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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o strategiji Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil
(2007/2119(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o rezultatih pregleda 
strategije Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil 
(KOM(2007)0019)1,

– ob upoštevanju presoje vpliva v zvezi s sporočilom Komisije Svetu in Evropskemu 
parlamentu o rezultatih pregleda strategije Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih 
vozil in lahkih tovornih vozil (SEC(2007)0060),

– ob upoštevanju šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti (6. OAP)2,

– ob upoštevanju šestega3 in sedmega4 okvirnega programa za raziskave, tehnološki razvoj 
in predstavitvene dejavnosti,

– ob upoštevanju svoje resolucije Uspešen boj proti svetovnim podnebnim spremembam 
(2005/2049(INI))5,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru ter Odboru regij Omejevanje globalnih podnebnih 
sprememb na 2 stopinji Celzija: Pot do leta 2020 in naprej (KOM(2007)0002)6,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva z zasedanja Evropskega sveta 8. in 9. marca 2007 o 
prenovljeni strategiji EU o trajnostnem razvoju (junij 2006) ter o vlogi okoljskih 
tehnologij in ekoloških inovacij pri doseganju ciljev lizbonske strategije za rast in 
zaposlovanje,

– ob upoštevanju študije Pregled in analiza možnosti zmanjšanja ter stroškov tehnoloških in 
drugih ukrepov za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil (31. oktober 2006)7,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbora za industrijo, raziskave in 
energetiko (A6-0000/2007),

A. ker približno 19 % emisij CO2 v Evropski uniji povzročajo osebna vozila in lahka tovorna 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
2 UL L 242, 10.9.2002, str. 1.
3 UL L 232, 29.8.2002, str. 1.
4 UL L 391, 30.12.2006, str. 1.
5 Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0433, 16.11.2005.
6 Še neobjavljeno v UL.
7 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf.
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vozila, pri čemer zlasti absolutne količine še naprej naraščajo zaradi večjega števila in 
večje moči novih osebnih vozil,

B. ker se za cestni promet porabi 60 % celotne nafte, ki se porabi v EU, pri čemer 
neučinkovita poraba goriva še bolj ogroža varnost oskrbe z energijo ter prispeva k 
visokim tekočim stroškom in izčrpanju svetovnih naftnih rezerv,

C. ker so zakonodajni ukrepi zdaj nujni za spodbujanje načrtovanja in tehnoloških 
sprememb, ki so potrebne, če želi sektor pomagati EU pri uresničevanju cilja zmanjšanja 
emisij CO2 za vsaj 20 % do leta 2020 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990,

Časovni razpored in cilji

1. priznava, da proizvajalci potrebujejo pet do sedem let, da čim bolj gospodarno spremenijo 
konstrukcijo vozila, ter ob upoštevanju, da bodo povprečne emisije iz osebnih vozil, danih 
na trg EU leta 2008, verjetno presegale 150 g CO2/km, zavrača predlog Komisije za 
zmanjšanje povprečnih emisij s tehničnimi sredstvi na 130 g CO2/km do leta 2012 kot 
predrag;

2. se boji, da je predlagana uporaba „dopolnilnih ukrepov“ za doseganje predhodno 
dogovorjenih ciljev emisij 120 g CO2/km do leta 2012 le nekoliko več kot politična 
poteza, ter verjame, da mora zakonodaja določiti jasne in izmerljive cilje za zmanjšanje 
emisij, ki jih je treba doseči s tehničnimi sredstvi;

3. predlaga, da zavezujoči cilji letnih emisij začnejo veljati 1. januarja 2011 z namenom 
spodbujanja tehničnih izboljšav vozil, zato da se zagotovi, da povprečne emisije na 
podlagi teh izboljšav iz vseh osebnih vozil, danih na trg EU od 1. januarja 2015, ne 
presežejo 120 g CO2/km;

4. vztraja, da od 1. januarja 2020 takšne povprečne emisije ne presegajo 95 g CO2/km, in 
verjame, da mora EU zagotoviti podporo za ustrezno spodbujanje inovacij prek sedmega 
okvirnega programa za raziskave;

5. verjame, da je treba dolgoročnejše cilje določiti najpozneje do leta 2016 po pregledu 
Komisije, in predvideva, da bodo ti cilji zahtevali dodatno zmanjšanje emisij na 
70 g CO2/km ali manj do leta 2025;

6. meni, da se od 1. januarja 2015 novi modeli osebnih vozil, ki presegajo cilj emisije 
120 g CO2/km za več kot 100 %, ne smejo dati na trg EU;

7. zaradi težav, ki jih lahko imajo nekateri specializirani proizvajalci pri zmanjšanju 
povprečnih emisij pri omejenem obsegu vozil, ki jih proizvedejo v predvidenem 
časovnem obdobju, priporoča, da ima vsak proizvajalec ali uvoznik pravico, da 500 
opredeljenih vozil letno izključi iz vključitve v podatke, ki se uporabijo za določanje 
povprečnih emisij, pri čemer mora biti ekonomičnost porabe goriva in emisij takšnih 
vozil označena ter sporočena potrošnikom v skladu z običajnimi zakonskimi zahtevami;

Razdelitev naloge med proizvajalce
8. priznava velike razlike v željah potrošnikov glede osebnih vozil in različno sestavo 
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voznih parkov proizvajalcev; vztraja, da je treba zmanjšanje CO2 doseči na vseh 
področjih trga, vendar verjame, da zakonodajne ureditve ne smejo postaviti proizvajalcev, 
ki so prej dosegali napredek, v slabši položaj in ogroziti sposobnosti preživetja družb, ki 
zdaj proizvajajo vozila z visokimi emisijami;

9. predlaga, da je treba cilje zmanjšanja povprečnih emisij za leti 2015 in 2020 ter vmesne 
letne cilje določati s sklicevanjem na krivuljo mejnih vrednosti za vsa vozila, ki jih 
prodajajo proizvajalci in uvozniki, ki morajo kot izhodišče vzeti profil novih voznih 
parkov osebnih vozil z dne 1. januarja 2011;

10. priporoča, da se krivulja mejnih vrednosti opredeli z matematično formulo, ki izraža 
funkcijo, ki povezuje emisije CO2 vsakega vozila z njegovimi sledmi (širina sledi krat 
medosna razdalja);

11. poziva Komisijo, da predstavi predloge, o katerih naj razmislita Svet in Parlament, za 
zagotovitev, da se pri načrtovanju krivulje upoštevajo razlike med velikostjo osebnih 
vozil in tehnološkimi stroški za doseganje zmanjšanja emisij;

12. predlaga uvedbo novega mehanizma zaprtega trga, in sicer sistem zmanjševanja emisij 
ogljika s kuponi (CARS), ki bi bil stroškovno nevtralen za celotno industrijo proizvodnje 
osebnih vozil ter bi nagrajeval družbe, katerih vozni park sprošča manj emisij CO2 od 
mejnih vrednosti krivulje, in kaznoval tiste, katerih vozni park sprošča več emisij;

13. pričakuje, da bodo morali v skladu s sistemom CARS proizvajalci in uvozniki plačevati 
denarne kazni, sorazmerne z vsakim preseganjem mejnih vrednosti emisij na prodano 
osebno vozilo, ter da se lahko te kazni nadomestijo z vnovčljivimi krediti, ki se podelijo 
na novo registriranim osebnim vozilom istega proizvajalca z emisijami pod mejno 
vrednostjo krivulje;

14. verjame, da mora višina kazni temeljiti na stroških za uvedbo potrebnih ukrepov 
tehnološkega zmanjšanja za znižanje povprečne vrednosti emisij v celotnem voznem 
parku na zahtevano ciljno vrednost;

15. predlaga ustanovitev regulativnega organa za celotno EU, ki bi upravljal program CARS 
in kateremu bi se sporočali podatki o registraciji, ki jih dobijo tudi države članice, ter ki 
bi letno objavil bilanco za vsakega proizvajalca in uvoznika, naložene kazni in opravljena 
plačila; 

16. priporoča, da imajo proizvajalci in uvozniki možnost, da določijo, ali želijo, da je 
priznana trgovska enota pravna oseba ali različne druge podružnice, neposredno 
odgovorne za proizvodnjo zadevnih vozil;

17. predlaga, da se program CARS prvo leto omejeno izvaja, pri čemer se zahteva le zbiranje 
podatkov, prenos potrdil in objavljanje bilanc, ter da finančna ureditev začne veljati šele 
1. januarja 2012;

Izboljšanje preskušanja in spremljanja podatkov

18. zagovarja pregled preskusnih postopkov za boljše posnemanje voznih razmer in poziva k 
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spremembam evropskega voznega cikla, da bi ta upošteval tehnološki razvoj, kot je 
vgradnja šeste prestave;

19. poziva Komisijo, da uvede nova merila in standarde, na podlagi katerih se lahko stalna 
vrednost za namene zmanjšanja CO2 določi za koristne izboljšave, kot so kazalniki 
menjanja prestav, visoko učinkovite klimatske naprave, nizek kotalni upor pnevmatik in 
izboljšana maziva, katerih uporaba bo odvisna od načina vožnje posameznega voznika;

20. poziva Svet, da pregleda preskusne postopke, da ugotovi, ali se spoštujejo pravila o 
skladnosti proizvodnje, ter zagotovi, da ni razlik v pristopu pooblaščenih organov v 
različnih državah članicah; 

Specifikacije vozil

21. poudarja prednostno nalogo obravnavanja nujnih zadev varnosti oskrbe z energijo ter 
potrebe, da se zmanjša odvisnost EU od uvoženega goriva, zmanjšajo emisije CO2 brez 
povišanja stroškov za nove avtomobile in poveča varnost v cestnem prometu; 

22. zato vztraja, da se od 31. decembra 2012, razen s posebnim dovoljenjem za namene 
kazenskega pregona, nujne primere ali vojaške namene, na trg EU ne da noben nov 
model osebnega vozila, ki je tehnično opremljen za doseganje hitrosti, višjih od 162 km/h 
(101 milj/uro), kar je 25 % več od najvišje omejitve hitrosti, določene v veliki večini 
držav članic; 

Oglaševanje in označevanje

23. priporoča, da se določijo obvezne minimalne zahteve za prikaz informacij v zvezi z 
ekonomičnostjo porabe goriva in emisij CO2 novih osebnih vozil v oglaševanju, celotnem 
tržnem in promocijskem gradivu ter razstavnih salonih, ter sprejema format A-G, ki se 
uporablja za primerjanje energetske učinkovitosti nekaterih električnih izdelkov, kot 
model za zahtevane prikaze informacij;

24. predlaga, da zakonodaja, ki predpisuje zdravstvena opozorila na škatlicah za cigarete, 
predstavlja koristen primer ter predlaga, da se na najmanj 20 % prostora, ki je namenjen 
promociji novih osebnih vozil prek oglaševanja, tržnega gradiva ali prikazov na 
prodajnem mestu v razstavnih salonih, zagotovijo informacije o ekonomičnosti porabe 
goriva in emisij CO2 v potrjeni obliki;

Spodbujanje povpraševanja potrošnikov

25. priznava pomembno vlogo, ki jo lahko imajo države članice pri spodbujanju 
povpraševanja potrošnikov po vozilih z manjšimi emisijami, in poziva k pripravi 
nacionalnih akcijskih načrtov, ki določajo ukrepe, predvidene v zvezi s tem;

26. podpira zlasti uporabo davčnih ukrepov ter spodbuja države članice, da za vozila z 
nadpovprečnimi emisijami uvedejo takse za nakup vozil in uporabo cest; 

Dopolnilni ukrepi

27. verjame, da je treba ukrepe, ki lahko pomagajo zmanjšati emisije CO2 vozila, vendar se 
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zanje ne more določiti absolutna vrednost, razumeti kot popolnoma dodatne in se jih ne 
sme vključiti v zdaj predlagano zakonodajo;

28. se boji, da povečana uporaba biogoriva lahko povzroči zvišanje cen hrane za ljudi z zelo 
nizkimi prihodki in pospeši uničevanje tropskih deževnih gozdov, ter poziva k takojšnjem 
pregledu politike v zvezi z biogorivom, ki mora upoštevati vse okoljske in socialne 
vidike;

29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Približno 19 % vseh emisij ogljikovega dioksida v Evropski uniji izvira iz osebnih vozil in 
lahkih tovornih vozil, absolutna količina pa še naprej narašča, čeprav je bilo v desetletju do 
leta 2004 doseženo povprečno zmanjšanje 12,4 % na novo osebno vozilo.

Vzrok za to povečanje je predvsem povezan z naraščajočim številom osebnih vozil in zastoji, 
ki jih povzročajo (število registracij v EU-25 se je v letih 1990–2003 povečalo za 36 % od 
156 na 212 milijard), ter z močjo novih osebnih vozil, ki se je v desetletju do leta 2004 
povprečno povečala za 28 %, kar zelo presega 15 % povečanje njihove mase, čeprav nobena 
vlada ni dvignila omejitve hitrosti na cestah.

To seveda ne pomaga EU pri uresničevanju cilja zmanjšanja emisij CO2 za vsaj 20 % do leta 
2020 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, kaj šele cilja 30 % zmanjšanja, če bo sklenjen 
mednarodni sporazum.

Vprašanja emisij CO2 in ekonomičnost porabe goriva so neločljivo povezana. Za cestni 
promet se porabi 60 % celotne nafte, ki se porabi v EU, neučinkovita porabo goriva za osebna 
vozila pa ne le povzroča nepotrebno visoke emisije, ampak tudi dodatno ogroža varnost 
oskrbe z energijo v Evropi in povzroča izčrpanje svetovnih naftnih rezerv ter prisili voznike, 
da plačujejo visoke tekoče stroške.

Leta 1999 se je avtomobilska industrija prostovoljno zavezala k zmanjšanju povprečnih 
emisij iz novih osebnih vozil, proizvedenih v Evropi, na največ 140 g CO2/km do leta 2008. 
Čeprav si je 25 % proizvajalcev zastavilo ta cilj, splošen položaj ni tako spodbuden. 
Povprečne emisije iz vseh novih osebnih vozil, prodanih na trgu EU-25, so leta 2004 znašale 
162 g CO2/km in do konca leta 2008 verjetno ne bodo manjše od 150 g CO2/km.

Komisija se je šele januarja 2007 načelno dogovorila za uvedbo zavezujoče zakonodaje, pri 
čemer bo predlagala, da bi morali proizvajalci s tehničnimi sredstvi zmanjšati emisije na 
130 g CO2/km do leta 2012, in uvedla različne dopolnilne ukrepe za zagotovitev, da celotne 
emisije do tega datuma ne presegajo 120 g CO2/km.

Ciljno leto 2012 je bolj ali manj utvara. Izraža različne politične odločitve, ki jih je junija lani 
soglasno sprejel Svet in dejanskemu položaju niso namenile veliko pozornosti. Komisija je 
poskušala premostiti razliko med željami in dejanskim položajem, tako da je predlagala 
doseganje cilja 120 g CO2/km z več „dopolnilnimi ukrepi“, kot je na primer uporaba 
biogoriva, ki se lahko upoštevajo poleg tehnoloških izboljšav, čeprav na te verjetno vplivajo 
takšne spremenljivke, kot je način vožnje in razpoložljivost alternativnega goriva.

Poročevalec verjame, da morajo biti proizvajalci osebnih vozil absolutno prepričani o 
tehničnih standardih, ki jih morajo izpolnjevati, vendar je kljub možnosti za uvedbo in 
vključitev nekaterih vrednosti za zmanjšanje emisij CO2, ki se lahko dosežejo z boljšimi 
pnevmatikami, mazivi in klimatskimi napravami, treba druge ukrepe, ki niso pod 
neposrednim nadzorom proizvajalcev, razumeti kot dodatne in jih ne vključiti v to 
zakonodajo.
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Poročevalec predlaga, da je najučinkovitejši način za doseganje istega cilja določitev bolj 
ambicioznih ciljev zmanjšanja emisij, vendar je treba pri tem avtomobilski industriji 
zagotoviti daljše obdobje za doseganje skladnosti z obveznimi zahtevami.

Na srečo se lahko največje zmanjšanje emisij zdaj doseže s tehničnimi izboljšavami in 
izboljšanim načrtovanjem. Že več kot milijon osebnih vozil, letno prodanih v EU, sprošča 
manj kot 120 g emisij CO2/km, nekatera hibridna vozila najvišje kakovosti na trgu pa 
ustvarjajo 25 % manj emisij (60 g CO2/km) od vozil tekmecev na trgu, ki prodajajo po 
primerljivih cenah. Po navedbah predsednika združenja evropskih proizvajalcev avtomobilov 
ACEA je industrija v zadnjem desetletju uvedla približno petdeset tehnologij za zmanjšanje 
CO2, čeprav njihova uporaba še ni tako razširjena, kot bi si želeli. 

Zmanjšanje se lahko doseže z alternativnim gorivom in pogonskimi sistemi ter tudi z večjo 
uporabo hibridnih motorjev, izboljšanimi bencinskimi motorji, večjo uporabo dizelskih 
motorjev in zmanjšanjem števila motorjev z dodatnim turbopuhalom ter z dodatnim razvojem 
prenosa moči, zmanjšanjem mase vozila z večjo uporabo aluminija, vgradnjo mehanizmov 
ustavljanja in speljevanja, izboljšanim menjalnikom, izboljšano aerodinamično obliko, 
uporabo maziv in krogličnih ležajev z manjšim trenjem, vgradnjo učinkovitejših klimatskih 
naprav in uporabo pnevmatik z nizkim kotalnim uporom.

Proizvajalci ali uvozniki voznih parkov, ki zelo presegajo zahteve v zvezi s povprečnimi 
emisijami, se ne bodo mogli izogniti neke vrste finančnim odvračilnim instrumentom. Prav 
tako bi bilo koristno, če bi proizvajalci osebnih vozil z nizkimi emisijami, ki imajo pogosto 
zelo nizke dobičkovne marže, prejeli neke vrste nadomestila. 

Poročevalec predlaga vzpostavitev novega tržnega mehanizma, in sicer sistem zmanjševanja 
emisij ogljika s kuponi (CARS), ki bo upošteval različna področja trga osebnih vozil ter za 
proizvajalce ali uvoznike zahteval plačilo finančnih kazni za splošno preseganje obveznih 
ciljev in dodelil kreditna plačila tistim, katerih vozni park ne presega zahtevanih mejnih 
vrednosti.

Poročevalec predlaga ustanovitev novega regulativnega organa za upravljanje sistema.

Čeprav naj bi bil tržni mehanizem stroškovno nevtralen za industrijo kot celoto, bo 
zmanjševanje emisij na začetku povečalo stroške proizvajalcev. Inovacije in izboljšave imajo 
svojo ceno, ki je različno ocenjena s povečanjem stroškov vozil za 100 EUR do 150 EUR na 
gram zmanjšanja CO2/km. Stroški bodo manjši, če bodo imeli proizvajalci dovolj časa, da 
načrtujejo in spremenijo načrte ter dosežejo, da prihodki zaradi učinkovitosti izhajajo iz 
ekonomije obsega, ko se nova tehnologija začne množično proizvajati.

Na srečo so proizvajalci osebnih vozil uspeli zmanjšati povprečno ceno novih vozil, prodanih 
v Evropski uniji, za 9 % od leta 1996, kljub uvedbi večjih varnostnih in okoljskih zahtev. Z 
neposrednim prihrankom zaradi večje ekonomičnosti porabe goriva bo velika večina kupcev 
vozil verjetno hitro nadomestila večji začetni strošek.

Evropski proizvajalci včasih trdijo, da bi jih prilagajanje teh ukrepov postavilo v slabši 
konkurenčni položaj. To utemeljitev je težko zagovarjati. V Evropski uniji se letno kupi več 
novih osebnih vozil kot v katerem koli drugem trgovinskem bloku na svetu, enotni trg EU pa 
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zahteva, da domači proizvajalci in uvozniki upoštevajo enake standarde. EU dejansko ne 
ustvarja slabšega konkurenčnega položaja, saj zagotavlja enake konkurenčne pogoje ter tudi 
stopnjo zaščite za domače proizvajalce, medtem ko ti razvijajo osebna vozila z manjšimi 
emisijami, kar jim zagotavlja nove posle v čezmorskih državah.

Proizvajalci trdijo tudi, da je proizvodnja vedno močnejših osebnih vozil preprosto odziv na 
povpraševanje potrošnikov. To delno drži, vendar pa velja tudi, da proizvajalci oblikujejo 
povpraševanje. Študije evropskih združenj potrošnikov kažejo, da je oglaševanje novih 
osebnih vozil pristransko v smislu oglaševanja vozil z visoko zmogljivostjo, majhno 
ekonomičnostjo porabe goriva in visokimi emisijami CO2, ki pomenijo najbolj donosen 
sektor v industriji, le majhen poudarek pa je namenjen spodbujanju vidikov ekonomičnosti 
porabe goriva ali emisijskih vrednosti novih vozil. 

Za spremembo poudarka v zvezi s tem so potrebne nove zahteve v zvezi z oglaševanjem in 
označevanjem, prav tako pa se lahko povpraševanje po vozilih z nizkimi emisijami zelo 
spodbuja, če države članice uvedejo finančne spodbude in predpišejo večje takse za nakup 
vozil in uporabo cest za vozila z visokimi emisijami.

Poročevalec tako ugotavlja, da si Evropska unija ne prizadeva le zmanjšati emisije CO2 iz 
vozil, ampak želi zagotoviti tudi varnost oskrbe z energijo. Če Evropska unija ne dovoli dajati 
na trg vozil, ki ne izpolnjujejo varnostnih standardov, zakaj potem dovoli prodajo vozil, ki 
uporabljajo preveliko količino goriva in so načrtovani, da lahko prekoračijo zakonske 
omejitve hitrosti na cesti, ki so bile uvedene zaradi varnosti v cestnem prometu?

Poročevalec meni, da je to politična in okoljska norost. Poročilo predlaga, da se novim 
vozilom ne podeli homologacije, če lahko vozijo s hitrostjo, ki za več kot 25 % presega 
največjo dovoljeno hitrost v skoraj vseh evropskih državah. Tako bi se zmanjšala uporaba 
goriva in obvladovale emisije ter tudi znižala cena vozil najvišje kakovosti, ker bi se 
zagotovilo, da se jih ne bi več dodatno tehnično opremljalo do nesmiselne stopnje.

S trženjem takšnih izredno zmogljivih strojev nekateri proizvajalci verjetno prikrito 
spodbujajo voznike osebnih vozil k prekoračenju dovoljenih omejitev hitrosti. V zvezi s tem 
naj sami razložijo svoje stališče. 


