
 
Zmanjšanje izpustov CO2: razlaga novih ciljev za
avtomobile in kombije
 
Evropski poslanci so predlagali strožja merila glede izpustov CO2 za nove avtomobile in
kombije, kar bi pripomoglo k doseganju ničelnih izpustov do leta 2035.
 

EU v sklopu svežnja pripravljeni na 55 posodablja zakonodajo v sektorjih, ki imajo vpliv na
doseganje podnebnih ciljev. Med njimi je tudi promet, edini sektor, v katerem so izpusti
toplogrednih plinov še vedno višji kot leta 1990 - zvišali so se za 25 odstotkov. Promet je
odgovoren za petino vseh izpustov v EU.
 
Cestni promet predstavlja največji delež izpustov prometa, leta 2021 72 odstotkov. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659370/EPRS_BRI(2020)659370_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/14d7e768-1b50-11ec-b4fe-01aa75ed71a1


Zakaj avtomobili in kombiji? 
 
Osebni avtomobili in kombiji - lahka gospodarska vozila - prispevajo kar 15 odstotkov vseh
izpustov CO2 v EU.
 
Strožji standardi glede izpustov osebnih vozil bodo pripomogli k doseganju podnebnih ciljev EU.
 
 
 
Sedanje razmere 
 
Leta 2019 so nova registrirana vozila v povprečju v ozračje izpustila 122.3 grame CO2 na
kilometer, kar je bilo bolje od zastavljenega cilja za obdobje 2015-2019 (130g/km), a še vedno
bistveno več od cilja za obdobje od leta 2021 dalje, ki je 95g/km.
 
 
 
Več o avtomobilskih izpustih CO2: infografika in podatki 
 
Novi cilji 
 
Julija 2021 je Evropska komisija predlagala zmanjšanje izpustov avtomobilov in kombijev za
dodatnih 15 % do leta 2025 ter 55 % za avtomobile in 50 % za kombije do leta 2030 ter ničelne
izpuste do leta 2035.
 
Cilji so izraženi v odstotkih, ker bo moral biti standard 95g/km ponovno izračunan na podlagi
temeljitejših testov izpustov, ki bodo bolje odražali vozne pogoje.
 
Namen revidirane zakonodaje je prispevati k dobrobiti Evropejcev - čistejši zrak, prihranek
energije, manjši stroški lastništva vozila - in spodbuditi inovacije ter tehnologije z nič izpusti.
 
 
 
Podnebni cilji evropskih poslancev 
 
Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju 8. junija 2022 podprli cilj Komisije glede ničelnih
izpustov na cestah do leta 2035. Parlament je dejal tudi, da bi morala Komisija poročati o
napredku proti ničelnim cestnim izpustom ter njegovem vplivu na potrošnike in zaposlitve do
konca leta 2025.
 
Evropski poslanci hočejo tudi, da Komisija do leta 2023 razvije metodologijo za ocenjevanje
izpustov CO2 avtomobilov in kombijev v celotnem življenjskem ciklu, tudi glede porabljenega
goriva in energije.
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http://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/podnebne-spremembe/20180305STO99003/ukrepi-eu-za-zmanjsevanje-izpustov-toplogrednih-plinov
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/transport-emissions/road-transport-reducing-co2-emissions-vehicles/co2-emission-performance-standards-cars-and-vans_en
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/podnebne-spremembe/20190313STO31218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0556
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20220603IPR32129/pripravljeni-za-55-poslanci-podprli-cilj-nicelnih-izpustov
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20220603IPR32129/pripravljeni-za-55-poslanci-podprli-cilj-nicelnih-izpustov


•
•
•

Poslanci se sedaj lahko začnejo pogajati z vladami državam EU.
 
 
 
 
Več o ukrepih EU za zmanjševanje izpustov 

 Reforma evropskega sistema za trgovanje z izpusti (ETS) 
Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v EU do leta 2030 
Podnebne spremembe: Zdravi gozdovi za zmanjšanje izpustov CO2
 

Več informacij
Na kratko: Standardi za izpuste CO2 ua nove avtomobile in kombije: sveženj 'pripravljeni na
55' (Služba Evropskega parlamenta za raziskave, februar 2022)
Infografika: izpusti CO2 iz prometa (Služba Evropskega parlamenta za raziskave, oktober
2022)
Zakonodajni vozni red: revizija standardov za izpuste CO2 za avtomobile in kombije
Dosje postopka: standardi za izpuste CO2 za avtomobile in kombije
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659265/EPRS_ATA(2020)659265_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659265/EPRS_ATA(2020)659265_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0197(COD)&l=en

