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UREDBA (EU) št. 510/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN
SVETA
z dne 11. maja 2011
o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nova lahka
gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za
zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena
192(1) Pogodbe,
ob upoštevanju predloga Evropske komisije,
ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),
po posvetovanju z Odborom regij,
v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Cilj Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi
podnebja, ki je bila v imenu Evropske skupnosti odobrena s
Sklepom Sveta 94/69/ES (3), je doseči ustalitev koncentracije
toplogrednih plinov v ozračju na ravni, ki bo preprečila nevarno
antropogeno poseganje v podnebni sistem. Za dosego tega cilja
splošno povečanje svetovne letne povprečne temperature površja
ne sme preseči predindustrijske ravni za več kot 2 °C. Četrto
poročilo o oceni Medvladnega foruma o podnebnih spremembah
(IPCC) kaže, da morajo za dosego tega cilja svetovne emisije
toplogrednih plinov doseči najvišjo vrednost do leta 2020.
Evropski svet se je na zasedanju 8. in 9. marca 2007 trdno
obvezal, da do leta 2020 zmanjša skupne emisije toplogrednih
plinov Skupnosti za vsaj 20 % glede na ravni iz leta 1990 ter
za 30 % pod pogojem, da se druge razvite države prav tako
zavežejo k podobnemu cilju zmanjšanja emisij in da gospodarsko
naprednejše države v razvoju zagotovijo ustrezen prispevek glede
na svoje zmožnosti.

(2)

Komisija je leta 2009 zaključila pregled strategije trajnostnega
razvoja Unije s poudarkom na težavah, ki trajnostni razvoj najbolj
pestijo: prometu, podnebnih spremembah, javnem zdravju in
ohranjanju energije.

(3)

Za dosego potrebnih zmanjšanj emisij bi bilo treba politike in
ukrepe izvajati na ravni držav članic in Unije v vseh sektorjih
gospodarstva Unije, ne le v industriji in energetiki. Odločba št.

(1) UL C 44, 11.2.2011, str. 157.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 15. februarja 2011 (še ni objavljeno v
Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 31. marca 2011.
(3) UL L 33, 7.2.1994, str. 11.
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406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila
2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplo
grednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (1), določa 10-odstotno
povprečno zmanjšanje glede na ravni iz leta 2005 v sektorjih,
ki niso zajeti v sistemu EU za trgovanje z emisijami, ki ga določa
Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami
do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (2), vključno s
cestnim prometom. Cestni promet je drugi največji sektor po
izpustih toplogrednih plinov v Uniji, vrednost emisij tega
sektorja, vključno z emisijami iz lahkih gospodarskih vozil, pa
še naprej narašča. Če se bodo emisije v cestnem prometu še
naprej povečevale, bodo izničile prizadevanje drugih sektorjev v
boju proti podnebnim spremembam.

(4)

Cilji Unije za nova cestna vozila omogočajo proizvajalcem bolj
zanesljivo načrtovanje in večjo prilagodljivost pri doseganju
zahtev za zmanjšanje emisij CO2, kot bi ju omogočali posamezni
nacionalni cilji. Pri določanju standardov emisijskih vrednosti je
pomembno upoštevati vpliv na trge in na konkurenčnost proizva
jalcev, neposredne in posredne stroške za podjetja ter koristi, ki
izhajajo iz tega, kot sta spodbujanje inovacij ter zmanjševanje
porabe energije in stroškov goriv.

(5)

Za krepitev konkurenčnosti evropske avtomobilske industrije bi
bilo treba uporabiti spodbujevalne sheme, kot so upoštevanje
ekoloških inovacij in dodeljevanje olajšav.

(6)

Komisija je v sporočilih z dne 7. februarja 2007 z naslovom
„Rezultati pregleda strategije Skupnosti za zmanjšanje emisij
CO2 iz osebnih vozil in lahkih tovornih vozil“ in „Konkurenčen
ureditveni okvir za avtomobilsko industrijo v 21. stoletju (CARS
21)“ poudarila, da cilj Skupnosti za povprečne emisije 120 g
CO2/km iz novega voznega parka do leta 2012 ne bo dosežen
brez dodatnih ukrepov.

(7)

Komisija je v navedenih sporočilih predlagala celostni pristop za
dosego cilja Skupnosti povprečnih emisij 120 g CO2/km iz novih
osebnih vozil in lahkih gospodarskih vozil, registriranih v Skup
nosti, do leta 2012, pri čemer se bo osredotočila na obvezno
zmanjšanje emisij CO2 za dosego cilja 130 g CO2/km za
povprečni novi vozni park z izboljšanjem tehnologije motorjev
vozil in na dodatno zmanjšanje 10 g CO2/km ali na podobno
količino, če bo to potrebno iz tehničnih razlogov, z drugimi
tehnološkimi izboljšavami, vključno z izboljšanjem učinkovitosti
porabe goriv pri lahkih gospodarskih vozilih.

(1) UL L 140, 5.6.2009, str. 136.
(2) UL L 275, 25.10.2003, str. 32.
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(8)

Določbe za izvajanje cilja v zvezi z emisijami iz lahkih gospodar
skih vozil bi morale biti skladne z zakonodajnim okvirom za
izvajanje ciljev glede emisij iz voznega parka novih osebnih
vozil, določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov
emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celost
nega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih
tovornih vozil (1).

(9)

Zakonodajni okvir za doseganje povprečnega cilja emisij iz
voznega parka za nova lahka gospodarska vozila bi moral zago
toviti konkurenčno nevtralne, socialno pravične in trajnostne cilje
zmanjšanja, v katerih se upošteva raznolikost evropskih proizva
jalcev avtomobilov, ter preprečiti neupravičeno izkrivljanje
konkurence med njimi. Zakonodajni okvir bi moral biti skladen
s splošnim ciljem Unije za zmanjšanje emisij in dopolnjen z
drugimi, bolj praktičnimi instrumenti, kot so razlikovalni davki
na avtomobile in energijo ali ukrepi za omejevanje hitrosti lahkih
gospodarskih vozil.

(10)

Za ohranitev raznolikosti trga lahkih gospodarskih vozil in
njegove zmožnosti obravnave različnih potreb potrošnikov bi
morali biti cilji emisij CO2 za lahka gospodarska vozila določeni
linearno v povezavi z uporabnostjo vozil. To uporabnost je
mogoče opisati z maso, ki omogoča ujemanje s sedanjimi vred
nostmi emisij ter tako oblikovanje realnih in konkurenčno
nevtralnih ciljev. Poleg tega so podatki o masi že na voljo.
Treba bi bilo zbirati podatke o nadomestnih kazalnikih uporab
nosti, kot sta odtis (povprečen kolotek, pomnožen z medosno
razdaljo) in koristni tovor, da bi se omogočile lažje dolgoročne
ocene pristopa, ki temeljijo na uporabnosti.

(11)

S to uredbo se dejavno spodbujajo ekološke inovacije in upošteva
tehnološki razvoj v prihodnosti, kar lahko poveča dolgoročno
konkurenčnost evropske avtomobilske industrije in število viso
kokakovostnih delovnih mest. Komisija bi morala za sistematično
oceno izboljšav ekoloških inovacij glede emisij pretehtati
možnost vključitve ukrepov ekoloških inovacij v revizijo
preskusnih postopkov v skladu s členom 14(3) Uredbe (ES) št.
715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007
o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potni
ških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do
informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (2), ob upoštevanju
tehničnega in gospodarskega učinka te vključitve.

(1) UL L 140, 5.6.2009, str. 1.
(2) UL L 171, 29.6.2007, str. 1.
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(12)

Direktiva 1999/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
13. decembra 1999 o informacijah o ekonomičnosti porabe goriva
in emisijah CO2, ki so na voljo potrošnikom v zvezi s trženjem
novih osebnih vozil (1), že zahteva, da promocijski prospekti za
avtomobile končnim uporabnikom zagotavljajo podatke o uradnih
emisijah CO2 in uradni porabi goriva vozila. Komisija si je v
svojem priporočilu 2003/217/ES z dne 26. marca 2003 o uporabi
določb Direktive 1994/94/ES o promocijskih prospektih za druge
medije (2) razlagala, da ta zahteva vključuje tudi oglaševanje.
Zato bi bilo treba področje uporabe Direktive 1999/94/ES razširiti
na lahka gospodarska vozila, tako da bi se za oglaševanje vseh
lahkih gospodarskih vozil zahtevalo, da je treba končnim potroš
nikom najpozneje do leta 2014 zagotoviti podatke o uradnih
emisijah CO2 in uradni porabi goriva vozila, kadar se razkrijejo
informacije v zvezi z energijo ali ceno.

(13)

Ker bodo stroški raziskav in razvoja ter proizvodni stroški na
enoto pri prvih generacijah tehnologij za vozila z zelo nizkimi
emisijami ogljika, ki se bodo dajali na trg po začetku veljavnosti
te uredbe, zelo visoki, je cilj te uredbe v začetni fazi trženja
začasno pospeševati in lajšati dajanje vozil, ki imajo izjemno
nizke emisije ogljika, na trg Unije.

(14)

Raba nekaterih alternativnih goriv lahko zagotovi znatno zmanj
šanje CO2 v vsem ciklu, od vira do porabnika. Ta uredba zato
vključuje posebne določbe za spodbujanje nadaljnjega razvoja
nekaterih vozil na alternativna goriva na trgu Unije.

(15)

Najpozneje do 1. januarja 2012 ter z namenom izboljšanja
zbiranja podatkov o in merjenja porabe goriva bi morala Komisija
preučiti, ali so potrebne spremembe ustrezne zakonodaje, da se
vključi obveznost za proizvajalce, ki želijo homologacijo za
vozila kategorije N1, kakor so opredeljena v Prilogi II k Direktivi
2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra
2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih
vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot,
namenjenih za taka vozila (3), da morajo vsako vozilo opremiti z
merilnikom porabe goriva.

(16)

Za zagotovitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 443/2009 in prepre
čevanje zlorab bi moral cilj veljati za nova lahka gospodarska
vozila, ki so prvič registrirana v Uniji in ki prej niso bila regi
strirana zunaj nje, razen za omejeno obdobje.

(1) UL L 12, 18.1.2000, str. 16.
(2) UL L 82, 29.3.2003, str. 33.
(3) UL L 263, 9.10.2007, str. 1.
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(17)

Z Direktivo 2007/46/ES se vzpostavlja usklajen okvir z admini
strativnimi določbami in splošnimi tehničnimi zahtevami za
odobritev vseh novih vozil, ki jih zajema. Subjekt, ki je odgo
voren za izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe, bi moral biti isti
kot subjekt, ki je odgovoren za vse vidike procesa homologacije
v skladu z Direktivo 2007/46/ES in za zagotavljanje skladnosti
proizvodnje.

(18)

Proizvajalci bi morali imeti pravico do izbire načina za dosego
ciljev iz te uredbe ter možnost, da omejitev povprečnih vrednosti
emisij CO2 uporabljajo za celoten novi vozni park in ne za vsako
posamezno vozilo. Proizvajalci bi morali torej zagotoviti, da
povprečje specifičnih emisij iz vseh novih lahkih gospodarskih
vozil, registriranih v Uniji in za katera so odgovorni ti proizva
jalci, ne presega povprečja emisijskih ciljev za navedena vozila.
Da bi se olajšal prehod, bi bilo treba to zahtevo uvajati posto
poma od leta 2014 do leta 2017. To je v skladu z danimi roki in
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, določenih v Uredbi (ES)
št. 443/2009.

(19)

Da bi v ciljih upoštevali posebnosti malih in specializiranih proiz
vajalcev in njihovo možnostjo, da zmanjšajo emisije, bi bilo treba
za take proizvajalce določiti alternativne cilje za zmanjševanje
emisij ob upoštevanju tehnoloških možnosti vozil posamičnega
proizvajalca, da zmanjša svoje specifične emisije CO2, ter
skladno z značilnostmi zadevnega tržnega segmenta. To odsto
panje bi moralo biti vključeno v pregled ciljev specifičnih emisij
iz Priloge I, ki naj bi bilo končano najpozneje do začetka leta
2013.

(20)

Strategija Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in
lahkih gospodarskih vozil določa celosten pristop za dosego
cilja Unije 120 g CO2/km do leta 2012, hkrati pa vsebuje tudi
dolgoročnejšo vizijo za nadaljnje zmanjšanje emisij. V Uredbi
(ES) št. 443/2009 se ta dolgoročnejši vidik podkrepljuje z določit
vijo cilja omejitve povprečnih emisij na 95 g CO2/km za nov
vozni park. Da se zagotovi skladnost z navedenim pristopom in
omogoči zanesljivo načrtovanje za industrijo, bi bilo treba
določiti dolgoročni cilj specifičnih emisij CO2 iz lahkih gospodar
skih vozil za leto 2020.

(21)

Da bi bili proizvajalci bolj prilagodljivi pri doseganju ciljev
emisij iz te uredbe, se lahko združujejo na odprti, pregledni in
nediskriminacijski podlagi. Kadar se proizvajalci združijo, bi bilo
treba cilje za posamezne proizvajalce nadomestiti s skupnim
ciljem za združenje proizvajalcev, ki bi ga morali člani združenja
doseči skupaj.

(22)

Specifične emisije CO2 iz dodelanih vozil bi bilo treba dodeliti
proizvajalcu osnovnega vozila.
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(23)

Da bi zagotovili reprezentativnost vrednosti emisij CO2 in učin
kovitosti porabe goriv dodelanih vozil, bi morala Komisija pred
lagati poseben postopek ter po potrebi preučiti možnost pregleda
zakonodaje o homologaciji.

(24)

Potreben je trden mehanizem skladnosti, da se zagotovi doseganje
ciljev iz te uredbe.

(25)

Specifične emisije CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil se
merijo na usklajeni osnovi Unije v skladu z metodologijo,
določeno z Uredbo (ES) št. 715/2007. Da se zmanjša upravno
breme sheme, bi bilo treba skladnost ugotavljati s podatki o regi
straciji novih vozil v Uniji, ki jih zbirajo države članice in jih
predložijo Komisiji. Da se zagotovi usklajenost podatkov za
oceno skladnosti, bi morala biti pravila za zbiranje in predložitev
teh podatkov čim bolj usklajena.

(26)

Direktiva 2007/46/ES določa, da morajo proizvajalci izdati certi
fikat o skladnosti za vsako novo lahko gospodarsko vozilo ter da
smejo države članice dovoliti registracijo in začetek uporabe
novega lahkega gospodarskega vozila le, če mu je priložen
veljaven certifikat o skladnosti. Podatki, ki jih zbirajo države
članice, bi morali biti skladni s certifikatom o skladnosti, ki ga
izda proizvajalec lahkega gospodarskega vozila, in bi morali
temeljiti samo na tem dokumentu. Treba bi bilo vzpostaviti poda
tkovno zbirko Unije o standardih za podatke iz certifikata o
skladnosti. Uporabljati bi se morala kot edina referenca, s čimer
bi se državam članicam omogočilo, da bi lažje upravljale svoje
podatke o registraciji pri novo registriranih vozilih.

(27)

Skladnost proizvajalcev s cilji te uredbe bi bilo treba oceniti na
ravni Unije. Proizvajalci, pri katerih povprečne specifične emisije
CO2 presežejo vrednosti, dovoljene s to uredbo, bi morali plačati
premijo za presežne emisije za vsako koledarsko leto od
1. januarja 2014. Premijo bi bilo treba prilagoditi glede na
obseg neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Za zagotovitev sklad
nosti bi moral biti mehanizem premij podoben tistemu, določe
nemu v Uredbi (ES) št. 443/2009. Zneske premije za presežne
emisije bi bilo treba šteti za prihodek v splošnem proračunu
Evropske unije.

(28)

Kateri koli nacionalni ukrep, ki ga države članice ohranijo ali
uvedejo v skladu s členom 193 Pogodbe o delovanju Evropske
unije (PDEU), ne bi smel, ob upoštevanju namena in postopkov,
ki se uvajajo s to uredbo, nalagati dodatnih ali strožjih kazni
proizvajalcem, ki ne dosegajo ciljev, ki so jih dolžni dosegati
po tej uredbi.
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(29)

Ta uredba ne bi smela posegati v popolno uporabo pravil Unije o
konkurenci.

(30)

Proučiti bi bilo treba nove načine za doseganje dolgoročnega
cilja, zlasti naklon krivulje, kazalnik uporabnosti in shemo premij
za presežne emisije.

(31)

Hitrost cestnih vozil močno vpliva na porabo goriva in emisije
CO2. Če ni omejitve hitrosti za lahka gospodarska vozila, lahko
poleg tega obstaja tudi element konkurenčnosti glede največje
hitrosti, kar lahko vodi do prevelikih sistemov za prenos moči
in povezano neučinkovitost pri počasnejših pogojih delovanja.
Zato je primerno proučiti možnost razširitve področja uporabe
Direktive Sveta 92/6/EGS z dne 10. februarja 1992 o vgradnji
in uporabi naprav za omejevanje hitrosti za določene kategorije
motornih vozil v Skupnosti (1) tudi na lahka gospodarska vozila,
obravnavana v tej uredbi.

(32)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja tega akta, zlasti spre
jetje podrobnih pravil o spremljanju in posredovanju podatkov o
povprečnih emisijah, in sicer o zbiranju, beleženju, predstavitvi,
prenosu, izračunu in sporočanju podatkov o povprečnih emisijah,
in upoštevanje zahtev iz Priloge II, kakor tudi o sprejetju podr
obnih ureditev glede zbiranja premij za presežne emisije ter podr
obnih pravil postopka za odobritev inovativnih tehnologij, bi bilo
treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila
bi se morala izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evrop
skega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi
splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzi
rajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (2).

(33)

Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da v skladu s členom 290
PDEU sprejme delegirane akte za spreminjanje zahtev za sprem
ljanje in poročanje iz Priloge II glede na izkušnje, ki izhajajo iz
izvajanja te uredbe, za prilagoditev števila M0 iz Priloge I
povprečni masi novih lahkih gospodarskih vozil iz preteklih
treh koledarskih let, za določanje pravil glede razlage meril upra
vičenosti do odstopanja ter o vsebini in oceni programov za
zmanjšanje specifičnih emisij CO2, da se sprejmejo ukrepi za
prilagoditev formul iz Priloge I, zato da bi bile vidne vse spre
membe v regulativnem preskusnem postopku za merjenje speci
fičnih emisij CO2. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem
pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na
ravni strokovnjakov.

(1) UL L 57, 2.3.1992, str. 27.
(2) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
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Ker cilja te uredbe, in sicer ustanovitev zahtev za vrednosti emisij
CO2 za nova lahka gospodarska vozila, države članice ne morejo
zadovoljivo doseči in ker se ta cilj zaradi obsega in učinkov
predlaganega ukrepa lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija
sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5
Pogodbe o Evropski uniji. Skladno z načelom sorazmernosti iz
navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za
dosego navedenega cilja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Vsebina in cilji
1.
Ta uredba določa zahteve za vrednosti emisij CO2 za nova lahka
gospodarska vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka v tehnologiji
motorjev vozil ter inovativnih tehnologij določa povprečne emisije CO2
za nova lahka gospodarska vozila na 175 g CO2/km, merjene v skladu z
Uredbo (ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi.

2.
Ta uredba od leta 2020 določa cilj omejitve povprečnih emisij na
147 g CO2/km za nova lahka gospodarska vozila, registrirana v Uniji,
pod pogojem, da se potrdi njegova izvedljivost v skladu s členom 13(1).

Člen 2
Področje uporabe
1.
Ta uredba se uporablja za motorna vozila kategorije N1, kakor so
opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES, z referenčno maso, ki
ne presega 2 610 kg, in vozila kategorije N1, za katera se uporablja
homologacija v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 715/2007 („lahka
gospodarska vozila“), ki so prvič registrirana v Uniji in zunaj nje niso
bila predhodno registrirana („nova lahka gospodarska vozila“).

2.
Pri tem se ne upošteva predhodna registracija zunaj Unije, opra
vljena manj kot tri mesece pred registracijo v Uniji.

3.
Ta uredba se ne uporablja za vozila za posebne namene, kakor so
opredeljena v točki 5 dela A Priloge II k Direktivi 2007/46/ES.

Člen 3
Opredelitev pojmov
1.

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „povprečne specifične emisije CO2“ pomeni v zvezi s proizvajalcem
povprečje specifičnih emisij CO2 za vsa nova lahka gospodarska
vozila tega proizvajalca;
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(b) „certifikat o skladnosti“ pomeni certifikat iz člena 18 Direktive
2007/46/ES;
(c) „dodelano vozilo“ pomeni vozilo, za katero je podeljena homolo
gacija po končanju postopka večstopenjske homologacije v skladu z
Direktivo 2007/46/ES;
(d) „dokončano vozilo“ pomeni vsako vozilo, ki ga ni treba dodelati, da
bi izpolnjevalo ustrezne tehnične zahteve Direktive 2007/46/ES;
(e) „osnovno vozilo“ pomeni vsako vozilo, ki se uporablja na začetni
stopnji večstopenjskega homologacijskega postopka;
(f) „proizvajalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki je homologacij
skemu organu odgovorna za vse vidike postopka homologacije ES v
skladu z Direktivo 2007/46/ES in za zagotovitev skladnosti proiz
vodnje;
(g) „masa“ pomeni maso vozila z nadgradnjo, pripravljenega za vožnjo,
kakor je navedena v certifikatu o skladnosti in določena v oddelku
2.6 Priloge I k Direktivi 2007/46/ES;
(h) „specifične emisije CO2“ pomeni emisije iz lahkega gospodarskega
vozila, merjene v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 in opredeljene
kot masa emisije CO2 (skupna) v certifikatu o skladnosti dokonča
nega ali dodelanega vozila;
(i) „cilj specifičnih emisij“ pomeni glede na proizvajalca povprečje
okvirnih specifičnih emisij CO2, dovoljenih v skladu s Prilogo I
za vsako novo lahko gospodarsko vozilo tega proizvajalca, ali, če
je za proizvajalca odobreno odstopanje v skladu s členom 11, cilj
specifičnih emisij, določen s tem odstopanjem.
(j) „odtis“ pomeni povprečen kolotek vozila, pomnožen z medosno
razdaljo, kakor je navedeno v certifikatu o skladnosti in opredeljeno
v oddelkih 2.1 in 2.3 Priloge I k Direktivi 2007/46/ES;
(k) „koristni tovor“ pomeni razliko med tehnično dovoljeno najvišjo
maso obremenjenega vozila v skladu s Prilogo II k Direktivi
2007/46/ES in maso vozila.
2.
Za namene te uredbe „skupina povezanih proizvajalcev“ pomeni
proizvajalca in njegova povezana podjetja. „Povezani proizvajalci“ v
zvezi s proizvajalci pomeni:
(a) podjetja, v katerih ima proizvajalec neposredno ali posredno:
(i) pooblastilo za uveljavljanje več kakor polovice glasovalnih
pravic, ali
(ii) pooblastilo za imenovanje več kakor polovice članov nadzor
nega sveta, uprave ali organov, ki pravno zastopajo podjetje,
ali
(iii) pravico vodenja poslovanja podjetja;
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(b) podjetja, ki imajo nad proizvajalcem neposredno ali posredno
pravice ali pooblastila, naštete v točki (a);
(c) podjetja, v katerih ima podjetje iz točke (b) neposredno ali posredno
pravice ali pooblastila, naštete v točki (a);
(d) podjetja, v katerih ima proizvajalec, skupaj z enim ali več podjetji iz
točk (a), (b) ali (c), ali v katerih imajo dve ali več navedenih
podjetij skupne pravice ali pooblastila, naštete v točki (a);
(e) podjetja, v katerih imajo pravice ali pooblastila iz točke (a) proiz
vajalci skupaj ali eno ali več njihovih povezanih podjetij iz točk (a)
do (d) ter ena ali več tretjih oseb.

Člen 4
Cilji specifičnih emisij
Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih vozil za koledarsko leto, ki se
začne 1. januarja 2014, in vsako naslednje koledarsko leto zagotovi, da
njegove povprečne specifične emisije CO2 ne presežejo cilja specifičnih
emisij, ki je zanj določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar se proizvajalcu
odobri odstopanje na podlagi člena 11, v skladu z navedenim odstopa
njem.
Kadar specifične emisije dodelanega vozila niso na voljo, proizvajalec
osnovnega vozila za določitev povprečnih specifičnih emisij CO2
uporabi specifične emisije osnovnega vozila.
Pri določanju povprečnih specifičnih emisij CO2 vsakega proizvajalca se
upoštevajo naslednji odstotki vsakega proizvajalca novih lahkih
gospodarskih vozil, registriranih v referenčnem letu:
— 70 % v letu 2014,
— 75 % v letu 2015,
— 80 % v letu 2016,
— 100 % od leta 2017 dalje.

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 v letu 2018.
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Med trajanjem sheme olajšav najvišje število novih lahkih gospodarskih
vozil s specifičnimi emisijami CO2 manj kot 50 g CO2/km, ki jih je
treba upoštevati pri uporabi določenih množiteljev iz prvega odstavka,
ne sme presegati 25 000 lahkih gospodarskih vozil na proizvajalca.

Člen 6
Cilji specifičnih emisij za lahka gospodarska vozila na alternativna
goriva
Da se ugotovi, ali proizvajalec upošteva cilje specifičnih emisij iz člena
4, se specifične emisije CO2 do 31. decembra 2015 zmanjšajo za 5 %
pri vsakem lahkem gospodarskem vozilu, načrtovanem za pogon na
mešanico s 85 % bioetanola (E85), ki je v skladu z ustrezno zakonodajo
Unije ali evropskimi tehničnimi standardi, ob priznavanju boljše tehno
logije in zmožnosti zmanjšanja emisij pogona na biogorivo. To zmanj
šanje velja samo v primeru, če bodo tovrstna alternativna goriva, ki
izpolnjujejo trajnostna merila za biogoriva, opredeljena v zadevni zako
nodaji Unije, na voljo na vsaj 30 % bencinskih črpalk v državi članici,
kjer je lahko gospodarsko vozilo registrirano.

Člen 7
Združevanje
1.
Proizvajalci novih lahkih gospodarskih vozil razen proizvajalcev,
ki se jim odobri odstopanje v skladu s členom 11, se lahko združujejo
za namene doseganja svojih obveznosti iz člena 4.

2.
Sporazum o združitvi se lahko nanaša na eno ali več koledarskih
let, vendar je lahko vsak sporazum veljaven za skupno največ pet
koledarskih let in mora biti sklenjen najpozneje do vključno 31. dece
mbra v prvem koledarskem letu, za katero se emisije združujejo. Proiz
vajalci, ki se združijo, Komisiji predložijo naslednje informacije:

(a) proizvajalce, ki so v združenju;

(b) proizvajalca, ki je bil imenovan za vodjo združenja, ki bo kontaktna
točka združenja in odgovoren za plačilo premije za presežne
emisije, ki se lahko naloži proizvajalcem iz združenja v skladu s
členom 9;

(c) dokaze, da bo vodja združenja sposoben izpolnjevati obveznosti iz
točke (b).

3.
Če predlagani vodja združenja ne izpolni zahteve za plačilo
premije za presežne emisije, ki se lahko naloži združenju proizvajalcev
v skladu s členom 9, Komisija o tem obvesti proizvajalce.

4.
Proizvajalci, ki so v združenju, Komisijo skupno obveščajo o
kakršnih koli spremembah vodje ali njegovega finančnega statusa, če
to vpliva na njegovo sposobnost izpolnjevanja zahtev za plačilo premije
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za presežne emisije, naložene združenju v skladu s členom 9, ter o
kakršnih koli spremembah v združenju ali razpustitvi združenja.
5.
Proizvajalci se lahko združujejo, če so njihovi sporazumi v skladu
s členoma 101 in 102 PDEU ter če pod komercialno utemeljenimi
pogoji omogočajo odprto, pregledno in nediskriminacijsko sodelovanje
vsakemu proizvajalcu, ki zaprosi za članstvo v združenju. Brez pose
ganja v splošno veljavnost pravil Unije o konkurenci za takšna zdru
ženja vsi člani združenja zlasti zagotovijo, da v okviru sporazuma o
združitvi ne souporabljajo podatkov in si ne izmenjujejo informacij,
razen naslednjih:
(a) povprečnih specifičnih emisij CO2;
(b) cilja specifičnih emisij;
(c) skupnega števila registriranih vozil.
6.
Odstavek 5 se ne uporablja, če so vsi proizvajalci, ki so vključeni
v združenje, del iste skupine povezanih proizvajalcev.
7.
Proizvajalci združenja, za katero se predložijo podatki Komisiji, se
zaradi izpolnjevanja obveznosti iz člena 4 obravnavajo kot en proizva
jalec, razen če se predloži obvestilo v skladu z odstavkom 3. Infor
macije o spremljanju in poročanju za posamezne proizvajalce ter za
vsa združenja se bodo evidentirale in posredovale ter bodo na voljo v
centralnem registru iz člena 8(4).

Člen 8
Spremljanje in posredovanje podatkov o povprečnih emisijah
1.
Vsaka država članica za koledarsko leto, ki se začne 1. januarja
2012, in vsako naslednje koledarsko leto evidentira podatke za vsako
novo lahko gospodarsko vozilo, registrirano na njenem ozemlju v
skladu z delom A Priloge II. Ta informacija je na voljo proizvajalcem
in njihovim imenovanim uvoznikom ali zastopnikom v vsaki državi
članici. Države članice si kar najbolj prizadevajo zagotoviti pregledno
delovanje poročevalnih organov.
2.
Vsaka država članica do 28. februarja vsakega leta, prvič leta
2013, določi in Komisiji predloži informacije, naštete v delu B Priloge
II, glede na predhodno koledarsko leto. Podatki se predložijo v obliki,
določeni v delu C Priloge II.
3.
Država članica na zahtevo Komisije predloži tudi popoln sklop
podatkov, zbranih v skladu z odstavkom 1.
4.
Komisija hrani podatke, ki jih predložijo države članice v skladu s
tem členom, v javno dostopnem centralnem registru. Komisija do
30. junija 2013 in vsako naslednje leto za vsakega proizvajalca začasno
izračuna:
(a) njegove povprečne specifične emisije CO2 v predhodnem koledar
skem letu;
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(b) cilj specifičnih emisij v predhodnem koledarskem letu;

(c) razliko med proizvajalčevimi povprečnimi specifičnimi emisijami
CO2 v predhodnem koledarskem letu in njegovim ciljem specifičnih
emisij za zadevno leto.

Komisija obvesti vsakega proizvajalca o začasnih izračunih, ki veljajo
zanj. Obvestilo za vsako državo članico vključuje podatke o številu
novih registriranih lahkih gospodarskih vozilih in njihovih specifičnih
emisijah CO2.

5.
Proizvajalci lahko v treh mesecih po prejemu obvestila o začasnem
izračunu iz odstavka 4 Komisijo obvestijo o kakršnih koli napakah v
podatkih in navedejo državo članico, pri kateri naj bi se te napake
pojavile.

6.
Komisija prouči vsa obvestila proizvajalcev in do 31. oktobra
potrdi ali spremeni začasne izračune iz odstavka 4.

7.
Če se Komisiji na podlagi izračunov iz odstavka 5 glede na
koledarski leti 2012 in 2013 zdi, da je proizvajalec s svojimi povpre
čnimi specifičnimi emisijami CO2 presegel svoj cilj specifičnih emisij,
ga o tem obvesti.

8.
Pristojni organ za zbiranje in posredovanje podatkov o spremljanju
v skladu s to uredbo je v vsaki državi članici organ, imenovan v skladu
s členom 8(7) Uredbe (ES) št. 443/2009.

9.
Komisija sprejme podrobna pravila za spremljanje in posredovanje
podatkov iz tega člena in za uporabo Priloge II. Ti izvedbeni akti se
sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).

Da bi upoštevala izkušnje, pridobljene pri izvajanju te uredbe, lahko
Komisija z delegiranimi akti spremeni Prilogo II v skladu s členom
15 in ob upoštevanju pogojev iz členov 16 in 17.

10.
Poleg tega države članice v skladu s tem členom zberejo in
sporočijo podatke o registraciji vozil kategorij M2 in N2, kakor so
opredeljena v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES, z referenčno maso, ki
ne presega 2 610 kg, in vozil, katerih homologacija se podaljša v skladu
s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 715/2007.

Člen 9
Premija za presežne emisije
1.
Komisija za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2014 in za
vsako koledarsko leto potem proizvajalcu, ali kadar je to primerno,
vodji združenja naloži plačilo premije za presežne emisije, če bodo
povprečne specifične emisije CO2 proizvajalca presegle cilj specifičnih
emisij, ki bo veljal zanj.
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2.
Premija za presežne emisije iz odstavka 1 se izračunava z uporabo
naslednje formule:
(a) od leta 2014 do leta 2018:
(i) za presežne emisije, večje od 3 g CO2/km:
((presežne emisije – 3 g CO2/km) × 95 EUR + 45 EUR) ×
število novih lahkih gospodarskih vozil;
(ii) za presežne emisije, večje od 2 g CO2/km, vendar ne večje od
3 g CO2/km:
((presežne emisije – 2 g CO2/km) × 25 EUR + 20 EUR) ×
število novih lahkih gospodarskih vozil;
(iii) za presežne emisije, večje od 1 g CO2/km, vendar ne večje od
2 g CO2/km:
((presežne emisije – 1 g CO2/km) × 15 EUR + 5 EUR) ×
število novih lahkih gospodarskih vozil;
(iv) za presežne emisije, ki niso večje od 1 g CO2/km:
(presežne emisije × 5 EUR) × število novih lahkih gospodar
skih vozil;
(b) od leta 2019:
(presežne emisije × 95 EUR) × število novih lahkih gospodarskih
vozil.
Za namene tega člena se uporabljajo naslednje opredelitve:
— „presežne emisije“ pomenijo pozitivno število gramov na kilometer,
s katerim so proizvajalčeve povprečne specifične emisije CO2 –
upoštevajoč zmanjšanje emisij CO2 zaradi inovativnih tehnologij,
odobrenih v skladu s členom 12 – presegle njegov cilj specifičnih
emisij v koledarskem letu ali delu koledarskega leta, za katero velja
obveznost iz člena 4, zaokroženo na najbližja tri decimalna mesta, in
— „število novih lahkih gospodarskih vozil“ pomeni število proizvaja
lčevih novih lahkih gospodarskih vozil, ki so bila registrirana v
navedenem obdobju, v skladu z merili za postopno uvajanje iz
člena 4.
3.
Komisija sprejme podrobnejša pravila za zbiranje premij za
presežne emisije iz odstavka 1 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo
v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2).
4.
Zneski premije za presežne emisije se štejejo za prihodek v
splošnem proračunu Evropske unije.

Člen 10
Objava učinkovitosti proizvajalcev
1.
Komisija do 31. oktobra 2013 in 31. oktobra vsako naslednje leto
objavi seznam, v katerem so za vsakega proizvajalca navedeni:
(a) njegov cilj specifičnih emisij za predhodno koledarsko leto;
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(b) njegove povprečne specifične emisije CO2 v predhodnem koledar
skem letu;
(c) razlika med proizvajalčevimi povprečnimi specifičnimi emisijami
CO2 v predhodnem koledarskem letu in njegovim ciljem specifičnih
emisij v zadevnem letu;
(d) povprečne specifične emisije CO2 za vsa nova lahka gospodarska
vozila, registrirana v Uniji v predhodnem koledarskem letu;
(e) povprečna masa za vsa nova lahka gospodarska vozila, registrirana
v Uniji v predhodnem koledarskem letu.
2.
Na seznamu, objavljenem v skladu z odstavkom 1, se od
31. oktobra 2015 navede tudi, ali je proizvajalec izpolnil zahteve
člena 4 za predhodno koledarsko leto.

Člen 11
Odstopanje za nekatere proizvajalce
1.
Za odstopanje od cilja specifičnih emisij, izračunanih v skladu s
Prilogo I, lahko zaprosi proizvajalec, ki izdela manj kot 22 000 novih
lahkih gospodarskih vozil, registriranih v Uniji v vsakem koledarskem
letu, in ki:
(a) ni del skupine povezanih proizvajalcev, ali
(b) je del skupine povezanih proizvajalcev, ki je v celoti odgovorna za
manj kot 22 000 novih lahkih gospodarskih vozil, registriranih v
Uniji v vsakem koledarskem letu, ali
(c) je del skupine povezanih proizvajalcev, vendar vodi lastne proiz
vodne obrate in oblikovalni center.
2.
Odstopanje, za katero se zaprosi na podlagi odstavka 1, se lahko
odobri za največ pet koledarskih let. Prošnja se vloži pri Komisiji in
vključuje:
(a) ime proizvajalca in kontaktne osebe, ki ga zastopa;
(b) dokazilo o upravičenosti proizvajalca do odstopanja v skladu z
odstavkom 1;
(c) podrobne podatke o lahkih gospodarskih vozilih, ki jih proizvajalec
proizvaja, vključno z maso in specifičnimi emisijami CO2 teh lahkih
gospodarskih vozil, ter
(d) cilj specifičnih emisij, skladen s proizvajalčevo možnostjo za zmanj
ševanje emisij, vključno z gospodarskimi in tehnološkimi
možnostmi za zmanjševanje njegovih specifičnih emisij CO2 ob
upoštevanju lastnosti trga za tip proizvedenega lahkega gospodar
skega vozila.
3.
Če Komisija meni, da je proizvajalec upravičen do odstopanja, za
katero se zaprosi na podlagi odstavka 1, in če meni, da je cilj speci
fičnih emisij, ki ga predlaga proizvajalec, skladen z njegovo možnostjo
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za zmanjšanje emisij, vključno z gospodarskimi in tehnološkimi
možnostmi za zmanjšanje specifičnih emisij CO2, mu ob upoštevanju
lastnosti trga za tip proizvedenega lahkega gospodarskega vozila odobri
odstopanje. Odstopanje se uporablja od 1. januarja leta, ki sledi dnevu,
ko je bilo odstopanje odobreno.
4.
Proizvajalec, za katerega velja odstopanje na podlagi tega člena,
Komisijo takoj obvesti o kakršni koli spremembi, ki vpliva ali bi lahko
vplivala na njegovo upravičenost do odstopanja.
5.
Če Komisija na podlagi obvestila iz odstavka 4 ali iz drugega
razloga meni, da proizvajalec ni več upravičen do odstopanja, ga razve
ljavi z začetkom veljavnosti 1. januarja naslednjega koledarskega leta in
o tem obvesti proizvajalca.
6.
Če proizvajalec ne doseže cilja specifičnih emisij, mu Komisija
naloži plačilo premije za presežne emisije, kakor je določeno v členu 9.
7.
Komisija sprejme pravila za dopolnitev odstavkov od 1 do 6 tega
člena, med drugim o obrazložitvi meril za upravičenost do odstopanja, o
vsebini prošenj ter vsebini in načinu ocenjevanja programov za zmanj
šanje specifičnih emisij CO2 z delegiranimi akti v skladu s členom 15 in
ob upoštevanju pogojev iz členov 16 in 17.
8.
Prošnje za odstopanje, ki vključujejo podporno dokumentacijo,
obvestila iz odstavka 4, razveljavitve iz odstavka 5 in katero koli
premijo za presežne emisije iz odstavka 6, ter akti, sprejeti na podlagi
odstavka 7, se dajo na razpolago javnosti v skladu z Uredbo (ES) št.
1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o
dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in
Komisije (1).

Člen 12
Ekološke inovacije
1.
Na prošnjo dobavitelja ali proizvajalca se upoštevajo prihranki
CO2, doseženi z uporabo inovativnih tehnologij. Skupni prispevek teh
tehnologij k zmanjšanju cilja specifičnih emisij posameznega proizva
jalca je lahko največ 7 g CO2/km.
2.
Komisija sprejme podrobne določbe o postopku potrjevanja
takšnih inovativnih tehnologij do 31. decembra 2012. Ti izvedbeni
akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 14(2) te
uredbe. Navedene podrobne določbe so v skladu z določbami člena
12(2) Uredbe (ES) št. 443/2009 in temeljijo na naslednjih merilih za
inovativne tehnologije:
(a) dobavitelj ali proizvajalec mora doseči prihranke CO2, dosežene z
uporabo inovativnih tehnologij;
(b) inovativne tehnologije morajo preverjeno prispevati k zmanjšanju
CO2;
(1) UL L 145, 31.5.2001, str. 43.
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(c) inovativne tehnologije ne smejo biti zajete v standardnih preskusnih
ciklih za merjenje CO2, ali obveznih določbah, ki izhajajo iz doda
tnih dopolnilnih ukrepov v zvezi z zmanjšanjem za 10 g CO2/km iz
člena 1 Uredbe (ES) št. 443/2009, ali biti obvezne po drugih
določbah zakonodaje Unije.

3.
Dobavitelj ali proizvajalec, ki vloži prošnjo, da bi bil njegov ukrep
potrjen kot inovativna tehnologija, Komisiji predloži poročilo, vključno
s poročilom o preverjanju, ki ga pripravi neodvisni in priglašeni organ.
V primeru medsebojnega vplivanja med tem ukrepom in drugo že potr
jeno inovativno tehnologijo se v poročilu to medsebojno vplivanje
navede, v poročilu o preverjanju pa se oceni, koliko se zaradi takšnega
medsebojnega vplivanja spremeni zmanjšanje emisij, doseženo s posa
meznim ukrepom.

4.
Komisija doseženo zmanjšanje potrdi na podlagi meril iz
odstavka 2.

Člen 13
Pregled in poročanje
1.
Komisija do 1. januarja 2013 konča pregled ciljev specifičnih
emisij v Prilogi I in odstopanj iz člena 11, da bi opredelila:

— načine za dosego dolgoročnega cilja 147 g CO2/km do leta 2020, ki
bodo stroškovno učinkoviti, ob upoštevanju potrditve njegove izved
ljivosti na podlagi posodobljenih rezultatov ocene učinka ter

— vidike izvajanja tega cilja, vključno s premijo za presežne emisije.

Komisija na podlagi takšnega pregleda in njegove ocene učinka, ki
vključuje splošno oceno učinka na avtomobilsko industrijo in njene
odvisne industrije, po potrebi pripravi predlog za spremembo te uredbe
v skladu z rednim zakonodajnim postopkom na način, ki bo kar se da
nepristranski glede konkurence ter socialno pravičen in trajnosten.

2.
Za uresničitev dolgoročnega cilja od leta 2020 Komisija po potrebi
do leta 2014 poda predlog Evropskemu parlamentu in Svetu za
vključitev vozil kategorij N2 in M2, kakor so opredeljena v Prilogi II
k Direktivi 2007/46/ES, z referenčno maso, ki ne presega 2 610 kg, in
vozil, katerih homologacija se podaljša v skladu s členom 2(2) Uredbe
(ES) št. 715/2007, v to uredbo.

3.
Komisija po oceni učinka do leta 2014 objavi poročilo o razpolo
žljivosti podatkov o odtisih in koristnem tovoru ter njihovi uporabi kot
kazalnikih uporabnosti za določitev ciljev specifičnih emisij ter Evrop
skemu parlamentu in Svetu po potrebi predloži predlog za spremembo
Priloge I v skladu z rednim zakonodajnim postopkom.
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4.
Komisija do 31. decembra 2011 vzpostavi postopek za pridobitev
reprezentativnih vrednosti emisij CO2, učinkovitosti porabe goriva in
mase dodelanih vozil ter hkrati zagotovi, da ima proizvajalec osnovnega
vozila pravočasen dostop do mase in specifičnih emisij CO2 dodelanega
vozila.
5.
Komisija do 31. oktobra 2016 in nato vsaka tri leta z delegiranimi
akti v skladu s členom 15 in ob upoštevanju pogojev iz členov 16 in 17
spremeni Prilogo I za prilagoditev števila M0, opredeljenega v navedeni
prilogi, povprečni masi novih lahkih gospodarskih vozil iz preteklih treh
koledarskih let.
Te prilagoditve prvič začnejo veljati 1. januarja 2018 in nato vsaka
naslednja tri leta.
6.
Komisija vključi lahka gospodarska vozila v pregled postopkov za
merjenje emisij CO2 v skladu s členom 13(3) Uredbe (ES) št. 443/2009.
Po datumu začetka uporabe revidiranega postopka za merjenje emisij
CO2 inovativne tehnologije ne bodo več odobrene v skladu s postopkom
iz člena 12.
Komisija poleg tega vključi lahka gospodarska vozila v pregled Dire
ktive 2007/46/ES v skladu s členom 13(4) Uredbe (ES) št. 443/2009.
Da bi bile vidne vse spremembe v regulativnem preskusnem postopku
za merjenje specifičnih emisij CO2, Komisija z delegiranimi akti v
skladu s členom 15 in ob upoštevanju pogojev iz členov 16 in 17
prilagodi formule iz Priloge I.

Člen 14
Postopek v odboru
1.
Komisiji pomaga Odbor za podnebne spremembe, ustanovljen s
členom 9 Odločbe št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 11. februarja 2004 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih
plinov v Skupnosti in o izvajanju Kjotskega protokola (1). Ta odbor je
odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.
2.
Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št.
182/2011.

Člen 15
Izvajanje pooblastila
1.
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz drugega podod
stavka člena 8(9), člena 11(7), člena 13(5) in četrtega pododstavka
člena 13(6) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 3. junija
2011 Komisija pripravi poročilo o pooblastilu najpozneje 6 mesecev
pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno
podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet poobla
stilo prekliče v skladu s členom 16.
(1) UL L 49, 19.2.2004, str. 1.
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2.
Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno
obvesti Evropski parlament in Svet.
3.
Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na
Komisijo pod pogoji, določenimi v členih 16 in 17.
Člen 16
Preklic pooblastila
1.
Pooblastilo iz drugega pododstavka člena 8(9), člena 11(7), člena
13(5) in iz četrtega pododstavka člena 13(6) lahko kadarkoli prekliče
Evropski parlament ali Svet.
2.
Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu
pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v
razumnem času pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede
pooblastila, ki bi se lahko preklicala, in možne razloge za preklic.
3.
Z odločitvijo o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila,
navedena v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati nemudoma ali na
dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih
delegiranih aktov. Odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Člen 17
Nasprotovanje delegiranim aktom
1.
Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v
dveh mesecih od datuma uradnega obvestila.
Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za
dva meseca.
2.
Če do izteka roka iz odstavka 1 niti Evropski parlament niti Svet
ne nasprotuje delegiranemu aktu, se akt objavi v Uradnem listu
Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem določen.
Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne
veljati pred iztekom navedenega roka, če sta Evropski parlament in Svet
obvestila Komisijo o nameri, da delegiranemu aktu ne nameravata
nasprotovati.
3.
Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu v
roku iz odstavka 1, akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje,
navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.
Člen 18
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh
državah članicah.
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PRILOGA I
CILJI SPECIFIČNIH EMISIJ CO2
1. Za vsako novo lahko gospodarsko vozilo se okvirna količina specifičnih
emisij CO2, merjena v gramih na kilometer, določi po naslednjih formulah:
(a) od leta 2014 do leta 2017:
okvirne specifične emisije CO2 = 175 + a × (M – M0),
pri čemer:
M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = 1 706,0
a

= 0,093.

(b) od leta 2018:
okvirne specifične emisije CO2 = 175 + a × (M – M0),
pri čemer:
M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = vrednost, sprejeta v skladu s členom 13(5)
a

= 0,093

2. Cilj specifičnih emisij se za proizvajalca v koledarskem letu izračuna kot
povprečje okvirnih specifičnih emisij CO2 iz vsakega novega lahkega
gospodarskega vozila, registriranega v zadevnem koledarskem letu, ki ga
je proizvajalec proizvedel.
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PRILOGA II
SPREMLJANJE IN POSREDOVANJE PODATKOV O EMISIJAH
A. Zbiranje podatkov o lahkih gospodarskih vozilih in določanje informacij o
spremljanju emisij CO2
1. Vsaka država članica v letu, ki se začne 1. januarja 2012, in vsakem
naslednjem letu za vsako novo lahko gospodarsko vozilo, ki ga registrira
na svojem ozemlju, evidentira naslednje podatke:
(a) proizvajalca;
(b) tip, varianto in različico;
(c) specifične emisije CO2 (v g/km);
(d) maso (v kg);
(e) medosno razdaljo (v mm);
(f) kolotek krmiljene (v mm) in druge osi (v mm);
(g) največjo tehnično dovoljeno maso obremenjenega vozila (v kg) v
skladu s Prilogo III k Direktivi 2007/46/ES.
2. ►M1 Podrobnosti iz točke 1 izhajajo iz certifikata o skladnosti ali so
skladne s certifikatom o skladnosti, ki ga izda proizvajalec zadevnega
lahkega gospodarskega vozila. Kadar se certifikat o skladnosti ne
uporablja, države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev
ustrezne točnosti postopka spremljanja. ◄ Če sta v certifikatu o sklad
nosti navedeni najmanjša in največja masa lahkega gospodarskega
vozila, države članice za namene te uredbe uporabijo le podatek o
največji masi. Pri vozilih z dvogorivnim motorjem (bencin/plin), katerih
certifikati o skladnosti kažejo specifične emisije CO2 za obe vrsti goriva,
države članice uporabijo le vrednost, merjeno za plin.
3. Vsaka država članica v koledarskem letu, ki se začne 1. januarja 2012, in
vsakem naslednjem koledarskem letu v skladu s postopki iz dela B te
priloge za vsakega proizvajalca določi:
(a) skupno število novih lahkih gospodarskih vozil, registriranih na
njenem ozemlju;

▼M1
(b) število novih lahkih gospodarskih vozil, ki imajo vrednosti za
vsakega od naslednjih parametrov:
(i) emisije CO2;
(ii) maso;
(iii) medosno razdaljo;
(iv) kolotek krmiljene osi;
(v) kolotek druge osi;

__________
▼B
(d) za vsako različico vsake variante vsakega tipa novega lahkega
gospodarskega vozila:
(i) skupno število novih lahkih gospodarskih vozil, registriranih na
njenem ozemlju, kakor je določeno v točki 4 dela B te priloge;
(ii) specifične emisije CO2;
(iii) maso;
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(iv) največjo tehnično dovoljeno maso;
(v) medosno razdaljo;
(vi) kolotek krmiljene osi;
(vii) kolotek druge osi.

▼B
B. Metodologija za določanje podatkov o spremljanju emisij CO2 za nova lahka
gospodarska vozila
Podatki o spremljanju, ki jih morajo države članice določiti v skladu s točko
3 dela A te priloge, se določijo v skladu z metodologijo iz tega dela.
1. Skupno število registriranih novih lahkih gospodarskih vozil (N)
Države članice določijo število novih lahkih gospodarskih vozil, regi
striranih na njihovem ozemlju v zadevnem letu spremljanja (N).

▼M1

__________

▼B
4. Porazdelitev po različicah novih lahkih gospodarskih vozil
Za vsako različico vsake variante vsakega tipa novega lahkega gospodar
skega vozila se evidentirajo število na novo registriranih vozil, masa
vozil, specifične emisije CO2, medosna razdalja, kolotek in največja
tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila.

▼M1

__________

▼B
7. Dodelana vozila
Pri vozilih, ki se izdelujejo v več fazah, se specifične emisije dodelanega
vozila dodelijo proizvajalcu osnovnega vozila.
Da bi zagotovili reprezentativnost vrednosti emisij CO2, učinkovitosti
porabe goriv in mase dodelanih vozil ne da bi s tem obremenili proiz
vajalca osnovnega vozila, Komisija predlaga poseben postopek sprem
ljanja in najpozneje do 31. decembra 2011 ustrezno spremeni pristojno
zakonodajo o homologaciji.
Pri opredelitvi takega postopka Komisija po potrebi določi, kako je treba
spremljati maso in vrednost CO2, to pa stori bodisi na podlagi tabele
vrednosti CO2, ki ustrezajo različnim končnim inercijsko-masnim
razredom, bodisi na podlagi ene same vrednosti CO2, izpeljane iz
nedodelanega vozila, ter privzete dodane mase N1 razreda. V slednjem
primeru se ta masa uporabi tudi za del C te priloge.
Komisija prodajalcu osnovnega vozila zagotovi tudi pravočasen dostop
do mase in specifičnih emisij CO2 dodelanega vozila.
C. Oblika za prenos podatkov
Države članice za vsakega proizvajalca vsako leto predložijo podatke iz
točke 3 dela A te priloge v naslednjih oblikah:

▼B
Oddelek 1 – Zbirni nadzorni podatki
Država članica (1):
Leto:
Vir podatkov:

Proizvajalec

Skupno število registriranih
novih lahkih gospodarskih
vozil

Število novih lahkih
Število novih lahkih
Število novih lahkih
Število novih lahkih
Število novih lahkih
gospodarskih vozil, ki imajo gospodarskih vozil, ki imajo gospodarskih vozil, ki imajo
gospodarskih vozil, ki imajo gospodarskih vozil, ki imajo
opredeljeno vrednost kolo opredeljeno vrednost kolo
opredeljeno vrednost
opredeljeno vrednost emisij opredeljeno vrednost mase
teka krmiljene osi
teka druge osi
medosne razdalje

(Proizvajalec 1)

…

…

…

…

…

…

(Proizvajalec 2)

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Skupaj (vsi proizvajalci)

…

…

…

…

…

…

(1)

Oznake ISO 3166 alpha-2, z izjemo Grčije in Združenega kraljestva – za katera se uporabljata oznaki „EL“ oziroma „UK“.
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Proizv. 1

Proizv.
1

Proizv.
1

Proizv.
1

Proizv.
1

Proizv.
1

Številka
1

Številka
1

Številka
1

Številka
1

Tip 2

Tip 1

Tip 1

Tip 1

Tip 1

Varianta
1

Varianta
1

Varianta
2

Varianta
2

Varianta
1

Varianta
1

Različi
ca 1

Različi
ca 2

Različi
ca 1

Različi
ca 2

Različi
ca 1

Različi
ca 2

Različi
ca 1
…
…

Kategorija homologiranega vozila

…

Kategorija registriranega vozila

…

Skupno število novih registracij

…

Specifične emisije CO2 (g/km)

…

Masa (kg)

…

Največja tehnično dovoljena masa (kg)

…

Medosna razdalja (mm)

…

Kolotek krmiljene osi (mm)

…

Kolotek druge osi (mm)

…

Vrsta goriva

…

Gorivo

…

Prostornina (cm3)

…

Poraba električne energije (Wh/km)

…

Oznaka inovativne tehnologije ali skupine
inovativnih tehnologij

…

Zmanjšanje emisij z uporabo inovativnih
tehnologij

Tip

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Oddelek 2 – Podrobni nadzorni podatki

…

Proizv. 1

Proizv.
1

Proizv.
1

Številka
2

Tip 2

Varianta
2

Znamka

…

Proizv. 1

Proizv.
1

Proizv.
1

Številka
2

Tip 2

Različica

…

Proizv. 1

Proizv.
1

Proizv.
1

Številka
2

Varianta

…

Proizv. 1

Proizv.
1

Proizv.
1

Homologacijska številka in njene razširitve

…

Proizv. 1

Proizv.
1

Ime proizvajalca – poimenovanje v matičnem registru

…

Proizv. 1

Ime proizvajalca – poimenovanje proizvajalca

Ime proizvajalca – standardno poimenovanje v EU

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
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Proizv. 1

Proizv.
2

Proizv.
1

Proizv.
2

Proizv.
2

Proizv.
1

Številka
1

Številka
1

Številka
1

Številka
2

Tip 1

Tip 1

Tip 1

Tip 1

Tip 2

Varianta
2

Varianta
2

Varianta
1

Varianta
1

Varianta
2

Različi
ca 2

Različi
ca 1

Različi
ca 2

Različi
ca 1

Različi
ca 2

Različica

…

Znamka

…

Kategorija homologiranega vozila

…

Kategorija registriranega vozila

…

Skupno število novih registracij

…

Specifične emisije CO2 (g/km)

…

Masa (kg)

…

Največja tehnično dovoljena masa (kg)

…

Medosna razdalja (mm)

…

Kolotek krmiljene osi (mm)

…

Kolotek druge osi (mm)

…

Vrsta goriva

…

Gorivo

…

Prostornina (cm3)

…

Poraba električne energije (Wh/km)

…

Oznaka inovativne tehnologije ali skupine
inovativnih tehnologij

…

Zmanjšanje emisij z uporabo inovativnih
tehnologij

…

Proizv. 2

Proizv.
2

Proizv.
2

Številka
1

Varianta

…

Proizv. 2

Proizv.
2

Proizv.
2

Homologacijska številka in njene razširitve

…

Proizv. 2

Proizv.
2

Ime proizvajalca – poimenovanje v matičnem registru

…

Proizv. 2

Ime proizvajalca – poimenovanje proizvajalca

Ime proizvajalca – standardno poimenovanje v EU

Tip

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
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