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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/2280
z dne 7. decembra 2015
o odobritvi učinkovitega alternatorja DENSO kot inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2
iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov
emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz
lahkih tovornih vozil (1), in zlasti člena 12(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dobavitelj DENSO Corporation (v nadaljnjem besedilu: vložnik) je 10. marca 2015 predložil vlogo za odobritev
svoje druge inovativne tehnologije: učinkoviti alternator DENSO razreda moči 100 A–250 A. Popolnost navedene
vloge je bila ocenjena v skladu s členom 4 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 725/2011 (2). Ugotovljeno je bilo,
da je vloga popolna, in obdobje, ki ga ima Komisija na voljo za oceno vloge, je začelo teči na dan po uradnem
prejemu popolnih podatkov, tj. 11. marca 2015.

(2)

Vloga je bila ocenjena v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 443/2009, Izvedbeno uredbo (EU) št. 725/2011 in
tehničnimi smernicami za pripravo vlog za odobritev inovativnih tehnologij v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009
(v nadaljnjem besedilu: tehnične smernice, različica iz februarja 2013) (3). Informacije iz vloge dokazujejo, da so
pogoji in merila iz člena 12 Uredbe (ES) št. 443/2009 ter členov 2 in 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011, kot
se zdi, izpolnjeni.

(3)

Vložnik je dokazal, da tip visokoučinkovitega alternatorja, kot je opisan v tej vlogi, ni presegel 3 % novih osebnih
vozil, registriranih v referenčnem letu 2009.

(4)

Za določitev prihranka emisij CO2, ki ga bo omogočila inovativna tehnologija, ko bo vgrajena v vozilo, je treba
opredeliti osnovno vozilo, s katerim bi bilo treba primerjati učinkovitost vozila, opremljenega z inovativno
tehnologijo, kot je določeno v členih 5 in 8 Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011. Za ustrezno osnovno
tehnologijo je primerno šteti alternator s 67-odstotnim izkoristkom, če se inovativna tehnologija vgradi v nov tip
vozila. Če se učinkoviti alternator DENSO vgradi v obstoječ tip vozila, bi morala biti osnovna tehnologija
alternator najnovejše različice tipa, ki je na voljo na trgu.

(5)

Vložnik je zagotovil metodologijo preskušanja zmanjšanja emisij CO2, ki vključuje formule, ki so skladne s
formulami iz tehničnih smernic za poenostavljeni pristop glede učinkovitih alternatorjev. Komisija meni, da se
bodo z metodologijo preskušanja zagotovili preverljivi, ponovljivi in primerljivi rezultati ter da se bodo realno
prikazale koristi inovativne tehnologije v zvezi z emisijami CO2 s pomembno statistično značilnostjo v skladu s
členom 6 Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011.

(1) UL L 140, 5.6.2009, str. 1.
(2) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 725/2011 z dne 25. julija 2011 o uvedbi postopka za odobritev in certificiranje inovativnih
tehnologij za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 194,
26.7.2011, str. 19).
(3) https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f/Technical%20Guidelines%20February
%202013.pdf

8.12.2015

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/65

(6)

Ker so vložnikova metodologija preskušanja in formule za izračun prihrankov CO2 v vseh pogledih enaki
metodologiji, določeni v Prilogi k Izvedbenemu sklepu Komisije 2013/341/EU (1), je zaradi doslednosti za
določitev zmanjšanja emisij CO2 zaradi uporabe učinkovitega alternatorja DENSO primerno uporabljati
metodologijo iz Izvedbenega sklepa Komisije 2013/341/EU.

(7)

Glede na navedeno Komisija ugotavlja, da je vložnik zadovoljivo dokazal, da je inovativna tehnologija dosegla
zmanjšanje emisij za najmanj 1 g CO2/km.

(8)

Prihranek zaradi inovativne tehnologije bi bil lahko delno prikazan v okviru standardnega preskusnega cikla, zato
bi bilo treba končni skupni prihranek, ki se certificira, določiti v skladu z drugim pododstavkom člena 8(2)
Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011.

(9)

Poročilo o preverjanju je pripravila agencija Vehicle Certification Agency (VCA), ki je neodvisen in priglašen
organ, ugotovitve, navedene v vlogi, pa so v poročilu potrjene.

(10)

Zato odobritvi zadevne inovativne tehnologije ni treba ugovarjati.

(11)

Za namene določanja splošne kode ekološke inovacije, ki se uporablja v zadevnih homologacijskih dokumentih v
skladu s prilogami I, VIII in IX k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2), bi bilo treba določiti
posamično kodo, ki se uporablja za inovativno tehnologijo, odobreno s tem izvedbenim sklepom.

(12)

Vsak proizvajalec, ki želi izkoristiti ugodnosti, povezane z zmanjšanjem njegovih povprečnih specifičnih
emisij CO2, da bi izpolnil svoj cilj glede specifičnih emisij s prihranki CO2 zaradi uporabe inovativne tehnologije,
odobrene s tem sklepom, bi se moral v vlogi za pridobitev certifikata o ES-homologaciji za zadevna vozila v
skladu s členom 11(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011 sklicevati na ta sklep –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.
Učinkoviti alternator DENSO razreda moči 100 A–250 A, ki je namenjen uporabi v vozilih kategorije M1, se
odobri kot inovativna tehnologija v smislu člena 12 Uredbe (ES) št. 443/2009.

2.
Zmanjšanje emisij CO2 zaradi uporabe alternatorja iz odstavka 1 se določi z metodologijo iz Priloge k
Izvedbenemu sklepu 2013/341/EU.

3.
V skladu z drugim pododstavkom člena 11(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011 se lahko zmanjšanje
emisij CO2, določeno v skladu z odstavkom 2 tega člena, certificira in vpiše v certifikat o skladnosti in zadevno homolo
gacijsko dokumentacijo iz prilog I, VIII in IX k Direktivi 2007/46/ES samo, če so zmanjšanja skladna z mejno vrednostjo
iz člena 9(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 725/2011.

4.
Posamična koda ekološke inovacije, ki se vnese v homologacijsko dokumentacijo, ki se uporablja za inovativno
tehnologijo, odobreno s tem izvedbenim sklepom, je „14“.
(1) Izvedbeni sklep Komisije 2013/341/EU z dne 27. junija 2013 o odobritvi alternatorja Valeo Efficient Generation Alternator kot
inovativne tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L 179, 29.6.2013, str. 98).
2
( ) Direktiva 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 (Okvirna direktiva) (UL L 263,
9.10.2007, str. 1).
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Člen 2
Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. decembra 2015
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER

