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Priloga 2

PRIROČNIK O VARČNOSTI PORABE GORIVA, EMISIJAH CO2 IN EMISIJAH ONESNAŽEVAL
ZUNANJEGA ZRAKA
Priročnik mora biti jedrnat. Izdelan mora biti v tiskani obliki ali prenosni elektronski obliki (npr.
zgoščenka ali USB-ključ) in vsebovati naslednje podatke ter informacije:
a)
seznam vseh novih modelov osebnih avtomobilov, ki so v tekočem letu naprodaj v Republiki
Sloveniji, razporejenih po abecednem vrstnem redu znamk osebnih avtomobilov, kakor je
določeno v drugem odstavku 4. člena te uredbe;
b)
za vsak model, ki se pojavlja v priročniku, je treba navesti naslednje podatke: vrsto goriva,
uradni številčni podatek o porabi goriva in uradni številčni podatek o specifični emisiji CO2.
Uradni številčni podatek o porabi goriva se za tekoče gorivo izrazi v litrih na 100 km (l/100 km).
Uradni številčni podatki o specifični emisiji CO2 se navedejo zaokroženo na najbližje celo
število v gramih na kilometer (g/km). Navedejo se tudi emisijska stopnja osebnega avtomobila
in uradni podatki o specifični emisiji onesnaževal zunanjega zraka. Število delcev se navede
brez enot, drugi uradni podatki o specifični emisiji onesnaževal zunanjega zraka pa se
navedejo v gramih na kilometer (g/km);
c)
opazen seznam desetih novih modelov osebnih avtomobilov z najučinkovitejšo porabo goriva,
razvrščenih po rastočih specifičnih emisijah CO2 kombinirane porabe za vsako vrsto goriva.
Seznam mora vsebovati najmanj podatke o znamki in modelu ter uradne številčne podatke o
porabi goriva, specifičnih emisijah CO2, specifičnih emisijah onesnaževal zunanjega zraka in
emisijski stopnji osebnega avtomobila;
d)
nasvete voznikom, da pravilna uporaba osebnega avtomobila, redno vzdrževanje in način
vožnje (izogibanje agresivni vožnji, vožnja pri nižjih hitrostih, predvidevanje zaviranja, ustrezno
napolnjene pnevmatike, krajša obdobja, ko je osebni avtomobil v prostem teku, izogibanje
težkim bremenom) zmanjšajo porabo goriva in emisije CO2 ter emisije onesnaževal zunanjega
zraka iz njihovega osebnega avtomobila;
e)
razlago o učinkih emisij toplogrednih plinov, podnebnih spremembah, učinkih emisij
onesnaževal zunanjega zraka, onesnaženosti zunanjega zraka in vlogi uporabe osebnih
avtomobilov pri tem. Vsebovati mora napotilo k različnim vrstam goriva, ki so na voljo
potrošnikom, in navedbo posledic uporabe različnih goriv na okolje (med drugim na podnebne
spremembe in kakovost zunanjega zraka), ki temeljijo na najnovejših znanstvenih ugotovitvah
in zahtevah predpisov. Vsebovati mora opis emisijskih stopenj, ki jih lahko dosegajo osebni
avtomobili;
f)
cilj Evropske unije glede povprečnih emisij CO2 pri novih osebnih avtomobilih in čas, kdaj bo ta
cilj dosežen;
g)
spletni naslov strani, kjer agencija objavlja podatke o kakovosti zunanjega zraka v Republiki
Sloveniji;
h)
navedbo, da je višina davka na motorna vozila za posamezen novi osebni avtomobil odvisna
od višine specifičnih emisij CO2 in emisij onesnaževal zunanjega zraka osebnega avtomobila.
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