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7.11.2018 A8-0354/79 

Predlog spremembe  79 

Christofer Fjellner 

v imenu skupine PPE 

John Procter 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) od 1. januarja 2030 dalje za 

najmanj 30 % glede na pregled na podlagi 

člena 13. 

(b) od 1. januarja 2030 dalje za 35 % 

glede na pregled na podlagi člena 13. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/80 

Predlog spremembe  80 

Christofer Fjellner 

v imenu skupine PPE 

John Procter 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka k 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(k) „nizkoemisijsko težko vozilo“ 

pomeni težko vozilo, ki ni brezemisijsko 

težko vozilo, s specifičnimi emisijami CO2 

manj kot 350 g CO2/km, kot je določeno 

na podlagi točke 2.1 Priloge I; 

(k) „nizkoemisijsko težko vozilo“ 

pomeni težko vozilo, ki ni brezemisijsko 

težko vozilo, s specifičnimi emisijami CO2 

manj kot 35 % pod referenčno vrednostjo 

za vsako podskupino vozil, ki izhaja iz 

osnovne vrednosti iz leta 2019; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/81 

Predlog spremembe  81 

Christofer Fjellner 

v imenu skupine PPE 

John Procter 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) nizkoemisijsko težko vozilo se 

upošteva kot do 2 vozili v skladu s funkcijo 

njegovih specifičnih emisij CO2 in mejne 

vrednosti emisij 350 g CO2/km. 

(b) nizkoemisijsko težko vozilo se 

upošteva kot do 2 vozili v skladu s funkcijo 

njegovih specifičnih emisij CO2 in mejne 

vrednosti emisij 35 % pod referenčno 

vrednostjo za vsako podskupino vozil, ki 

izhaja iz osnovne vrednosti iz leta 2019. 

Or. en 



 

AM\1168505SL.docx  PE624.217v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.11.2018 A8-0354/82 

Predlog spremembe  82 

Christofer Fjellner 

v imenu skupine PPE 

John Procter 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Brezemisijski in nizkoemisijski 

faktor zmanjšata povprečne specifične 

emisije proizvajalca za največ 3 %. 

Prispevek brezemisijskih težkih vozil 

kategorij iz drugega pododstavka člena 

2(1) k navedenemu faktorju zmanjša 

povprečne specifične emisije proizvajalca 

za največ 1,5 %. 

3. Brezemisijski in nizkoemisijski 

faktor zmanjšata povprečne specifične 

emisije proizvajalca za največ 3 %. 

Prispevek brezemisijskih težkih vozil 

kategorij iz drugega pododstavka člena 

2(1) k navedenemu faktorju zmanjša 

povprečne specifične emisije proizvajalca 

za največ 5 % od leta 2030. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/83 

Predlog spremembe  83 

Christofer Fjellner 

v imenu skupine PPE 

John Procter 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka n a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (na)  „korekcijski faktor za CO2“ je 

enak deležu goriva iz obnovljivih virov, 

prodanega na bencinskih črpalkah, ki je 

potrjen na ravni Unije. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/84 

Predlog spremembe  84 

Christofer Fjellner 

v imenu skupine PPE 

John Procter 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija od leta 2020 dalje in v 

vsakem nadaljnjem koledarskem letu z 

izvajanjem aktov iz člena 10(1) za vsakega 

proizvajalca določi povprečne specifične 

emisije CO2 v g/tkm za predhodno 

koledarsko leto ob upoštevanju 

naslednjega: 

1. Komisija od leta 2020 dalje in v 

vsakem nadaljnjem koledarskem letu z 

izvajanjem aktov iz člena 10(1) za 

vsakega proizvajalca določi povprečne 

specifične emisije CO2 v g/tkm za 

predhodno koledarsko leto ob 

upoštevanju naslednjega: 

(a) podatkov, sporočenih na podlagi 

Uredbe (EU) .../2018 [spremljanje in 

poročanje o težkih vozilih] za nova težka 

vozila proizvajalca, registrirana v 

ustreznem letu, razen za delovna vozila; 

(a) podatkov, sporočenih na podlagi 

Uredbe (EU) .../2018 [spremljanje in 

poročanje o težkih vozilih] za nova 

težka vozila proizvajalca, registrirana v 

ustreznem letu, z izjemo delovnih vozil, 

razen če gre za nizkoemisijska ali 

brezemisijska vozila; 

(b) brezemisijskega in 

nizkoemisijskega faktorja, določenega v 

skladu s členom 5.  

(b) brezemisijskega in 

nizkoemisijskega faktorja, določenega v 

skladu s členom 5; 

 (ba) uporabe korekcijskega faktorja 

za CO2, določenega v skladu s točko 

2.1a Priloge I. 

Or. en 

 

 


