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Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. aprila 2019 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za 
nova težka vozila (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0284),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0197/2018),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. oktobra 
20181,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 22. februarja 2019, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano ter mnenja 
Odbora za promet in turizem (A8-0354/2018),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju2;

1 UL C 62, 15.2.2019, str. 286.
2 To stališče nadomesti spremembe, sprejete 14. novembra 2018 (Sprejeta besedila, 

P8_TA(2018)0455).



2. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2018)0143

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 18. aprila 2019 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi 
standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila in spremembi uredb (ES) 
št. 595/2009 in (EU) 2018/956 Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive Sveta 
96/53/ES

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2019/1242.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije

Komisija si prizadeva za tehnični razvoj orodja za izračun porabe energije vozil (Vehicle 

Energy Consumption Calculation Tool – VECTO), da bi ga bilo mogoče redno in pravočasno 

posodabljati glede na inovacije in upoštevati uvajanje novih tehnologij, ki izboljšujejo 

učinkovitost porabe goriva pri težkih vozilih.


