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Predlog spremembe 11
Riitta Myller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Namen bi moralo biti zmanjšanje 
skupne energetske porabe v prometu. Pri 
tem bi morali nameniti pozornost tako 
tehničnemu zmanjševanju emisij iz 
osebnih vozil kot splošnemu zmanjševanju 
potrebe po mobilnosti. Slednje bi bilo 
treba upoštevati na vseh področjih 
politike, zlasti pri urbanističnem 
načrtovanju in sistemih javnega prometa. 
Povpraševanje po mobilnosti bi bilo treba 
z razvojem železniškega omrežja prenesti s 
cest na železnico. Poskušati bi bilo treba 
tudi vplivati na vedenje potrošnikov, na 
primer na slog vožnje.

Or. fi

Predlog spremembe 12
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) 24. oktobra 2007 je Evropski 
parlament sprejel resolucijo o strategiji 
Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz 
osebnih vozil in lahkih tovornih vozil.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati je treba tudi resolucijo, ki jo je Evropski parlament sprejel glede zmanjšanja 
emisij CO2.
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Predlog spremembe 13
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Komisija je v sporočilih predlagala 
celostni pristop, da bi se dosegel cilj 
Skupnosti 120 g CO2/km do leta 2012, in 
napovedala, da bo predlagala zakonski 
okvir za dosego cilja Skupnosti, 
osredotočen na obvezno zmanjšanje emisij
CO2, da bi se dosegel cilj 130 g CO2/km za 
povprečni novi vozni park prek izboljšav v 
tehnologiji motorjev vozil. Skladno s 
pristopom na osnovi prostovoljnih zavez 
proizvajalcev ti predlogi zajemajo 
elemente, ki jih upošteva merjenje emisij 
CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 
o homologaciji motornih vozil glede na 
emisije iz lahkih potniških in 
gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) ter 
o dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil. Nadaljnje zmanjšanje 
za 10 g CO2/km ali podobno, če bo to 
tehnično potrebno, se bo doseglo z 
drugimi tehnološkimi izboljšavami in s 
povečano uporabo biogoriv. Tudi vedenje 
potrošnikov vpliva na skupne vrednosti 
emisij iz osebnih avtomobilov, zato bi 
morali biti kupci obveščeni o tem, ali novi 
osebni avtomobili dosegajo cilje iz te 
uredbe.

(10) Da bi se izpolnila neodvisna zaveza 
Evropske unije za dosego vsaj 20-
odstotnega zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov do leta 2020, je treba 
znatno zmanjšati emisije CO2 v 
prometnem sektorju. Zato je za povprečni 
novi vozni park potreben cilj 120 g 
CO2/km do leta 2012, ki se doseže s 
pomočjo izboljšav v tehnologiji motorjev 
vozil, pa tudi obvezujoči dolgoročni cilji 
80 g CO2/km do leta 2020 in 60 g CO2/km 
do leta 2025. Dolgoročni cilji 
proizvajalcem avtomobilov omogočajo 
dolgoročno pravno varnost, ki jo 
potrebujejo za načrtovanje naložb v 
osebne avtomobile z manjšimi emisijami.
Skladno s pristopom na osnovi 
prostovoljnih zavez proizvajalcev ti cilji
zajemajo elemente, ki jih upošteva 
merjenje emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji 
motornih vozil glede na emisije iz lahkih 
potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in 
Euro 6) ter o dostopu do informacij o 
popravilu in vzdrževanju vozil. Tudi 
vedenje potrošnikov vpliva na skupne 
vrednosti emisij iz osebnih avtomobilov, 
zato bi morali biti kupci obveščeni o tem, 
ali novi osebni avtomobili dosegajo cilje iz 
te uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

Prvotno je Komisija predlagala, da bi se brez dodatnih ukrepov do leta 2012 dosegel cilj 120 
gramov, za kar je na voljo tudi potrebna tehnologija. Poleg tega je treba določiti zavezujoče 
dolgoročne cilje, ki bodo izdelovalcem osebnih vozil dali potrebno dolgoročno perspektivo.

Predlog spremembe 14
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Komisija je v sporočilih predlagala 
celostni pristop, da bi se dosegel cilj 
Skupnosti 120 g CO2/km do leta 2012, in 
napovedala, da bo predlagala zakonski 
okvir za dosego cilja Skupnosti, 
osredotočen na obvezno zmanjšanje emisij 
CO2, da bi se dosegel cilj 130 g CO2/km za 
povprečni novi vozni park prek izboljšav v 
tehnologiji motorjev vozil. Skladno s 
pristopom na osnovi prostovoljnih zavez 
proizvajalcev ti predlogi zajemajo 
elemente, ki jih upošteva merjenje emisij 
CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 
o homologaciji motornih vozil glede na 
emisije iz lahkih potniških in 
gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) ter 
o dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil. Nadaljnje zmanjšanje 
za 10 g CO2/km ali podobno, če bo to 
tehnično potrebno, se bo doseglo z 
drugimi tehnološkimi izboljšavami in s 
povečano uporabo biogoriv. Tudi vedenje 
potrošnikov vpliva na skupne vrednosti 
emisij iz osebnih avtomobilov, zato bi 
morali biti kupci obveščeni o tem, ali novi 
osebni avtomobili dosegajo cilje iz te 
uredbe.

(10) Potreben je zakonski okvir za dosego 
cilja Skupnosti, osredotočen na obvezno 
zmanjšanje emisij CO2, da bi se dosegel 
cilj 120 g CO2/km za povprečni novi vozni 
park prek izboljšav v tehnologiji motorjev 
vozil. Tudi vedenje potrošnikov vpliva na 
skupne vrednosti emisij iz osebnih 
avtomobilov, zato bi morali biti kupci 
obveščeni o emisijskih vrednostih CO2
vozil, vključno z enakovrednim 
prispevkom emisij CO2 klimatskih naprav, 
ter o tem, ali novi osebni avtomobili 
dosegajo cilje iz te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 15
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Komisija je v sporočilih predlagala 
celostni pristop, da bi se dosegel cilj 
Skupnosti 120 g CO2/km do leta 2012, in 
napovedala, da bo predlagala zakonski 
okvir za dosego cilja Skupnosti, 
osredotočen na obvezno zmanjšanje emisij 
CO2, da bi se dosegel cilj 130 g CO2/km za 
povprečni novi vozni park prek izboljšav v 
tehnologiji motorjev vozil. Skladno s 
pristopom na osnovi prostovoljnih zavez 
proizvajalcev ti predlogi zajemajo 
elemente, ki jih upošteva merjenje emisij 
CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 
o homologaciji motornih vozil glede na 
emisije iz lahkih potniških in 
gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) ter 
o dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil. Nadaljnje zmanjšanje 
za 10 g CO2/km ali podobno, če bo to 
tehnično potrebno, se bo doseglo z 
drugimi tehnološkimi izboljšavami in s 
povečano uporabo biogoriv. Tudi vedenje 
potrošnikov vpliva na skupne vrednosti 
emisij iz osebnih avtomobilov, zato bi 
morali biti kupci obveščeni o tem, ali novi 
osebni avtomobili dosegajo cilje iz te 
uredbe.

(10) Potreben je zakonski okvir za dosego 
cilja Skupnosti, osredotočen na obvezno 
zmanjšanje emisij CO2, da bi se do leta 
2012 dosegel cilj 120 g CO2/km za 
povprečni novi vozni park prek izboljšav v 
tehnologiji motorjev vozil. Tudi vedenje 
potrošnikov vpliva na skupne vrednosti 
emisij iz osebnih avtomobilov, zato bi 
morali biti kupci obveščeni o tem, ali novi 
osebni avtomobili dosegajo cilje iz te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije določa povprečne emisije CO2 za nove osebne avtomobile na 130 g 
CO2/km, ki se dosežejo prek izboljšav v tehnologiji motorjev vozil, in dodatne ukrepe za 
nadaljnje zmanjšanje za 10 g/km. Predlog spremembe uvaja cilj 120 g CO2/km zgolj z ukrepi, 
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povezanimi s tehnologijo vozil. Potrebna tehnologija je že na voljo, poleg tega pa je bil cilj 
120 g CO2/km že dvakrat odložen, zato ni razlogov za nadaljnje odlaganje. 

Predlog spremembe 16
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Komisija je v sporočilih predlagala 
celostni pristop, da bi se dosegel cilj 
Skupnosti 120 g CO2/km do leta 2012, in 
napovedala, da bo predlagala zakonski 
okvir za dosego cilja Skupnosti, 
osredotočen na obvezno zmanjšanje emisij 
CO2, da bi se dosegel cilj 130 g CO2/km za 
povprečni novi vozni park prek izboljšav v 
tehnologiji motorjev vozil. Skladno s 
pristopom na osnovi prostovoljnih zavez 
proizvajalcev ti predlogi zajemajo 
elemente, ki jih upošteva merjenje emisij 
CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o 
homologaciji motornih vozil glede na 
emisije iz lahkih potniških in gospodarskih 
vozil (Euro 5 in Euro 6) ter o dostopu do 
informacij o popravilu in vzdrževanju 
vozil. Nadaljnje zmanjšanje za 10 g 
CO2/km ali podobno, če bo to tehnično 
potrebno, se bo doseglo z drugimi 
tehnološkimi izboljšavami in s povečano 
uporabo biogoriv. Tudi vedenje 
potrošnikov vpliva na skupne vrednosti 
emisij iz osebnih avtomobilov, zato bi 
morali biti kupci obveščeni o tem, ali novi 
osebni avtomobili dosegajo cilje iz te 
uredbe.

(10) Komisija je v sporočilih predlagala 
celostni pristop, da bi se dosegel cilj 
Skupnosti 120 g CO2/km do leta 2012, in 
napovedala, da bo predlagala zakonski 
okvir za dosego cilja Skupnosti, 
osredotočen na obvezno zmanjšanje emisij 
CO2, da bi se dosegel cilj 130 g CO2/km za 
povprečni novi vozni park prek izboljšav v 
tehnologiji motorjev vozil. Skladno s 
pristopom na osnovi prostovoljnih zavez 
proizvajalcev ti predlogi zajemajo 
elemente, ki jih upošteva merjenje emisij 
CO2 iz osebnih avtomobilov v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o 
homologaciji motornih vozil glede na 
emisije iz lahkih potniških in gospodarskih 
vozil (Euro 5 in Euro 6) ter o dostopu do 
informacij o popravilu in vzdrževanju 
vozil. Nadaljnje zmanjšanje za 10 g 
CO2/km ali podobno, če bo to tehnično 
potrebno, se bo doseglo z drugimi 
tehnološkimi izboljšavami in s povečano 
uporabo trajnostnih biogoriv. Tudi vedenje 
potrošnikov vpliva na skupne vrednosti 
emisij iz osebnih avtomobilov, zato bi 
morali biti kupci obveščeni o tem, ali novi 
osebni avtomobili dosegajo cilje iz te 
uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 17
Kurt Joachim Lauk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Evropski parlament je v svojih 
mnenjih o sporočilu Komisije z dne 7. 
februarja 2007 opozoril, da je za razvoj 
novih vrst osebnih vozil potrebnih od pet 
do sedem let, in zato poziva Komisijo, naj 
za obdobje pred letom 2015 ne oblikuje 
dokončno obvezujočih ciljev glede emisij 
CO2.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi razvojnih in produkcijskih ciklov avtomobilske industrije, ki trajajo od pet do sedem 
let, je obvezno ciljno vrednost mogoče določiti šele za obdobje po letu 2015. Zgodnejši datum 
ne bi bil v skladu z dejanskim stanjem v gospodarstvu.

Predlog spremembe 18
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Vozila brez emisij zmanjšujejo našo 
odvisnost od fosilnih goriv. Čeprav pri 
proizvodnji goriv za vozila brez emisij 
nastajajo emisije CO2, ti avtomobili 
proizvajajo manjše vrednosti toplogrednih 
plinov kot avtomobili z motorjem z 
notranjim zgorevanjem. Razvoj in 
proizvodnjo tovrstnih vozil, kot so 
avtomobili na električni ali vodikov 
pogon, je treba torej spodbujati z zahtevo, 
da bo od leta 2020 naprej vsaj 8 % vseh 
novih vozil brez emisij.
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Or. en

Obrazložitev

Številni tipi vozil brez emisij, kot so vozila na električni ali hibridni pogon, obstajajo že več let 
in številni proizvajalci jih še razvijajo, a do zdaj vozila brez emisij še niso prišla na trg v 
večjem obsegu. Treba je spodbujati njihovo proizvodnjo.

Predlog spremembe 19
Chris Davies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi ohranili raznolikost 
avtomobilskega trga in njegovo zmožnost 
zadovoljitve različnih potreb potrošnikov, 
morajo biti cilji CO2 za osebne avtomobile 
določeni linearno v povezavi z 
uporabnostjo avtomobilov. Najlažje bi to 
uporabnost opisali z maso, saj so podatki o 
njej že na voljo, masa pa je tudi kazalec,
ki omogoča zadovoljivo ujemanje s 
sedanjimi vrednostmi emisij ter 
oblikovanje realnih in konkurenčno 
nevtralnih ciljev. Kljub vsemu je treba 
zbirati podatke o nadomestnem kazalcu
uporabnosti – odtisu (kolotek, pomnožen z 
medosno razdaljo), da se omogočijo lažje 
dolgoročne ocene pristopa, ki temelji na 
uporabnosti. Pri določanju ciljev je treba 
upoštevati predvideni razvoj mase novih 
osebnih avtomobilov do leta 2012 in 
preprečiti možne poskuse povečanja mase 
vozil zgolj z namenom izkoriščanja 
ugodnosti, ki izhajajo iz posledično višjega 
cilja zmanjšanja emisij CO2. Zato je treba 
pri opredelitvi ciljev za leto 2012 
upoštevati možnost prihodnjega 
samodejnega povečevanja teže vozil 
proizvajalcev, ki prodajajo na trgu EU. 
Diferenciacija ciljev mora spodbuditi 
zmanjšanje emisij v vseh kategorijah 
avtomobilov, zlasti pa je vrednost 

(12) Da bi ohranili raznolikost 
avtomobilskega trga in njegovo zmožnost 
zadovoljitve različnih potreb potrošnikov, 
morajo biti cilji CO2 za osebne avtomobile 
določeni linearno v povezavi z 
uporabnostjo avtomobilov. Najlažje bi to 
uporabnost opisali z odtisom (kolotek,
pomnožen z medosno razdaljo), ki je 
najustreznejši kazalec, saj omogoča boljše 
spodbude za zmanjševanje teže vozil kot 
alternativni kazalec mase. V vsakem 
primeru je treba zbirati podatke o kazalcu
odtisa, da se omogočijo lažje dolgoročne 
ocene pristopa, ki temelji na uporabnosti. 
Pri določanju ciljev je treba upoštevati 
predvideni razvoj mase novih osebnih 
avtomobilov in odtisa do leta 2012 in 
preprečiti možne poskuse povečanja mase 
vozil ali odtisa zgolj z namenom 
izkoriščanja ugodnosti, ki izhajajo iz 
posledično višjega cilja zmanjšanja emisij 
CO2. Zato je treba pri opredelitvi ciljev za 
leto 2012 upoštevati možnost prihodnjega 
samodejnega povečevanja mase in odtisa
vozil proizvajalcev, ki prodajajo na trgu 
EU. Diferenciacija ciljev mora spodbuditi 
zmanjšanje emisij v vseh kategorijah 
avtomobilov, zlasti pa je vrednost 
zmanjšanja lahko večja pri težjih 
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zmanjšanja lahko večja pri težjih 
avtomobilih.

avtomobilih.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije o uporabi mase kot kazalca bo oškodoval proizvajalce, ki izdelujejo lažja 
vozila. To je neprimerno. Zmanjšanje teže je eden od najpomembnejših načinov za zmanjšanje 
emisij CO2. Kot kazalec se mora uporabljati odtis.

Predlog spremembe 20
Jens Holm

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi ohranili raznolikost 
avtomobilskega trga in njegovo zmožnost 
zadovoljitve različnih potreb potrošnikov, 
morajo biti cilji CO2 za osebne avtomobile 
določeni linearno v povezavi z 
uporabnostjo avtomobilov. Najlažje bi to 
uporabnost opisali z maso, saj so podatki o 
njej že na voljo, masa pa je tudi kazalec, 
ki omogoča zadovoljivo ujemanje s 
sedanjimi vrednostmi emisij ter 
oblikovanje realnih in konkurenčno 
nevtralnih ciljev. Kljub vsemu je treba 
zbirati podatke o nadomestnem kazalcu 
uporabnosti – odtisu (kolotek, pomnožen z 
medosno razdaljo), da se omogočijo lažje 
dolgoročne ocene pristopa, ki temelji na 
uporabnosti. Pri določanju ciljev je treba 
upoštevati predvideni razvoj mase novih 
osebnih avtomobilov do leta 2012 in 
preprečiti možne poskuse povečanja mase 
vozil zgolj z namenom izkoriščanja 
ugodnosti, ki izhajajo iz posledično višjega 
cilja zmanjšanja emisij CO2. Zato je treba 
pri opredelitvi ciljev za leto 2012 
upoštevati možnost prihodnjega 
samodejnega povečevanja teže vozil 

(12) Da bi ohranili raznolikost 
avtomobilskega trga in njegovo zmožnost 
zadovoljitve različnih potreb potrošnikov, 
morajo biti cilji CO2 za osebne avtomobile 
določeni linearno v povezavi z 
uporabnostjo avtomobilov. Najlažje bi to 
uporabnost opisali z odtisom (kolotek, 
pomnožen z medosno razdaljo), ki je 
najustreznejši kazalec, saj omogoča boljše 
spodbude za zmanjševanje velikosti vozil 
kot nadomestni kazalec mase. V vsakem 
primeru je treba zbirati podatke o kazalcu 
odtisa, da se omogočijo lažje dolgoročne 
ocene pristopa, ki temelji na uporabnosti.
Pri določanju ciljev je treba upoštevati 
predvideni razvoj mase novih osebnih 
avtomobilov in odtisa do leta 2012 in 
preprečiti možne poskuse povečanja mase 
vozil ali odtisa zgolj z namenom 
izkoriščanja ugodnosti, ki izhajajo iz 
posledično višjega cilja zmanjšanja emisij 
CO2. Zato je treba pri opredelitvi ciljev za 
leto 2012 upoštevati možnost prihodnjega 
samodejnega povečevanja mase in odtisa
vozil proizvajalcev, ki prodajajo na trgu 
EU. Diferenciacija ciljev mora spodbuditi 
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proizvajalcev, ki prodajajo na trgu EU. 
Diferenciacija ciljev mora spodbuditi 
zmanjšanje emisij v vseh kategorijah 
avtomobilov, zlasti pa je vrednost 
zmanjšanja lahko večja pri težjih 
avtomobilih.

zmanjšanje emisij v vseh kategorijah 
avtomobilov, zlasti pa je vrednost 
zmanjšanja lahko večja pri težjih 
avtomobilih.

Or. en

Obrazložitev

Kazalec mase je treba zamenjati z odtisom, da uredba ne bi dajala prednosti nekaterim 
tehnologijam za zmanjšanje CO2 (npr. uporabi dizelskega goriva, hibridizaciji) pred drugimi. 
Uporaba kazalca odtisa bo hkrati omogočila večjo pravno varnost, saj naj bi bile postopne 
spremembe manj občutne kot pri masi.

Predlog spremembe 21
Anders Wijkman

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi ohranili raznolikost 
avtomobilskega trga in njegovo zmožnost 
zadovoljitve različnih potreb potrošnikov, 
morajo biti cilji CO2 za osebne avtomobile 
določeni linearno v povezavi z 
uporabnostjo avtomobilov. Najlažje bi to 
uporabnost opisali z maso, saj so podatki o 
njej že na voljo, masa pa je tudi kazalec, 
ki omogoča zadovoljivo ujemanje s 
sedanjimi vrednostmi emisij ter 
oblikovanje realnih in konkurenčno 
nevtralnih ciljev. Kljub vsemu je treba 
zbirati podatke o nadomestnem kazalcu 
uporabnosti – odtisu (kolotek, pomnožen z 
medosno razdaljo), da se omogočijo lažje 
dolgoročne ocene pristopa, ki temelji na 
uporabnosti. Pri določanju ciljev je treba 
upoštevati predvideni razvoj mase novih 
osebnih avtomobilov do leta 2012 in 
preprečiti možne poskuse povečanja mase 
vozil zgolj z namenom izkoriščanja 

(12) Da bi ohranili raznolikost 
avtomobilskega trga in njegovo zmožnost 
zadovoljitve različnih potreb potrošnikov, 
morajo biti cilji CO2 za osebne avtomobile 
določeni linearno v povezavi z 
uporabnostjo avtomobilov. Najlažje bi to 
uporabnost opisali z odtisom (kolotek, 
pomnožen z medosno razdaljo), ki je 
najustreznejši kazalec, saj omogoča boljše 
spodbude za zmanjševanje velikosti vozil 
kot nadomestni kazalec mase. Podatke o 
kazalcu odtisa (kolotek, pomnožen z 
medosno razdaljo) je treba zbirati, da se 
omogočijo lažje dolgoročne ocene pristopa, 
ki temelji na uporabnosti. Pri določanju 
ciljev je treba upoštevati predvideni razvoj 
mase novih osebnih avtomobilov in odtisa
do leta 2012 in preprečiti možne poskuse 
povečanja mase vozil ali odtisa zgolj z 
namenom izkoriščanja ugodnosti, ki 
izhajajo iz posledično višjega cilja 



PE407.904v01-00 12/185 AM\728751SL.doc

SL

ugodnosti, ki izhajajo iz posledično višjega 
cilja zmanjšanja emisij CO2. Zato je treba 
pri opredelitvi ciljev za leto 2012 
upoštevati možnost prihodnjega 
samodejnega povečevanja teže vozil 
proizvajalcev, ki prodajajo na trgu EU.
Diferenciacija ciljev mora spodbuditi 
zmanjšanje emisij v vseh kategorijah 
avtomobilov, zlasti pa je vrednost 
zmanjšanja lahko večja pri težjih 
avtomobilih.

zmanjšanja emisij CO2. Zato je treba pri 
opredelitvi ciljev za leto 2012 upoštevati 
možnost prihodnjega samodejnega 
povečevanja mase in odtisa vozil 
proizvajalcev, ki prodajajo na trgu EU. 
Diferenciacija ciljev mora spodbuditi 
zmanjšanje emisij v vseh kategorijah 
avtomobilov, zlasti pa je vrednost 
zmanjšanja lahko večja pri težjih 
avtomobilih.

Or. en

Obrazložitev

Standardi na podlagi odtisa dopuščajo več možnosti proizvajalcem avtomobilov pri 
zmanjševanju CO2 in ne kaznujejo zmanjšanja teže kot možnosti za skladnost.

Predlog spremembe 22
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi ohranili raznolikost 
avtomobilskega trga in njegovo zmožnost 
zadovoljitve različnih potreb potrošnikov, 
morajo biti cilji CO2 za osebne avtomobile 
določeni linearno v povezavi z 
uporabnostjo avtomobilov. Najlažje bi to 
uporabnost opisali z maso, saj so podatki o 
njej že na voljo, masa pa je tudi kazalec, 
ki omogoča zadovoljivo ujemanje s 
sedanjimi vrednostmi emisij ter 
oblikovanje realnih in konkurenčno 
nevtralnih ciljev. Kljub vsemu je treba 
zbirati podatke o nadomestnem kazalcu 
uporabnosti – odtisu (kolotek, pomnožen z 
medosno razdaljo), da se omogočijo lažje 
dolgoročne ocene pristopa, ki temelji na 
uporabnosti. Pri določanju ciljev je treba 
upoštevati predvideni razvoj mase novih 

(12) Da bi ohranili raznolikost 
avtomobilskega trga in njegovo zmožnost 
zadovoljitve različnih potreb potrošnikov, 
morajo biti cilji CO2 za osebne avtomobile 
določeni linearno v povezavi z 
uporabnostjo avtomobilov. Najlažje bi to 
uporabnost opisali z odtisom (kolotek, 
pomnožen z medosno razdaljo), ki bo po 
letu 2012 najustreznejši kazalec. Treba je 
zbirati podatke o odtisu za diferenciacijo 
povprečnih ciljev od leta 2013. Pri 
določanju ciljev je treba upoštevati 
predvideni razvoj mase novih osebnih 
avtomobilov do leta 2012 in preprečiti 
možne poskuse povečanja mase vozil zgolj 
z namenom izkoriščanja ugodnosti, ki 
izhajajo iz posledično višjega cilja 
zmanjšanja emisij CO2. Zato je treba pri 
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osebnih avtomobilov do leta 2012 in 
preprečiti možne poskuse povečanja mase 
vozil zgolj z namenom izkoriščanja 
ugodnosti, ki izhajajo iz posledično višjega 
cilja zmanjšanja emisij CO2. Zato je treba 
pri opredelitvi ciljev za leto 2012 
upoštevati možnost prihodnjega 
samodejnega povečevanja teže vozil 
proizvajalcev, ki prodajajo na trgu EU.
Diferenciacija ciljev mora spodbuditi 
zmanjšanje emisij v vseh kategorijah 
avtomobilov, zlasti pa je vrednost 
zmanjšanja lahko večja pri težjih 
avtomobilih.

opredelitvi ciljev za leto 2012 upoštevati 
možnost prihodnjega samodejnega 
povečevanja mase vozil proizvajalcev, ki 
prodajajo na trgu EU. Diferenciacija ciljev 
mora spodbuditi zmanjšanje emisij v vseh 
kategorijah avtomobilov, zlasti pa je 
vrednost zmanjšanja lahko večja pri težjih 
avtomobilih.

Or. en

Obrazložitev

Podatki o odtisu bodo na voljo od leta 2010, po letu 2012 pa jih je treba uporabljati za 
diferenciacijo povprečnih ciljev.

Predlog spremembe 23
Kurt Joachim Lauk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi ohranili raznolikost 
avtomobilskega trga in njegovo zmožnost 
zadovoljitve različnih potreb potrošnikov, 
morajo biti cilji CO2 za osebne avtomobile 
določeni linearno v povezavi z 
uporabnostjo avtomobilov. Najlažje bi to 
uporabnost opisali z maso, saj so podatki o 
njej že na voljo, masa pa je tudi kazalec, ki 
omogoča zadovoljivo ujemanje s sedanjimi 
vrednostmi emisij ter oblikovanje realnih 
in konkurenčno nevtralnih ciljev. Kljub 
vsemu je treba zbirati podatke o 
nadomestnem kazalcu uporabnosti – odtisu 
(kolotek, pomnožen z medosno razdaljo), 
da se omogočijo lažje dolgoročne ocene 

(12) Da bi ohranili raznolikost 
avtomobilskega trga in njegovo zmožnost 
zadovoljitve različnih potreb potrošnikov, 
morajo biti cilji CO2 za osebne avtomobile 
določeni linearno v povezavi z 
uporabnostjo avtomobilov. Najlažje bi to 
uporabnost opisali z maso, saj so podatki o 
njej že na voljo, masa pa je tudi kazalec, ki 
omogoča zadovoljivo ujemanje s sedanjimi 
vrednostmi emisij ter oblikovanje realnih 
in konkurenčno nevtralnih ciljev. Kljub 
vsemu je treba zbirati podatke o 
nadomestnem kazalcu uporabnosti – odtisu 
(kolotek, pomnožen z medosno razdaljo), 
da se omogočijo lažje dolgoročne ocene 
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pristopa, ki temelji na uporabnosti. Pri 
določanju ciljev je treba upoštevati 
predvideni razvoj mase novih osebnih 
avtomobilov do leta 2012 in preprečiti 
možne poskuse povečanja mase vozil zgolj 
z namenom izkoriščanja ugodnosti, ki 
izhajajo iz posledično višjega cilja 
zmanjšanja emisij CO2. Zato je treba pri 
opredelitvi ciljev za leto 2012 upoštevati 
možnost prihodnjega samodejnega 
povečevanja teže vozil proizvajalcev, ki 
prodajajo na trgu EU. Diferenciacija ciljev 
mora spodbuditi zmanjšanje emisij v vseh 
kategorijah avtomobilov, zlasti pa je 
vrednost zmanjšanja lahko večja pri težjih 
avtomobilih.

pristopa, ki temelji na uporabnosti. Pri 
določanju ciljev je treba upoštevati 
predvideni razvoj mase novih osebnih 
avtomobilov do leta 2015 in preprečiti 
možne poskuse povečanja mase vozil zgolj 
z namenom izkoriščanja ugodnosti, ki 
izhajajo iz posledično višjega cilja 
zmanjšanja emisij CO2. Zato je treba pri 
opredelitvi ciljev za leto 2015 upoštevati 
možnost prihodnjega samodejnega 
povečevanja teže vozil proizvajalcev, ki 
prodajajo na trgu EU. Diferenciacija ciljev 
mora spodbuditi zmanjšanje emisij v vseh 
kategorijah avtomobilov, zlasti pa je 
vrednost zmanjšanja lahko večja pri težjih 
avtomobilih.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi razvojnih in produkcijskih ciklov avtomobilske industrije, ki trajajo od pet do sedem 
let, je obvezno ciljno vrednost mogoče določiti šele za obdobje po letu 2015. Zgodnejši datum 
ne bi bil v skladu z dejanskim stanjem v gospodarstvu.

Predlog spremembe 24
Riitta Myller

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Cilj te uredbe je ustvariti pobude za 
naložbe avtomobilske industrije v nove 
tehnologije. Uredba aktivno spodbuja 
ekološke inovacije in upošteva tehnološki 
razvoj v prihodnosti. Na ta način se bosta 
povečala konkurenčnost evropske 
industrije in število visokokakovostnih 
delovnih mest.

(13) Cilj te uredbe je ustvariti pobude za 
naložbe avtomobilske industrije v nove 
tehnologije. Uredba aktivno spodbuja 
ekološke inovacije in upošteva tehnološki 
razvoj v prihodnosti. Spodbujati je treba 
zlasti razvoj hibridnih in električnih 
avtomobilov, saj povzročijo znatno manj 
emisij kot tradicionalna osebna vozila. Na 
ta način se bosta povečala konkurenčnost 
evropske industrije in število 
visokokakovostnih delovnih mest.
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Or. fi

Predlog spremembe 25
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Cilj te uredbe je ustvariti pobude za 
naložbe avtomobilske industrije v nove 
tehnologije. Uredba aktivno spodbuja 
ekološke inovacije in upošteva tehnološki 
razvoj v prihodnosti. Na ta način se bosta 
povečala konkurenčnost evropske 
industrije in število visokokakovostnih 
delovnih mest.

(13) Cilj te uredbe je ustvariti pobude za 
naložbe avtomobilske industrije v nove 
tehnologije. Uredba aktivno spodbuja 
ekološke inovacije in upošteva tehnološki 
razvoj v prihodnosti. Na ta način se bosta 
povečala konkurenčnost evropske 
industrije in število visokokakovostnih
delovnih mest. Komisija lahko pretehta 
možnost vključitve ukrepov ekoloških 
inovacij v revizijo preizkusnih postopkov v 
skladu s členom 14(3) Uredbe(ES) št. 
715/2007 ob upoštevanju tehničnega in 
gospodarskega učinka.

Or. en

Predlog spremembe 26
Martin Callanan, Chris Davies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Ta uredba vključuje tudi začasne 
posebne določbe za pospeševanje uvedbe 
vozil z izjemno nizkimi emisijami ogljika 
na evropskem trgu v začetnih fazah 
trženja in s tem priznava zelo visoke 
stroške raziskav, razvoja in proizvodnje na 
enoto pri zgodnjih generacijah tehnologij
vozil z nizkimi emisijami ogljika, ki naj bi 
bila dana na trg potem, ko bo uredba 
začela veljati. 
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Predlog spremembe 27
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Evropska unija si mora za 
doseganje ciljev na področju podnebnih 
sprememb prizadevati za mobilnost brez 
CO2 v bližnji prihodnosti. Proizvajalci
avtomobilov bi si morali prizadevati, da 
bodo do leta 2050 razvili osebne 
avtomobile brez emisij.

Or. en

Obrazložitev

Le z jasnimi in ambicioznimi dolgoročnimi cilji bo EU postala/ostala vodilna v svetu na 
področju čiste avtomobilske tehnologije.

Predlog spremembe 28
Anders Wijkman

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Raba alternativnih goriv lahko 
zagotovi znatno zmanjšanje CO2 v vsem 
ciklu (od izvora do uporabnika). Ta 
uredba zato vključuje posebne določbe za 
spodbujanje nadaljnjega razvoja vozil na 
alternativna goriva na evropskem trgu.

Or. en
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Obrazložitev

Spodbujati je treba razvoj vozil, ki lahko uporabljajo alternativna goriva. Ker ta goriva 
nudijo možnost za znatno zmanjšanje emisij CO2 v vsem ciklu (od izvora do uporabnika), je 
treba vozni park prilagoditi tako, da bo možna njihova uporaba.

Predlog spremembe 29
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Ta uredba vključuje posebne 
določbe, namenjene spodbujanju 
nadaljnjega razvoja vozil z dvogorivnim 
motorjem (bencin - bioetanol) na 
evropskem trgu, in s tem priznava, da se z 
uporabo biogoriv v vsem ciklu (od izvora 
do uporabnika) lahko znatno zmanjšajo 
emisije CO2 ter da proizvajalci 
avtomobilov lahko ponudijo vozila, ki 
bodo delovala na tradicionalna in na 
nadomestna goriva, ter omogočijo prehod 
na ta goriva, ki proizvajajo manj emisij 
CO2.

Or. en

Obrazložitev

Dobavitelji goriva običajno ne zagotovijo infrastrukture za biogoriva, dokler ni zadostnega 
povpraševanja po njem. Tehnologija vozil z dvogorivnim motorjem (bencin - bioetanol) z 
možnostjo samodejne kombinacije bencina in biogoriv med vožnjo je način za odprtje trga z 
biogorivi. Skupaj s prihodnjimi merili trajnostnega razvoja za biogoriva in z učinkovitejšo 
tehnologijo vozil je to eden izmed mnogih načinov za zmanjšanje emisij CO2.
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Predlog spremembe 30
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Ta uredba vključuje posebne 
določbe, namenjene spodbujanju 
nadaljnjega razvoja vozil na alternativna 
goriva na evropskem trgu, in s tem 
priznava, da se z uporabo biogoriv v vsem 
ciklu (od izvora do uporabnika) lahko 
znatno zmanjšajo emisije CO2 ter da 
proizvajalci avtomobilov lahko ponudijo 
vozila, ki bodo delovala na tradicionalna 
in na nadomestna goriva, ter omogočijo 
prehod na ta goriva, ki proizvajajo manj 
emisij CO2.

Or. en

Obrazložitev

Dobavitelji goriva po vsej verjetnosti ne bodo zagotovili celotne mreže za oskrbovanje, dokler 
ne bo zadostnega povpraševanja po njem. Da bi rešili ta problem, proizvajalci avtomobilov 
razvijajo dodatno tehnologijo za vozila na alternativna goriva, s pomočjo katere bi 
samodejno zaznala in delovala na kombinacijo bencina in biogoriv. Dodatna tehnološka 
zmožnost omogoča tovrstnim vozilom, da v njihovi celotni življenjski dobi (ki traja v 
povprečju 12 let) delujejo na biogoriva. Ker so ta vedno dostopnejša, bi to lahko prispevalo k 
znatnemu zmanjšanju emisij CO2 voznega parka v vsem ciklu (od izvora do uporabnika). EU 
trenutno oblikuje merila, s katerimi bi zagotovili trajnost biogoriv.

Predlog spremembe 31
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Ta uredba vključuje posebne 
določbe, namenjene spodbujanju 
nadaljnjega razvoja vozil z dvogorivnim 
motorjem (bencin - bioetanol) na 
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evropskem trgu, in s tem priznava, da se z 
uporabo biogoriv v vsem ciklu (od izvora 
do uporabnika) lahko znatno zmanjšajo 
emisije CO2 ter da proizvajalci 
avtomobilov lahko ponudijo vozila, ki 
bodo delovala na tradicionalna in na 
nadomestna goriva, ter omogočijo prehod 
na ta goriva, ki proizvajajo manj emisij 
CO2.

Or. en

Obrazložitev

Cilj na področju emisij ne razlikuje med CO2 iz fosilnih in bioloških goriv. Če je namen 
zakonodaje zmanjšanje antropogenega CO2 v ozračju, bi moral biti cilj poiskati nadomestila 
za fosilna goriva. Proizvajalci bodo najlaže izpolnili zahteve predlagane zakonodaje, če bodo 
prešli na dizelske motorje. V zakonodaji pa bi morali pustiti prostor za alternativne rešitve 
glede goriva, ki danes s težavo izpolnjujejo pogoje v zakonodaji, kljub temu da zagotavljajo 
zmanjšanje emisij CO2 v vsem ciklu (od izvora do uporabnika).

Predlog spremembe 32
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Ob priznavanju dejstva, da je z 
biogorivom mogoče znatno zmanjšati 
emisije CO2 v življenjskem ciklu goriva 
(od črpanja do porabe) in da lahko 
proizvajalci avtomobilov z vozili, ki 
delujejo tako na konvencionalno kot 
alternativno gorivo, uresničijo prehod na
gorivo z nizkimi emisijami CO2, ta uredba 
vsebuje določbe v podporo prodaji vozil z 
dvogorivnim motorjem na evropskem 
trgu.

Or. de
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Obrazložitev

Naftna industrija bo celovito infrastrukturo za nova goriva uvedla šele, ko bo dovolj 
povpraševanja. Da bi proizvajalci avtomobilov premagali to težavo, avtomobile opremijo s 
tehnologijo, ki omogoča delovanje na vsako kombinacijo bencina in biogoriva, saj senzorji 
samodejno zaznajo mešalno razmerje. Ta dodatna tehnična oprema omogoča, da vozilo v 
svojem življenjskem ciklu (približno 12 let) deluje na biogorivo, kar lahko znatno prispeva k 
zmanjšanju emisij CO2.

Predlog spremembe 33
Matthias Groote

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Vozila za posebne namene, za katera 
veljajo posebne zahteve za homologacijo, 
vključno z vozili, ki so namensko izdelana 
za komercialne namene s takšno zasnovo, 
ki v vozilu omogoča uporabo invalidskega 
vozička v skladu s politiko Skupnosti za 
pomoč invalidnim osebam, je treba 
izključiti iz področja uporabe te uredbe.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Uredba določna povprečno vrednost, ki jo morajo proizvajalci spoštovati, ne pa obveznega 
standarda, ki bi veljal za nova vozila, kot so standardi EURO. Izjema za vozila za posebne 
namene, ki velja pri standardih EURO, je v tej uredbi odveč, saj bi vozila z višjimi emisijami 
CO2 lahko pomotoma šteli za vozila z nižjimi emisijami CO2.

Predlog spremembe 34
Martin Callanan, Chris Davies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Vozila za posebne namene, za katera (16) Vozila za posebne namene, za katera 
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veljajo posebne zahteve za homologacijo,
vključno z vozili, ki so namensko izdelana 
za komercialne namene s takšno zasnovo, 
ki v vozilu omogoča uporabo invalidskega 
vozička v skladu s politiko Skupnosti za 
pomoč invalidnim osebam, je treba 
izključiti iz področja uporabe te uredbe.

veljajo posebne zahteve za homologacijo,
ali vozila, ki so namensko izdelana za 
komercialne namene s takšno zasnovo, ki v 
vozilu omogoča uporabo invalidskega 
vozička v skladu s politiko Skupnosti za 
pomoč invalidnim osebam, je treba 
izključiti iz področja uporabe te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Vozila, ki so izdelana posebej za nalaganje in prevažanje invalidskih vozičkov in niso 
odobrena kot vozila z dostopom za invalidske vozičke, a v celoti izpolnjujejo pogoje 
evropskega sistema homologacije vseh vozil, je treba izključiti iz te zakonodaje. Predlogi 
sprememb bodo zagotovili enakopravnost vseh vozil z dostopom za invalidske vozičke v tej 
zakonodaji. To bi bilo v skladu s politiko Skupnosti za pomoč invalidom.

Predlog spremembe 35
Matthias Groote, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Da bi spodbudili preboj avtomobilov 
brez emisij ali z nizkimi emisijami na trg, 
vsako tovrstno novo registrirano vozilo pri 
izračunavanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 do vključno leta 2015 šteje 
trikratno oziroma enainpolkratno.

Or. de

Obrazložitev

Za posebej inovativna vozila, ki ne povzročajo emisij CO2 ali so te zelo majhne, je treba 
omogočiti bonus za inovacije, da bodo hitreje prišla na trg.
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Predlog spremembe 36
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Direktiva 2007/46/ES določa, da 
morajo proizvajalci izdati potrdilo o 
skladnosti, ki mora biti priloženo vsakemu 
novemu osebnemu avtomobilu, in da smejo 
države članice dovoliti registracijo in 
začetek uporabe novega osebnega 
avtomobila le, če mu je priloženo veljavno 
potrdilo o skladnosti. Podatki, ki jih zbirajo 
države članice, morajo biti skladni s 
potrdilom o skladnosti, ki ga izda 
proizvajalec osebnega avtomobila.

(21) Direktiva 2007/46/ES določa, da 
morajo proizvajalci izdati potrdilo o 
skladnosti, ki mora biti priloženo vsakemu 
novemu osebnemu avtomobilu, in da smejo 
države članice dovoliti registracijo in 
začetek uporabe novega osebnega 
avtomobila le, če mu je priloženo veljavno 
potrdilo o skladnosti. Podatki, ki jih zbirajo 
države članice, morajo biti skladni s 
potrdilom o skladnosti, ki ga izda 
proizvajalec osebnega avtomobila, zbirati 
pa jih je treba zgolj na podlagi 
navedenega potrdila. Če države članice iz 
utemeljenih razlogov ne uporabljajo 
potrdila o skladnosti ob zaključku 
postopka registracije in začetku uporabe 
novega osebnega avtomobila, morajo 
sprejeti potrebne ukrepe za zagotavljanje 
ustreznega postopka spremljanja. Treba bi 
bilo vzpostaviti bazo podatkov skupnega 
evropskega standarda za podatke iz 
potrdila o skladnosti, ki bi jo uporabljali 
kot enotno referenco in tako državam 
članicam omogočili, da bi lažje upravljale 
s svojimi podatki o registraciji pri novo 
registriranih vozilih. Komisija bi morala 
državam članicam za natančno 
spremljanje zagotoviti uporabo 
elektronskih omrežij, kot je prikazano v 
projektu Regnet, ki bi dodatno 
poenostavila vključevanje izmenjave 
podatkov o registraciji, na primer o 
emisijah CO2. Da bi Komisija 
proizvajalcem omogočila ustrezen odziv 
na razvoj trga, bi morala najkasneje do 
30. avgusta vsakega leta spremljanja 
vsakemu proizvajalcu predložiti vmesno 
poročilo o spremljanju za tekoče leto.

Or. en



AM\728751SL.doc 23/185 PE407.904v01-00

SL

Obrazložitev

Za vse države članice bi moralo biti obvezno, da kot glavno referenco (npr. za vrednosti 
emisij CO2) pri spremljanju uporabljajo potrdilo o skladnosti (zdaj približno 12 držav članic 
EU ne uporablja tega dokumenta pri nacionalnih postopkih registracije). Zato je treba 
vzpostaviti osrednjo evropsko bazo za zbiranje tovrstnih podatkov. To bi izdelovalcem 
omogočilo, da bi pravočasno zagotovili posodobitve v primeru tehničnih sprememb na 
njihovih vozilih. Bistveno je, da se proizvajalci zgodaj seznanijo z uradnimi podatki 
vrednostih CO2, zato mora Komisija začasne izračune in vmesna poročila predložiti na pol 
leta.

Predlog spremembe 37
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Direktiva 2007/46/ES določa, da 
morajo proizvajalci izdati potrdilo o 
skladnosti, ki mora biti priloženo vsakemu 
novemu osebnemu avtomobilu, in da smejo 
države članice dovoliti registracijo in 
začetek uporabe novega osebnega 
avtomobila le, če mu je priloženo veljavno 
potrdilo o skladnosti. Podatki, ki jih zbirajo 
države članice, morajo biti skladni s 
potrdilom o skladnosti, ki ga izda 
proizvajalec osebnega avtomobila.

(21) Direktiva 2007/46/ES določa, da 
morajo proizvajalci izdati potrdilo o 
skladnosti, ki mora biti priloženo vsakemu 
novemu osebnemu avtomobilu, in da smejo 
države članice dovoliti registracijo in 
začetek uporabe novega osebnega 
avtomobila le, če mu je priloženo veljavno 
potrdilo o skladnosti. Podatki, ki jih zbirajo 
države članice, morajo biti skladni s 
potrdilom o skladnosti, ki ga izda 
proizvajalec osebnega avtomobila, zbirati 
pa jih je treba zgolj na podlagi 
navedenega potrdila. Če države članice iz 
utemeljenih razlogov ne uporabljajo 
potrdila o skladnosti ob zaključku 
postopka registracije in začetku uporabe 
novega osebnega avtomobila, morajo 
sprejeti potrebne ukrepe za zagotavljanje 
ustreznega postopka spremljanja. Treba bi 
bilo vzpostaviti bazo podatkov skupnega 
evropskega standarda za podatke iz 
potrdila o skladnosti, ki bi jo uporabljali 
kot enotno referenco in tako državam 
članicam omogočili, da bi lažje upravljale 
s svojimi podatki o registraciji pri novo 
registriranih vozilih. Komisija bi morala 
za ustrezno spremljanje državam 
članicam zagotoviti uporabo elektronskih 
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omrežij, kot je prikazano v projektu 
Regnet, ki bi dodatno poenostavila 
vključevanje izmenjave podatkov o 
registraciji, na primer o emisijah CO2. Da 
bi Komisija proizvajalcem omogočila 
ustrezen odziv na razvoj trga, bi morala 
najkasneje do 30. avgusta vsakega leta 
spremljanja vsakemu proizvajalcu 
predložiti vmesno poročilo o spremljanju 
za tekoče leto.

Or. en

Obrazložitev

Za vse države članice bi moralo biti obvezno, da kot glavno referenco (npr. za vrednosti 
emisij CO2) pri spremljanju uporabljajo potrdilo o skladnosti (zdaj približno 12 držav članic 
EU ne uporablja tega dokumenta pri nacionalnih postopkih registracije). Zato je treba 
vzpostaviti osrednjo evropsko bazo za zbiranje tovrstnih podatkov. To bi izdelovalcem 
omogočilo, da bi pravočasno zagotovili posodobitve v primeru tehničnih sprememb pri 
njihovih vozilih. Bistveno je, da se proizvajalci zgodaj seznanijo z uradnimi podatki 
vrednostih CO2, zato mora Komisija začasne izračune in vmesna poročila predložiti na pol 
leta. 

Amendment 38
Adam Gierek

Proposal for a regulation
Recital 22

Text proposed by the Commission Amendment

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti.
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. S 
časom jo je treba postopoma zviševati. Da 
bi premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti.
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev.
Podobna naj bi bila premijam, ki se 
plačujejo v drugih sektorjih v sistemu za 
trgovanje z emisijami toplogrednih plinov 
v EU. Zneske premije za presežne emisije 
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avtomobilov, mora odražati tehnološke 
stroške. Zneske premije za presežne 
emisije je treba šteti za prihodek v 
proračunu Evropske unije.

je treba šteti za prihodek v proračunu 
Evropske unije.

Or. pl

Justification

Premije za presežne emisije so v primerjavi z drugimi sektorji nepravično nesorazmerne. 
Premija 95 EUR za gram leta 2015 (kar ustreza 475 EUR/t) po tem predlogu je dejansko 
skoraj petkrat višja kot premija 100 EUR/t po sistemu EU za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 39
Anja Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti.
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. S 
časom jo je treba postopoma zviševati. Da 
bi premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov, mora odražati tehnološke 
stroške. Zneske premije za presežne 
emisije je treba šteti za prihodek v 
proračunu Evropske unije.

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti.
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Da bi 
dali zadostno spodbudo za sprejetje 
ukrepov za zmanjševanje specifičnih emisij 
CO2 iz osebnih avtomobilov ter obenem 
zagotovili, da bodo sankcije v primerjavi z 
drugimi sektorji, v katerih nastajajo 
emisije CO2, sorazmerne in skladne z 
drugimi instrumenti za zmanjševanje 
količine CO2, se višina premije za 
presežne emisije ravna po vrednosti, ki je 
določena v okviru evropskega sistema za 
trgovanje z emisijami.

Or. de
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Predlog spremembe 40
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. S 
časom jo je treba postopoma zviševati. Da 
bi premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov, mora odražati tehnološke 
stroške. Zneske premije za presežne 
emisije je treba šteti za prihodek v 
proračunu Evropske unije.

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. 
Podobna naj bi bila premijam, ki se 
plačujejo v drugih sektorjih v sistemu EU 
za trgovanje z emisijami toplogrednih 
plinov. Zneske premije za presežne emisije 
je treba šteti za prihodek v proračunu 
Evropske unije.

Or. es

Obrazložitev

Predlagane kazni oziroma kompenzacije so popolnoma nesorazmerne in nikakor ne 
omogočajo primerjave z drugimi sektorji. Sedanje kazni znašajo do 475 EUR/t za leto 2015 
ali v primerjavi z drugimi sektorji v evropskem sistemu za trgovanje z emisijami 20 do 
40 EUR/t s posebnimi kaznimi 100 EUR/t (v primeru kršitve) in spodbujanjem energetsko 
učinkovitega prevoza v smislu 20 EUR/t.
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Predlog spremembe 41
Chris Davies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. S 
časom jo je treba postopoma zviševati. Da 
bi premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov, mora odražati tehnološke 
stroške. Zneske premije za presežne 
emisije je treba šteti za prihodek v 
proračunu Evropske unije.

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2015 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. S 
časom jo je treba postopoma zviševati. Da 
bi premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov, mora odražati tehnološke 
stroške. Zneske premije za presežne 
emisije je treba prerazporediti med 
proizvajalce ali, če gre za skupino, vodje 
skupin s povprečnimi specifičnimi 
emisijami CO2 pod ciljno vrednostjo in 
sorazmerno z ocenjemi celotnimi 
prihranki.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe potrjuje časovni razpored, ki ga je Parlament sprejel oktobra 2007, in 
naj bi bil povezan z okoljsko ambicioznejšim ciljem zmanjšanja povprečnih emisij na 125 g 
CO2/km. Kazni je treba uvesti po letu 2015 in jih vsako leto poostriti. Prihodek od 
proizvajalcev, ki ne bodo izpolnili ciljev, je treba prerazporediti med proizvajalce vozil z 
nižjimi emisijami, saj imajo številni med njimi nižji dobiček zaradi okolju prijaznejše 
strategije.
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Predlog spremembe 42
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. S 
časom jo je treba postopoma zviševati. Da 
bi premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov, mora odražati tehnološke 
stroške. Zneske premije za presežne 
emisije je treba šteti za prihodek v 
proračunu Evropske unije.

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. S 
časom jo je treba postopoma zviševati. Da 
bi premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov, mora odražati tehnološke 
stroške na realistični in izvedljivi osnovi. 
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v proračunu Evropske 
unije in jih uporabiti za krepitev podpore 
raziskovalnim in inovacijskim 
dejavnostim za zmanjšanje CO2 v 
avtomobilskem sektorju.

Or. en

Predlog spremembe 43
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
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koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. S 
časom jo je treba postopoma zviševati. Da 
bi premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov, mora odražati tehnološke 
stroške. Zneske premije za presežne 
emisije je treba šteti za prihodek v 
proračunu Evropske unije.

koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. S 
časom jo je treba postopoma zviševati. Da 
bi premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov, mora biti višja od 
tehnoloških stroškov za vse proizvajalce. 
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v proračunu Evropske 
unije.

Or. en

Predlog spremembe 44
Matthias Groote

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. S 
časom jo je treba postopoma zviševati. Da 
bi premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov, mora odražati tehnološke 
stroške. Zneske premije za presežne 
emisije je treba šteti za prihodek v 
proračunu Evropske unije.

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Da bi 
premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov, mora odražati tehnološke 
stroške. Zneske premije za presežne 
emisije je treba šteti za prihodek v 
proračunu Evropske unije.

Or. de
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Obrazložitev

Imeti bi morali samo postopno uvajanje. Postopno uvajanje prek voznega parka bi 
proizvajalcem omogočilo, da bi se prilagodili povprečni vrednosti emisij CO2. Če se 
proizvajalci ne bi mogli držati povprečja, bi morali od leta 2012 plačati 95 evrov na gram 
prekoračenih emisij.

Predlog spremembe 45
Kurt Joachim Lauk

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. S 
časom jo je treba postopoma zviševati. Da 
bi premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov, mora odražati tehnološke 
stroške. Zneske premije za presežne 
emisije je treba šteti za prihodek v 
proračunu Evropske unije.

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2015 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. S 
časom jo je treba postopoma zviševati. Da 
bi premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov, mora odražati tehnološke 
stroške. Zneske premije za presežne 
emisije je treba šteti za prihodek v 
proračunu Evropske unije.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi razvojnih in produkcijskih ciklov avtomobilske industrije, ki trajajo od pet do sedem 
let, je obvezno ciljno vrednost mogoče določiti šele za obdobje po letu 2015. Zgodnejši datum 
ne bi bil v skladu z dejanskim stanjem v gospodarstvu.
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Predlog spremembe 46
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti.
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. S 
časom jo je treba postopoma zviševati. Da 
bi premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov, mora odražati tehnološke 
stroške. Zneske premije za presežne 
emisije je treba šteti za prihodek v 
proračunu Evropske unije.

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti.
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev.
Podobna naj bi bila premijam, ki se 
plačujejo v drugih sektorjih znotraj 
sistema za trgovanje z emisijami 
toplogrednih plinov v EU. Zneske premije 
za presežne emisije je treba šteti za 
prihodek v proračunu Evropske unije.

Or. it

Obrazložitev

Predlagane premije za presežne emisije so v primerjavi z drugimi sektorji nepravično 
nesorazmerne. Premija 95 EUR za gram (kar ustreza 475 EUR/t) po tem predlogu je dejansko 
skoraj petkrat višja kot premija 100 EUR/t po sistemu EU za trgovanje z emisijami.

Predlog spremembe 47
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
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dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. S 
časom jo je treba postopoma zviševati. Da 
bi premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov, mora odražati tehnološke 
stroške. Zneske premije za presežne 
emisije je treba šteti za prihodek v 
proračunu Evropske unije.

dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. S 
časom jo je treba postopoma zviševati. Da 
bi premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov, mora biti višja od 
tehnoloških stroškov. Zneske premije za 
presežne emisije je treba šteti za prihodek v 
proračunu Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Da bi učinkovito zagotovili doseganje povprečnega cilja EU, mora biti premija višja od 
tehnoloških stroškov.

Predlog spremembe 48
Gyula Hegyi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. S 
časom jo je treba postopoma zviševati. Da 
bi premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov, mora odražati tehnološke 
stroške. Zneske premije za presežne 
emisije je treba šteti za prihodek v 

(22) Skladnost proizvajalcev s cilji iz te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od leta 2012 naprej. To 
premijo je treba oblikovati glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. S 
časom jo je treba postopoma zviševati. Da 
bi premija pomenila zadostno spodbudo za 
sprejetje ukrepov za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 iz osebnih 
avtomobilov, mora odražati tehnološke 
stroške. Zneske premije za presežne 
emisije je treba šteti za prihodek v 
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proračunu Evropske unije. proračunu Evropske unije in jih uporabiti 
za krepitev podpore trajnostnim načinom 
prevoza, zlasti javnim prevoznim 
sredstvom.

Or. en

Obrazložitev

Kazni za avtomobile, ki ne izpolnjujejo okoljskih zahtev, bi morale prispevati k razvoju 
trajnostnih oblik prometa.

Predlog spremembe 49
Guido Sacconi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Davčni ukrepi so ustrezen 
instrument, tako da se države članice 
poziva, naj uvedejo spodbude za nakup 
nizkoemisijskih vozil; Svet se torej poziva, 
naj sprejme predlog direktive o 
obdavčenju osebnih avtomobilov.

Or. it

Obrazložitev

V državah, kjer imajo davčne spodbude za nakup nizkoemisijskih vozil, se je prodaja okolju 
prijaznih vozil znatno povečala. Poleg tega se Svet poziva, naj sprejme predlog direktive za 
uskladitev tovrstnih davkov (COM(2005)0261).
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Predlog spremembe 50
Guido Sacconi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) Revidirana Direktiva 1999/94/ES 
mora zagotoviti, da bodo imeli potrošniki 
jasne podatke o porabi goriva in emisijah 
CO2 za vse osebne avtomobile, tako da se 
bodo lahko informirano odločali.

Or. it

Obrazložitev

Promocijsko gradivo pri trženju novih osebnih avtomobilov mora vsebovati podatke o porabi 
goriva in emisijah CO2 za posamezni model.

Predlog spremembe 51
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Ker bo zmanjšanje emisij CO2 iz 
osebnih avtomobilov zahtevalo 
prilagoditev infrastrukture za lažjo 
uporabo vozil na različne vire energije 
(elektriko, vodik, biogoriva itd.), je treba 
za to nameniti denar iz strukturnih in 
kmetijskih skladov.

Or. en

Obrazložitev

Nove čiste tehnologije (vozila na vodikov, električni pogon itd.) bodo potrebovale množični 
trg, da bi bile gospodarsko izvedljive. Proizvajalci avtomobilov veliko vlagajo v tovrstne 
tehnologije, kljub temu pa jih bodo potrošniki kupovali le, če bo na voljo potrebna 
infrastruktura. Ukrepi EU na tem področju bi zato morali biti usklajeni in obsegati podporo 
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za infrastrukturo, ki je potrebna za uresničitev zastavljenih ciljev.

Predlog spremembe 52
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29 A (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Sedanji evropski sistem 
homologacije ne zajema vseh tehničnih 
možnosti, ki so na voljo za izboljšave v 
zvezi s CO2. Zato je treba opredeliti 
postopek ocenjevanja z določbami o 
načinu ocenjevanja potenciala za 
zmanjševanje CO2, pripisanega uvedbi 
tehnoloških ukrepov („ekoloških 
inovacij“). Tehnologije se ne odražajo (ali 
ne v zadostni meri), kadar se merijo v 
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 in z 
njenimi izvedbenimi ukrepi. 
Homologacije za ekološke inovacije je 
treba podeljevati kot dodatno spodbudo 
proizvajalcem, saj štejejo k doseganju 
njihovih specifičnih ciljev za zmanjšanje 
emisij CO2.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pomembnosti ekoloških inovacij je potrebna uvodna izjava za tiste inovacije za 
zmanjševanje emisij CO2, ki še dodatno izboljšujejo emisijske vrednosti in niso zajete v 
dodatne ukrepe iz člena 1 ter so izven poskusnega cikla. Te ekološke inovacije lahko znatno 
prispevajo k varstvu okolja, voznikov in celotne evropske družbe.
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Predlog spremembe 53
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebina in cilji Vsebina, cilji in namen
Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka 
znižali na 120 g CO2/km. Uredba ob 
upoštevanju napredka v tehnologiji 
motorjev vozil določa povprečne emisije 
CO2 za nove osebne avtomobile na 130 g 
CO2/km, merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z 
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za 10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti.

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja, da bi tudi na področju 
prometa znižali emisije CO2 v EU. Uredba 
določa cilj 120 g CO2/km za nov vozni 
park, ki naj bi veljala od 1. januarja 2012. 
Uredba določa povprečne emisije CO2 za 
nove osebne avtomobile na 130 g CO2/km,
ki se dosežejo prek napredka v tehnologiji 
motorjev vozil, merjeno v skladu z Uredbo
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za 10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti. Uredba določa tudi omejitev 
povprečnih emisij, ki ni višja od 80 g 
CO2/km za nov vozni park, veljavno od 
1. januarja 2012 in 60 g CO2/km od 1. 
januarja 2025 z okvirnim ciljem 110 g 
CO2/km do 1. januarja 2017.

Or. en

Obrazložitev

Tudi avtomobilski sektor mora biti vključen v cilje zmanjšanja emisij CO2 po svetu. 
Predlagana je povprečna raven, ki ne presega 80 g CO2/km po letu 2020 in 60 g CO2/km po 
letu 2025, da bi zagotovili dolgoročne spodbude za zmanjšanje emisij CO2 iz avtomobilov. 
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Predlog spremembe 54
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka znižali 
na 120 g CO2/km.

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka znižali 
na 120 g CO2/km. Uredba ob upoštevanju 
napredka v tehnologiji motorjev vozil 
določa povprečne emisije CO2 za nove 
osebne avtomobile na 130 g CO2/km, 
merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z 
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za 10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti.

1a. Posamezno ciljno vrednost mora leta 
2012 doseči vsaj četrtina voznega parka, 
leta 2013 vsaj polovica, leta 2014 vsaj tri 
četrtine in leta 2015 celotni vozni park. 
Da bi v letu 2015 za celotni novi vozni 
park dosegli posamezne ciljne vrednosti 
CO2, izračunane po enačbi, so potrebne 
nekatere izboljšave tehnologije vozil.

1b. V okviru celostnega pristopa 
Skupnosti ta uredba uvaja dodatne 
ukrepe, ki ustrezajo najmanj 10 gramom 
CO2 na kilometer.
1c. Vrednosti emisij CO2 se merijo v 
skladu z uredbo 2007/715/ES in njenimi 
izvedbenimi določbami. Dodatni 
ugotovljeni ukrepi proizvajalcev in 
dobaviteljev avtomobilov, ki dodatno 
zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, 
se upoštevajo pri tehnoloških zahtevah za 
vozila v skladu s členom 6 in prilogo III.

Or. de

Obrazložitev

Neprilagodljiva omejitev na rezultate meritev v skladu z veljavnim preskusnimi metodami in 
omejitve dodatnih ukrepov na 10 gramov CO2 na prevoženi kilometer zmanjšujejo tehnološke 
možnosti in ne ponujajo spodbud za učinkovite ekološke inovacije. Registrirana motorna 
vozila je treba upoštevati kot enoto in omogočiti, da se na tem področju doseže najboljši 
možni tehnološki napredek. Nenehne spremembe preskusnih metod niso učinkovita rešitev, 
zato bi bilo treba omogočiti upoštevanje v skladu s členom 6 in prilogo IIa te uredbe.
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Predlog spremembe 55
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka 
znižali na 120 g CO2/km. Uredba ob 
upoštevanju napredka v tehnologiji 
motorjev vozil določa povprečne emisije 
CO2 za nove osebne avtomobile na 130 g
CO2/km, merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z 
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za 10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti.

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile in 
lahka tovorna vozila z namenom 
zagotavljanja ustreznega delovanja 
notranjega trga in doseganja skupnega 
cilja, da bi tudi na področju prometa 
znižali emisije CO2 v EU. Uredba določa
cilj za nove osebne avtomobile na
povprečno 120 g CO2/km od 1. januarja 
2012 in dolgoročen cilj na 90 g CO2/km 
od 1. januarja 2020, ki se doseže prek 
napredka v tehnologiji motorjev vozil,
merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

Za lahka tovorna vozila uredba določa cilj 
na povprečno 175 g CO2/km od 
1. januarja 2012 in ne več kot 160 g 
CO2/km od 1. januarja 2015, ki se doseže 
prek napredka v tehnologiji motorjev 
vozil, merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Da bi dosegli cilje s področja podnebnih sprememb in postavili ambiciozne standarde za 
preostanek sveta, mora biti cilj le 120 gramov CO2. Ambiciozen dolgoročen cilj je koristen za 
industrijo in za podnebje. Predlog Komisije ne vključuje kombijev. Le te bi bilo treba vključiti 
v to uredbo, saj proizvedejo približno 2 % vseh emisij od prometa v EU.
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Predlog spremembe 56
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka 
znižali na 120 g CO2 /km. Uredba ob 
upoštevanju napredka v tehnologiji 
motorjev vozil določa povprečne emisije 
CO2 za nove osebne avtomobile na 130 g 
CO2/km, merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z 
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za 10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti.

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja, da bi tudi na področju 
prometa znižali emisije CO2 v EU. Uredba 
določa cilj za nove osebne avtomobile na
povprečno 120 g CO2 /km od 1. januarja 
2012 in dolgoročen cilj na 90 g CO2 /km 
od 1. januarja 2020, ki se doseže prek 
napredka v tehnologiji motorjev vozil,
merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Da bi dosegli cilje s področja podnebnih sprememb in postavili ambiciozne standarde za 
preostanek sveta, mora biti cilj le 120 gramov CO2. Ambiciozen dolgoročen cilj je koristen za 
industrijo in za podnebje.

Predlog spremembe 57
Kurt Joachim Lauk

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
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povprečnega novega voznega parka znižali 
na 120 g CO2/km.

povprečnega novega voznega parka znižali 
na 120 g CO2/km.

2. Novi vozni park mora leta 2012 doseči 
25 odstotkov, leta 2013 50 odstotkov, leta 
2014 75 odstotkov in leta 2015 100 
odstotkov ciljne vrednosti 120 g/km.

Uredba ob upoštevanju napredka v 
tehnologiji motorjev vozil določa 
povprečne emisije CO2 za nove osebne 
avtomobile na 130 g CO2/km, merjeno v 
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 in 
njenimi izvedbenimi ukrepi.

3. Uredba ob upoštevanju napredka v 
tehnologiji motorjev vozil določa 
povprečne emisije CO2 za nove osebne 
avtomobile na 130 g CO2/km, merjeno v 
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 in 
njenimi izvedbenimi ukrepi.

Ta uredba bo dopolnjena z dodatnimi 
ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju za 10 g/km 
kot del celostnega pristopa Skupnosti.

4. Ta uredba bo v okviru celostnega 
pristopa Skupnosti dopolnjena z vsemi 
dodatnimi ukrepi, ki bi lahko prispevali k 
zmanjšanju emisij CO2. Ti ukrepi 
ustrezajo najmanj 10 g CO2/km.

Or. de

Obrazložitev

Die Entwicklung neuer Produkte und Modelle erfordert in der Regel einen Zeitraum von 5 bis 
6 Jahren. Aufgrund dieser Produktionszyklen sollte es eine Einführungsphase geben, um dem 
Planungsrahmen derAutomobilhersteller Rechnung zu tragen. Oberstes Ziel der Verordnung 
sollte die Reduktion der CO2-Emissionen der Neuwagenflotten europäischer 
Automobilhersteller sein. Um der technischen Innovation und den individuellen Ansätzen der 
Hersteller Rechnung zu tragen, sollte die Wahl der Maßnahmen zur Erreichung des Zielwerts 
dem Hersteller obliegen, ohne bereits bestehende Standards anzugreifen. Die Bewertung des 
Beitrags dieser Maßnahmen sollte ab einem Mindestwert von 10g pro gefahrenem Kilometer 
nach oben offen sein, da zum einen das Potential der Maßnahmen mit einer starren 
Bewertung nicht ausreichend erschöpft ist und zum anderen ein Anreiz zur Weiterentwicklung 
derartiger Maßnahmen geschaffen werden sollte.

Predlog spremembe 59
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebina in cilji Vsebina, cilji in namen
Ta uredba določa zahteve za vrednosti Ta uredba določa zahteve za vrednosti 



AM\728751SL.doc 41/185 PE407.904v01-00

SL

emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka znižali 
na 120 g CO2/km. Uredba ob upoštevanju 
napredka v tehnologiji motorjev vozil
določa povprečne emisije CO2 za nove 
osebne avtomobile na 130 g CO2/km, 
merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z 
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za 10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti.

emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja cilja 
EU, da bi emisije CO2 povprečnega novega 
voznega parka znižali na 120 g CO2/km. 
Uredba določa povprečne emisije CO2 za 
nove osebne avtomobile na 120 g CO2/km
v letu 2012, ki se dosežejo prek napredka v 
tehnologiji motorjev vozil, ter nadaljnja 
zmanjšanja, da bi se doseglo povprečje 80 
g CO2/km v letu 2020 in 60 g CO2/km v 
letu 2025, merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z 
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za nadaljnjih 10 g/km, ki ga je treba 
doseči z ukrepi, ki so izven poskusnega 
homologacijskega cikla.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila povprečna vrednost 120 g/km za vozni park v skladu s cilji politike EU na področju 
podnebnih sprememb, jo je treba z izboljšavami, ki so izmerljive v okviru poskusnega 
homologacijskega cikla, doseči do leta 2012. Drugi ukrepi naj bi bili dodatni. V skladu s 
presojo vpliva Komisije bi s ciljem 130 g/km potrošniki prihranili več kot dvakratni znesek 
predvidenega povišanja cene nakupa avtomobila v njegovi življenjski dobi (s podatki o ceni 
goriva iz obdobja, ko je bila cena surove nafte 60 dolarjev na sodček). Strožji cilji so potrebni 
za okolje, poleg tega pa bi potrošnikom omogočili prihranek in zmanjšali odvisnost od nafte. 
Treba je nadaljevati z zmanjševanjem emisij za zagotovitev zanesljivosti naložb.

Predlog spremembe 60
Matthias Groote

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebina in cilji Vsebina, namen in cilji

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
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skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka 
znižali na 120 g CO2/km. Uredba ob 
upoštevanju napredka v tehnologiji 
motorjev vozil določa povprečne emisije 
CO2 za nove osebne avtomobile na 130 g 
CO2/km, merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z 
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za 10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti.

skupnega cilja, da bi tudi na področju 
prometa znižali emisije CO2 v EU. Uredba 
ob upoštevanju napredka v tehnologiji 
motorjev vozil določa povprečne emisije 
CO2 za nove osebne avtomobile na 130 g 
CO2/km, merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z 
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za 10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti, da bi tako dosegli skupni cilj 
Evropske unije, ki je 120 g/km povprečnih 
emisij CO2 za novi vozni park.
Povprečne emisije CO2, ki bi jih dosegli z 
izboljšanjem tehnologije motorjev in bi 
znašale 130 g/km, mora v letu 2012 doseči 
najmanj 70 odstotkov, v letu 2013 
najmanj 80 odstotkov in v letu 2014 
najmanj 90 odstotkov voznega parka, v 
letu 2015 pa celotni vozni park.

Or. de

Obrazložitev

Imeti bi morali samo postopno uvajanje. Postopno uvajanje prek voznega parka bi 
proizvajalcem omogočilo, da bi se prilagodili povprečni vrednosti emisij CO2. Če se 
proizvajalci ne bi mogli držati povprečja, bi morali od leta 2012 plačati 95 evrov na gram 
prekoračenih emisij.

Predlog spremembe 61
Anders Wijkman

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebina in cilji Vsebina, cilji in namen
Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka znižali 

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da se emisije CO2
povprečnega novega voznega parka znižajo 
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na 120 g CO2/km. Uredba ob upoštevanju
napredka v tehnologiji motorjev vozil
določa povprečne emisije CO2 za nove 
osebne avtomobile na 130 g CO2/km,
merjeno v skladu z Uredbo (ES) št. 
715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi.
Ta uredba bo dopolnjena z dodatnimi 
ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju za 
10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti.

na 120 g CO2/km do leta 2012, na 
90 g CO2/km do leta 2020 in na 
60 g CO2/km do leta 2030 prek napredka v 
tehnologiji motorjev vozil, merjeno v 
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 in 
njenimi izvedbenimi ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije ne vključuje strožjih dolgoročnih ciljev za leti 2020 in 2030, zato bi se 
zmanjševanje emisij CO2 po letu 2012 ustavilo. Treba je torej sprejeti dolgoročne cilje, da bi 
se industriji zagotovila dolgoročna perspektiva za razvoj avtomobilov z učinkovitejšo porabo 
goriva ter da bi se spodbujale inovacije. Napovedi kažejo, da bodo emisije od prometa 
naraščale, če ne bo novih ukrepov. To pa bi škodovalo podnebni politiki EU.

Predlog spremembe 62
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka znižali 
na 120 g CO2/km. Uredba ob upoštevanju 
napredka v tehnologiji motorjev vozil
določa povprečne emisije CO2 za nove 
osebne avtomobile na 130 g CO2/km, 
merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z 
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za 10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti.

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka znižali 
na 60 g CO2/km. Uredba določa povprečne 
emisije CO2 za nove osebne avtomobile na
120 g CO2/km od leta 2012, 80 g CO2/km 
od leta 2020 in 60 g CO2/km od leta 2025, 
ki se dosežejo prek napredka v tehnologiji 
motorjev vozil, merjeno v skladu z Uredbo
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.
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Or. en

Obrazložitev

Prvotno je Komisija predlagala, da bi se brez dodatnih ukrepov do leta 2012 dosegel cilj 120 
gramov, za kar je na voljo tudi potrebna tehnologija. Poleg tega je treba določiti zavezujoče 
dolgoročne cilje, ki bodo izdelovalcem osebnih vozil dali potrebno dolgoročno perspektivo.

Predlog spremembe 63
María Sornosa Martínez

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebina in cilji Vsebina, cilji in namen
Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka znižali 
na 120 g CO2/km. Uredba ob upoštevanju 
napredka v tehnologiji motorjev vozil
določa povprečne emisije CO2 za nove 
osebne avtomobile na 130 g CO2/km, 
merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z 
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za 10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti.

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka znižali 
na 120 g CO2/km. Uredba določa 
povprečne emisije CO2 za nove osebne 
avtomobile na 130 g CO2/km, ki se 
dosežejo prek napredka v tehnologiji 
motorjev vozil, merjeno v skladu z Uredbo
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z 
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za 10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti.

Komisija bo Evropskemu parlamentu in 
Svetu leta 2014 predlagala srednje in 
dolgoročne cilje na podlagi ocene učinka.

Or. en
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Predlog spremembe 64
Inés Ayala Sender

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebina in cilji Vsebina, cilji in namen
Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka 
znižali na 120 g CO2/km. Uredba ob 
upoštevanju napredka v tehnologiji 
motorjev vozil določa povprečne emisije 
CO2 za nove osebne avtomobile na 130 g 
CO2/km, merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z 
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za 10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti.

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja, da bi tudi na področju 
prometa znižali emisije CO2 v EU. Uredba 
določa ciljno vrednost 120 g CO2/km za 
nov vozni park, ki naj bi veljala od 
1. januarja 2012. Uredba določa
povprečne emisije CO2 za nove osebne 
avtomobile na 130 g CO2/km, ki se 
dosežejo prek napredka v tehnologiji 
motorjev vozil, merjeno v skladu z Uredbo
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z 
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za 10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti. Namen se pregleda do 
1. januarja 2020.

Or. en

Predlog spremembe 65
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka znižali 

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka znižali 
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na 120 g CO2/km. Uredba ob upoštevanju 
napredka v tehnologiji motorjev vozil
določa povprečne emisije CO2 za nove 
osebne avtomobile na 130 g CO2/km, 
merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z 
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za 10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti.

na 130 g CO2/km do leta 2015. Uredba 
določa povprečne emisije CO2 za nove 
osebne avtomobile, ki se dosežejo s 
pomočjo napredka v tehnologiji motorjev 
vozil, merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo v okviru celostnega 
pristopa Skupnosti dopolnjena z dodatnimi 
ukrepi, predvsem z ekološkimi 
inovacijami.

Or. en

Predlog spremembe 66
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebina in cilji Vsebina, cilji in namen
Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka 
znižali na 120 g CO2/km. Uredba ob 
upoštevanju napredka v tehnologiji 
motorjev vozil določa povprečne emisije
CO2 za nove osebne avtomobile na 130 g 
CO2/km, merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z 
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za 10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti.

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja, da bi znižali emisije CO2 v 
EU, tudi na področju prometa. Uredba ob 
upoštevanju napredka v tehnologiji 
motorjev vozil določa omejitev povprečnih 
emisij za nov vozni park na 125 g CO2/km 
od 1. januarja 2015 naprej, merjeno v 
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 in 
njenimi izvedbenimi ukrepi. Ta uredba bo 
dopolnjena z dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo 
zmanjšanju za 10 g/km kot del celostnega 
pristopa Skupnosti. Uredba določa tudi 
omejitev povprečnih emisij za nov vozni 
park, ki ne smejo presegati 80 g CO2/km , 
veljavno od 1. januarja 2012.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe ponovno uvaja cilj in časovni razpored, ki ju je Parlament sprejel 
oktobra 2007. Ta kratkoročni cilj je okoljsko ambicioznejši kot tisti, ki ga je predlagala 
Komisija, časovni razpored pa daje industriji več časa, da bo lahko cilj dosegla z najnižjimi 
možnimi stroški. Predlagan srednjeročni cilj (do leta 2020) je ambicioznejši od tistega, ki ga 
je odobril Parlament. Odraža veliko naprednejši odnos industrije in pritisk potrošnikov, ki 
želijo spremembe zaradi izjemno velikega zvišanja cen nafte.

Predlog spremembe 67
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Horst Schnellhardt, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka znižali 
na 120 g CO2/km. Uredba ob upoštevanju 
napredka v tehnologiji motorjev vozil 
določa povprečne emisije CO2 za nove 
osebne avtomobile na 130 g CO2/km, 
merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z 
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za 10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti.

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka znižali 
na 120 g CO2/km. Uredba ob upoštevanju 
napredka v tehnologiji motorjev vozil 
določa povprečne emisije CO2 za nove 
osebne avtomobile na 130 g CO2/km, 
merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi
ukrepi. Ta uredba bo v okviru celostnega 
pristopa Skupnosti dopolnjena z dodatnimi 
ukrepi, katerih cilj je dodatno zmanjšanje
za 10 g CO2/km.

Leta 2014 Komisija na podlagi pregleda 
stanja in ocene pravnih posledic predlaga 
srednje- in dolgoročne cilje za novo 
registrirana motorna vozila po letu 2020 
ter jih predloži v odločanje Svetu in 
Parlamentu. Hkrati pripravi predlog 
celovitega ravnanja v zvezi z razširjanjem 
vseh ukrepov za zmanjšanje emisij CO2, 
katerega cilj bo odpraviti razlikovanje 
med ukrepi glede na motor oz. vozilo in 
dopolnilnimi ukrepi ter ekološkimi 
inovacijami.
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Za leto 2020 je treba opredeliti cilj, s 
katerim bo v primerjavi z letom 2008 
zaradi skupnega učinka vseh zadevnih 
ukrepov zagotovljeno zmanjšanje 
povprečnih emisij CO2 za najmanj 20 
odstotkov. Komisija pri tem upošteva 
možnost vključitve cestnega prometa v 
evropski sistem trgovanja z emisijami, kot 
je bilo predlagano v okviru revizije tega 
sistema.
Kot podlaga za ta predlog se pripravi 
obsežna ocena učinka na avtomobilsko 
industrijo in z njo povezane panoge. Ta 
ocena vključuje analizo stroškov in koristi 
ob upoštevanju vseh pomembnih 
tehnoloških inovacij za zmanjševanje 
količine CO2 v vseh segmentih trga 
osebnih vozil.
Pri določitvi dolgoročnega cilja je treba 
upoštevati razvoj na ravni mednarodnih 
sporazumov glede varstva podnebja. 

Or. de

Obrazložitev

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden. Die Neufassung der 
Richtlinie muss ein umfassendes Vorgehen beinhalten, um alle Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2 Emissionen zu betrachten; dies sind vor allem 
 a) antriebs-/fahrzeugseitige Maßnahmen, 
b) ergänzende Maßnahmen und 
c) Öko-Innovationen. 
Die künftige Richtlinie sollte daher alle verbrauchsmindernden Maßnahmen umfassen.
Würde das übergreifende politische Ziel der EU einer Minderung der CO2-Emissionen um 20 
Prozent bis 2020 auf neue Pkw angewendet, bietet sich der von ACEA / JAMA / KAMA 
zugesagte Wert als Bezugspunkt an. Die Herleitung eines konkreten Zielwerts kann erst auf 
Basis aller relevanten Maßnahmen und der Folgenabschätzung erfolgen. Eine Minderung von 
20 Prozent stellt jedoch für die künftigen Ziele den mindestens zu erreichenden 
Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu anderen Sektoren 
behandelt. Sollte die EU ambitionierte Zusagen im internationalen Kontext (30% 
entsprechend der Mitteilung KOM (2008) 30 „20 und 20 bis 2020 Chancen Europas im 
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Klimawandel“) machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Sollte die EU im 
Zeitraum nach 2012 den Straßenverkehr in das europäische Emissionshandelssystem 
einbeziehen, sind auch die hiermit erreichten Minderungen bei der Festlegung der Ziele für 
neue Pkw einzubeziehen.

Predlog spremembe 68
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja EU, da bi emisije CO2
povprečnega novega voznega parka 
znižali na 120 g CO2/km. Uredba ob 
upoštevanju napredka v tehnologiji 
motorjev vozil določa povprečne emisije 
CO2 za nove osebne avtomobile na 130 g 
CO2/km, merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Ta uredba bo dopolnjena z 
dodatnimi ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju 
za 10 g/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti.

Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile z 
namenom zagotavljanja ustreznega 
delovanja notranjega trga in doseganja 
skupnega cilja, da bi tudi na področju 
prometa znižali emisije CO2 v EU. Uredba 
določa povprečne emisije CO2 za nove 
osebne avtomobile na 120 g CO2/km od 1. 
januarja 2012 in dolgoročno ciljno 
vrednost emisij na 80 g CO2/km od 1. 
januarja 2020, ki naj bi jih dosegli prek 
izboljšav v tehnologiji motorjev vozil, 
merjeno v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Emisije iz cestnega prometa še vedno naraščajo, kar spodkopava pomen zmanjšanja emisij v 
drugih sektorjih v EU. Da bi cestni sektor prispeval k celotnemu zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov v EU, so nujno potrebna občutna zmanjšanja. Ta bodo dosežena le v 
primeru, da se določi stroge omejitve ciljnih emisij za vsa cestna vozila, vključno z osebnimi.
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Predlog spremembe 69
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 1 – pododstavek 1 a – 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Leta 2014 Komisija na podlagi pregleda 
stanja in ocene pravnih posledic predlaga 
srednje- in dolgoročne cilje za novo 
registrirana motorna vozila po letu 2020 
in 2025 ter jih predloži v odločanje Svetu 
in Parlamentu. Hkrati pripravi predlog 
celovitega ravnanja v zvezi z razširjanjem 
vseh ukrepov za zmanjšanje emisij CO2, 
katerega cilj bo odpraviti razlikovanje 
med ukrepi glede na motor oz. vozilo in 
dopolnilnimi ukrepi ter ekološkimi 
inovacijami.
Za leto 2020 je treba opredeliti cilj, s 
katerim bo v primerjavi z letom 2008 
zaradi skupnega učinka vseh zadevnih 
ukrepov zagotovljeno zmanjšanje 
povprečnih emisij CO2 za najmanj 20 
odstotkov. Komisija pri tem upošteva 
možnost vključitve cestnega prometa v 
evropski sistem trgovanja z emisijami, kot 
je bilo predlagano v okviru revizije tega 
sistema.
Kot podlaga za ta predlog se pripravi 
obsežna ocena učinka na avtomobilsko 
industrijo in z njo povezane panoge. Ta 
ocena vključuje analizo stroškov in koristi 
ob upoštevanju vseh pomembnih 
tehnoloških inovacij za zmanjševanje 
količine CO2 v vseh segmentih trga 
osebnih vozil. Pri določitvi dolgoročnega 
cilja je treba upoštevati razvoj na ravni 
mednarodnih sporazumov glede varstva 
podnebja.

Or. de
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Obrazložitev

Da bi spodbudili napredek v avtomobilskem sektorju ter proizvajalcem in dobaviteljem 
avtomobilov omogočili dolgoročno varnost glede načrtovanja in naložb, je na podlagi 
podrobnega pregleda stanja in natančne ocene pravnih posledic smiselno določiti dolgoročne 
cilje in tako spodbujati oz. uveljavljati alternativno tehnologijo. Ti cilji morajo biti določeni v 
okviru čimprejšnjega zakonodajnega postopka soodločanja.

Predlog spremembe 70
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Leta 2014 je treba opredeliti cilj za leto 
2020, s katerim bo zaradi skupnega 
učinka vseh zadevnih ukrepov 
zagotovljeno zmanjšanje povprečnih 
emisij CO2 za najmanj nadaljnjih 20 
odstotkov v primerjavi s posameznimi 
ciljnimi vrednostmi v obdobju 2012–2015. 
Pri tem je treba upoštevati razvoj na 
področju varstva podnebja na mednarodni 
ravni.

Or. de

Obrazložitev

Cilji v prihodnosti morajo določati najmanj 20-odstotno znižanje. Tako bo avtomobilska 
industrija obravnavana enako kot druge panoge. Če bo Evropska unija na mednarodnem 
prizorišču sprejela ambicioznejše cilje, jih bo treba ustrezno upoštevati.

Predlog spremembe 71
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Povprečje emisij CO2 iz novih osebnih 
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avtomobilov ne sme preseči 120 g CO2/km 
leta 2012, 114 g CO2/km leta 2014, 
107 g CO2/km leta 2016, 99 g CO2/km leta 
2018 in 90 g CO2/km leta 2020. Te ravni 
emisijskih povprečij se spreminjajo zato, 
da bi nagradili prizadevanja proizvajalcev, 
ki uporabljajo ekološke inovacije z 
dejanskim vplivom na zmanjševanje 
emisij CO2.

Or. fr

Obrazložitev

Da bi se do leta 2020 zagotovila izpolnitev cilja 100–90 g/km, je treba z zakonom določiti 
cilje, ki jih bo treba dotlej izpolniti, kakor je bilo že storjeno v predlogu za revizijo standardov 
iz programa Clean air for Europe (CAFE) za osebne avtomobile v ZDA. Predlagani vmesni 
cilji so bili zastavljeni na podlagi progresivnega zmanjševanja z dveletnimi deleži do leta 
2020.

Predlog spremembe 72
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uredba določa zavezujoče povprečne letne 
emisije CO2 za nova osebna vozila, ki 
temeljijo na zavezujočem linearnem 
trendu zaporedno med leti 2012, 2020 in 
2025.
Razlikovanje povprečja voznega parka od 
leta 2013 dalje bo temeljilo na odtisu 
vozila in največjemu naklonu 40 %. 
Ukrepi za razlikovanje ciljne vrednosti do 
leta 2020, ki so namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 12(3) pred 1. januarjem 2012.

Or. en
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Obrazložitev

Določiti je treba zavezujoči trend letnega povprečja med leti 2012, 2020 in 2025.
Razlikovanje ciljnih vrednosti po letu 2013 bi moralo temeljiti na odtisu, ki v primerjavi s težo 
vozila bolje odraža uporabnost osebnega vozila za uporabnika v odnosu do velikosti.

Predlog spremembe 73
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija redno ocenjuje preskusne cikle, 
ki se uporabljajo za merjenje emisij. Če se 
izkaže, da ne ustrezajo več ali da ne 
odražajo emisij v realnih razmerah, jih je 
treba prilagoditi tako, da bodo ustrezno 
pokazali emisije, ki dejansko nastajajo 
med vožnjo na cesti. Potrebni ukrepi za 
spremembo nebistvenih določb te uredbe 
se sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom po členu 12(3).

Or. fr

Obrazložitev

Emisije, izmerjene v preskusnih ciklih, so v povprečju za 10 do 19 odstotkov nižje kot emisije 
v realnih razmerah, pri nekaterih modelih je ta razlika celo do 40-odstotna. Zato je nujno 
treba pregledati preskusne cikle, da bi potrošnikom zagotovili zanesljive informacije o porabi 
goriva in s tem povezanih stroškov ter da bi razširili doseg tehničnih ukrepov, ki jih 
proizvajalci uporabljajo za zmanjšanje porabe CO2, na primer ekološke inovacije.

Predlog spremembe 74
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za motorna 1. Ta uredba se uporablja za nova motorna 
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vozila kategorije M1, kot je določeno v 
Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES, z 
referenčno maso, ki ne presega 2 610 kg, in 
vozila, za katera se uporablja homologacija 
v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 
715/2007 („osebni avtomobili“), ki so 
prvič registrirana v Skupnosti in zunaj nje 
niso bila predhodno registrirana („novi 
osebni avtomobili“).

vozila kategorije M1, kot je določeno v 
Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES, z 
referenčno maso, ki ne presega 2 610 kg, in 
vozila, za katera se uporablja homologacija 
v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 
715/2007 („osebni avtomobili“), ki so 
prvič registrirana v Skupnosti in zunaj nje 
niso bila predhodno registrirana („novi 
osebni avtomobili“).

Or. en

Obrazložitev

Dodatek je potreben, da se pojasni obseg uredbe.

Predlog spremembe 75
Åsa Westlund, Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije M1, kot je določeno v 
Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES, z 
referenčno maso, ki ne presega 2 610 kg,
in vozila, za katera se uporablja 
homologacija v skladu s členom 2(2) 
Uredbe (ES) št. 715/2007 („osebni 
avtomobili“), ki so prvič registrirana v 
Skupnosti in zunaj nje niso bila 
predhodno registrirana („novi osebni 
avtomobili“).

1. Ta uredba se uporablja za osebne 
avtomobile, kot je določeno v odstavku 3 
tega člena, in za lahka tovorna vozila, kot 
je določeno v Prilogi II k Direktivi 
2007/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje teže kot reference za okvir te uredbe preprečuje, da bi zelo težka vozila bila izvzeta.
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Predlog spremembe 76
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije M1, kot je določeno v 
Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES, z 
referenčno maso, ki ne presega 2 610 kg,
in vozila, za katera se uporablja 
homologacija v skladu s členom 2(2) 
Uredbe (ES) št. 715/2007 („osebni 
avtomobili“), ki so prvič registrirana v 
Skupnosti in zunaj nje niso bila predhodno 
registrirana („novi osebni avtomobili“).

1. 1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije M1 in N1, kot je določeno 
v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES, in 
vozila, za katera se uporablja homologacija 
v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) 
št. 715/2007 („osebni avtomobili“ in 
„lahka tovorna vozila“), ki so prvič 
registrirana v Skupnosti in zunaj nje niso 
bila predhodno registrirana („novi osebni 
avtomobili“ in „nova lahka tovorna 
vozila“).

Or. en

Predlog spremembe 77
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri tem se ne upošteva predhodna 
registracija zunaj Skupnosti manj kot tri 
mesece pred registracijo v Skupnosti.

2. Pri tem se ne upošteva predhodna 
registracija zunaj Skupnosti manj kot tri 
leta pred registracijo v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

To odstopanje za uvožene avtomobile predstavlja vrzel. Uvoznike bi lahko spodbudilo, da bi 
registrirali „požrešna vozila“ najprej zunaj Skupnosti, da bi se izognili področju uporabe te 
zakonodaje.
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Predlog spremembe 78
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri tem se ne upošteva predhodna 
registracija zunaj Skupnosti manj kot tri 
mesece pred registracijo v Skupnosti.

2. Pri tem se ne upošteva predhodna 
registracija zunaj Skupnosti manj kot 
dvanajst mesecev pred registracijo v 
Skupnosti.

Or. en

Predlog spremembe 79
Martin Callanan, Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ne uporablja se za vozila za posebne 
namene, kot so določena v odstavku 5 
Priloge II k Direktivi 2007/46/ES.

3. Ne uporablja se za vozila za posebne 
namene, kot so določena v odstavku 5 
Priloge II k Direktivi 2007/46/ES ali za 
vozila, namensko izdelana za komercialne 
namene, s takšno zasnovo, ki v vozilu 
omogoča uporabo invalidskega vozička, 
kot to določa Uredba (ES) št. 715/2007.

Or. en

Obrazložitev

Da se omogoči izključitev vozil, namensko izdelanih s takšno zasnovo, ki omogoča prevoz 
invalidskega vozička ali njegovo uporabo v njem, ki niso homologirana kot vozila, dostopna 
za invalidski voziček, vendar v celoti izpolnjujejo pogoje evropskega sistema homologacije 
vseh vozil iz te zakonodaje. Ti predlogi sprememb zagotavljajo enakost za vsa vozila z 
dostopom za invalidske vozičke v tej uredbi. To bi bilo v skladu s politiko Skupnosti za pomoč 
invalidom.
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Predlog spremembe 80
Matthias Groote

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ne uporablja se za vozila za posebne 
namene, kot so določena v odstavku 5 
Priloge II k Direktivi 2007/46/ES.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Uredba določna povprečno vrednost, ki jo morajo proizvajalci spoštovati, ne pa obveznega 
standarda, ki bi veljal za nova vozila, kot so standardi EURO. Izjema za vozila za posebne 
namene, ki velja pri standardih EURO, je v tej uredbi odveč, saj bi vozila z višjimi emisijami 
CO2 lahko pomotoma šteli za vozila z nižjimi emisijami CO2.

Predlog spremembe 81
Anders Wijkman

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ne uporablja se za vozila za posebne 
namene, kot so določena v odstavku 5 
Priloge II k Direktivi 2007/46/ES.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V Direktivo 2007/46/ES so pod „vozila za posebne namene“ vključena na primer bivalna 
vozila, neprebojna vozila, reševalna vozila, pogrebna vozila in vozila, z dostopom za 
invalidski voziček. Izvzetje teh vozil iz uredbe ni logično in lahko ustvari vrzel zaradi 
opredelitev, zlasti dvoumnih opredelitev bivalnih vozil in vozil z dostopom za invalidski 
voziček.
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Predlog spremembe 82
Åsa Westlund, Matthias Groote

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Opredelitev osebnih avtomobilov:
Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi 
sedeži poleg vozniškega sedeža.
Tip nadgradnje, ki velja za osebni 
avtomobil s kodifikacijo v skladu s Prilogo 
II, del C, točka 1, Direktive 2007/46/ES:
– AA Limuzina
– AB Vozilo z dvižnimi vrati zadaj 
(limuzina z dvižnimi vrati zadaj na vozilu)
– AC Karavan
– AD Kupe
– AE Kabriolet
– AF Večnamensko vozilo: Motorno 
vozilo, ki je drugačno od navedenih v AA 
do AE. Takšno vozilo šteje za vozilo 
kategorije M1, če izpolnjuje oba naslednja 
pogoja:
1) število sedežev, poleg vozniškega, ni 
večje od šest. Šteje se, da „sedež“ obstaja, 
če je vozilo opremljeno z „dostopnimi“ 
pritrdišči sedežev, izraz „dostopna“ 
označuje pritrdišča, ki se lahko 
uporabljajo. Da bi proizvajalec preprečil 
„dostopnost“ pritrdišč, mora fizično 
preprečiti njihovo uporabo tako, da npr. 
nanje zavari ploščice ali pa vgradi 
podobno trajno opremo, ki je ni mogoče 
odstraniti z običajnim orodjem in
2) P – (M + N * 68) ≤ N * 68
pri čemer je
P = največja tehnično dovoljena masa 
obremenjenega vozila v kg,
M = masa v stanju, pripravljenem za 
vožnjo, v kg (referenčna masa)
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N = število sedežev, razen vozniškega.

Or. en

Obrazložitev

S to opredelitvijo osebnih avtomobilov bodo v zakonodajo zajete tudi težje različice, ki lahko 
nosijo nekaj tovora, vendar ne veliko glede na število sedežev.

Predlog spremembe 83
Martin Callanan

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ne uporablja se za „vozila za 
izpolnjevanje posebnih družbenih potreb“.

Or. en

Obrazložitev

Opredeljena vozila so namenjena za opravljanje posebnih prevoznih funkcij, kot so 
medkrajevni avtobusi, reševalne in vlečne službe. Takšna vozila imajo pogosto posebno 
konstrukcijo (so pogosto višja, širša in težja) s posebnim menjalnikom in zato nekoliko večjimi 
emisijami CO2. Obsegi segmentov teh skupin vozil so razmeroma majhni in nekoliko večje 
emisije CO2 so zanemarljive v smislu njihovega celotnega vpliva na cilj zakonodaje za 
zmanjšanje emisij CO2.

Predlog spremembe 84
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) „odtis“ pomeni kolotek avtomobila, 
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pomnožen z medosno razdaljo, kot je 
navedeno v potrdilu o skladnosti;

Or. en

Predlog spremembe 85
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) „odtis“ pomeni kolotek, pomnožen z 
medosno razdaljo, kot je navedeno v 
potrdilu o skladnosti ter opredeljeno v 
oddelkih 2.1 in 2.3 Priloge I k Direktivi 
2007/46/ES;

Or. en

Obrazložitev

Kazalec mase je treba zamenjati z odtisom, da uredba ne bi dajala prednosti nekaterim 
tehnologijam za zmanjšanje CO2 (npr. uporabi dizelskega goriva, hibridizaciji) pred drugimi.
Uporaba kazalca odtisa bo hkrati omogočila večjo pravno varnost, saj naj bi bile postopne 
spremembe manj občutne kot pri masi. 

Predlog spremembe 86
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) „ekološka inovacija“ pomeni vsak 
ukrep ali tehnološko inovacijo, ki 
dokazano in merljivo prispeva k 
zmanjšanju emisij CO2, ni pa vključen v 
opredelitve Uredbe (ES) št. 715/2007 ali se 
v njih ne upošteva dovolj niti ni zajet v 
dodatnih ukrepih, ki so omenjeni v členu 
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1; Pripravi se izčrpen seznam ukrepov.

Or. fr

Obrazložitev

Te ekološke inovacije lahko prispevajo k varstvu okolja, vendar bi morale biti omejene na 
opredeljen seznam.

Predlog spremembe 87
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) „ekološka inovacija“ pomeni vse 
ukrepe ali tehnološke inovacije, ki 
dokazano in merljivo prispevajo k 
zmanjšanju emisij CO2 in niso vključeni v 
opredelitve Uredbe (ES) št. 715/2007 ali se 
jih v njih ne upošteva dovolj, niti niso 
zajeti v dodatne ukrepe, ki so omenjeni v 
členu 1;

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev je potrebna za tiste inovacije za zmanjševanje emisij CO2, ki izboljšujejo 
emisijske vrednosti in niso zajete v dodatne ukrepe iz člena 1 in so izven poskusnega cikla. Te 
ekološke inovacije lahko znatno prispevajo k varstvu okolja, voznikov in celotne evropske 
družbe.
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Predlog spremembe 88
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) „ekološke inovacije“ pomenijo vse 
ukrepe proizvajalcev in dobaviteljev 
avtomobilov, za katere je na osnovi 
meritev mogoče dokazati, da prispevajo k 
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, 
zlasti CO2, ter niso zajeti v preskusnih 
metodah iz Uredbe 2007/715/ES.

Or. en

Obrazložitev

Treba je uporabiti in upoštevati vse tehnološke možnosti, da bo spodbuda za uvedbo ekoloških 
inovacij za proizvajalce dovolj velika. Spodbujanje inovacij za nadaljnje zmanjšanje emisij 
CO2, ki presega stopnjo zmanjšanja iz člena 1, ni pomembno le za varstvo okolja, ampak tudi 
za spodbujanje raziskav in razvoja v Evropi, povečanje konkurenčnosti evropske avtomobilske 
industrije, ustvarjanje visokokakovostnih delovnih mest ter za nadaljnji tehnološki razvoj.

Predlog spremembe 89
Matthias Groote, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) „vozilo brez emisij“ v povezavi z 
osebnim avtomobilom pomeni vozilo, ki 
ne proizvaja emisij CO2 med mirovanjem 
ali delovanjem;

Or. en

Obrazložitev

Da bi posebno inovativna vozila brez emisij CO2 hitreje prišla na tržišče, je treba zanje uvesti 
dodatek za inovativnost.
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Predlog spremembe 90
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) „posebna mejna vrednost emisij“ v 
zvezi z vsakim osebnim avtomobilom, 
registriranim v Skupnosti, pomeni 
posebno vrednost emisij CO2, ki se odobri 
za ta osebni avtomobil;

Or. en

Predlog spremembe 91
Martin Callanan

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) „vozila za izpolnjevanje posebnih 
družbenih potreb“ pomeni vozila 
kategorije M1, ki so:
(i) vozila za posebne namene, kot jih 
določa Direktiva 2007/46/ES, katerih 
referenčna masa presega 2.000 kg, ali
(ii) vozila, katerih referenčna masa 
presega 2000kg in ki so namenjena za 
prevoz 7 ali več oseb, vključno z 
voznikom, iz česar so izvzeta vozila 
kategorije M1G, kakor jih opredeljuje 
Direktiva 2007/46/ES, ali
(iii) vozila, katerih referenčna masa 
presega 1760kg in ki so namensko 
izdelana za komercialne namene s takšno 
zasnovo, ki v vozilu omogoča uporabo 
invalidskega vozička;

Or. en
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Obrazložitev

Opredeljena vozila so namenjena za opravljanje posebnih prevoznih funkcij, kot so 
medkrajevni avtobusi, reševalne in vlečne službe. Takšna vozila imajo pogosto posebno 
konstrukcijo (so višja, širša ali težja) s posebnim menjalnikom, in zato nekoliko večjimi 
emisijami CO2. Obsegi segmentov teh skupin vozil so razmeroma majhni in nekoliko večje 
emisije CO2 so zanemarljive v smislu njihovega celotnega vpliva na cilj zakonodaje za 
zmanjšanje emisij CO2.

Predlog spremembe 92
Matthias Groote, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) „vozilo z nizkimi emisijami“ pomeni 
vozilo, katerega emisije CO2 znašajo manj 
kot 50 g/km.

Or. de

Obrazložitev

Za posebej inovativna vozila, ki povzročajo zelo malo emisij CO2, je treba omogočiti bonus za 
inovacije, da bodo hitreje prišla na trg.

Predlog spremembe 93
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Horst 
Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Christa Klaß, Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) „ekološke inovacije“ pomenijo 
tehnološke inovacije, ki dokazano ter 
neodvisno od sloga vožnje znatno 
prispevajo k zmanjšanju emisij CO2 in ki 
niso zajete ali dovolj upoštevane v novem 
evropskem preskusnem ciklu (uredba 
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(ES) št. 715/2007) niti niso navedene med 
dodatnimi ukrepi iz člena 1.

Or. de

Obrazložitev

Cilj tega predloga spremembe je spodbuditi inovacije za zmanjšanje emisij CO2, s katerimi bi 
se učinkovitost glede CO2 povečala bolj kot s pomočjo dodatnih ukrepov iz člena 1. Ekološke 
inovacije bi lahko bile koristne za okolje, voznika in evropsko družbo. Poleg tega bi z njimi 
spodbudili konkurenčnost in ustvarjalnost evropske avtomobilske industrije, ustvarili 
strokovna delovna mesta na področju raziskav in razvoja ter dali pobude za večje število 
ekoloških naložb na svetovnem trgu v prihodnje.

Predlog spremembe 94
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „vozilo na alternativna goriva“ 
pomeni vozilo, kot je opredeljeno v Uredbi 
(ES) št. 715/2007 in njenih izvedbenih 
ukrepih.

Or. en

Obrazložitev

Uredba Euro V že opredeljuje vozila na alternativna goriva kot vozila z enim sistemom za 
skladiščenje goriva, ki lahko deluje na različne mešanice dveh ali več goriv (biogoriv). 

Predlog spremembe 95
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „vozilo brez emisij“ v zvezi z osebnim 
avtomobilom pomeni vozilo, ki ne 
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proizvaja emisij CO2 med mirovanjem ali 
delovanjem.

Or. en

Obrazložitev

Številni tipi vozil brez emisij, kot so vozila na električni ali hibridni pogon, obstajajo že več let 
in številni proizvajalci jih še razvijajo, a do zdaj še niso prišla na trg v večjem obsegu. Treba 
je spodbujati njihovo proizvodnjo.

Predlog spremembe 96
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „odtis“ pomeni kolotek, pomnožen z 
medosno razdaljo, kot je navedeno v 
potrdilu o skladnosti ter opredeljeno v 
oddelkoma 2.1 in 2.3 Priloge I k Direktivi 
2007/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Kazalec mase je treba zamenjati z odtisom, da uredba ne bi dajala prednosti nekaterim 
tehnologijam za zmanjšanje CO2 (npr. uporabi dizelskega goriva, hibridizaciji) pred drugimi.
Uporaba kazalca odtisa bo hkrati omogočila večjo pravno varnost, saj naj bi bile postopne 
spremembe manj občutne kot pri masi. 

Predlog spremembe 97
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „odtis“ pomeni kolotek, pomnožen z 
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medosno razdaljo, kot je navedeno v 
potrdilu o skladnosti ter opredeljeno v 
oddelkoma 2.1 in 2.3 Priloge I k Direktivi 
2007/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije za uporabo kazalca, ki temelji na masi vozila, bo v škodo proizvajalcem, ki 
izdelujejo vedno lažja vozila. To ni primerno. Zmanjšanje teže je eden najpomembnejših 
načinov za zmanjšanje emisij CO2. Kot kazalec se mora uporabljati odtis.

Predlog spremembe 98
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „zaslon za porabo goriva“ pomeni 
vgrajen zaslon, na katerem je stalno 
prikazana trenutna poraba goriva (v 
l/100km) ter ki mora biti jasno viden 
vozniku med vožnjo in ga ni možno 
izklopiti.

Or. en

Obrazložitev

Veliko preskusov je potrdilo, da obstajajo razlike med dejanskimi emisijami CO2 in emisijami, 
izmerjenimi pri poskusnem ciklu EU. Zaslon za porabo goriva lahko pomaga odpraviti te 
razlike, saj vozniku kaže, koliko goriva porabi avto med vožnjo. To lahko spodbuja ekološko 
prijazno vožnjo, ko se avto dejansko uporablja, kar vodi do manjše porabe goriva. Drugi 
pozitivni stranski učinki varčnejšega načina vožnje so manj nesreč, zmanjšanje NOx in emisij 
delcev, manj hrupa, manjša obraba in preluknjanost pnevmatik ter manjši prenos moči.
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Predlog spremembe 99
Martin Callanan, Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „vozilo z izredno nizkimi emisijami 
ogljika“ pomeni vozilo z emisijami CO2
manj kot 50 g CO2/km, merjenimi v 
skladu z uredbo (ES) št. 715/2007 in 
opredeljenimi kot (skupna) masa emisij 
CO2 v certifikatu o skladnosti;

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci vlagajo znatna sredstva v razvoj vrhunske tehnologije vozil z izredno nizkimi 
emisijami CO2, ki so bistveno nižje kot pri katerih koli vozilih, ki so zdaj na voljo na 
evropskem trgu. Na začetnih stopnjah proizvodnje bodo te tehnologije povezane z visokimi 
stroški, ta vozila pa bodo na voljo v sorazmerno majhnih količinah. Da se spodbudi 
nepretrgano vlaganje v hitro komercializacijo teh vozil, mora biti začasen sistem z zakonom 
določenih posojil za vozila z izredno nizkimi emisijami ogljika vključen v predlagano uredbo.

Predlog spremembe 100
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „vozilo z dvogorivnim motorjem 
(bencin - bioetanol)“ pomeni vozilo, kot je 
opredeljeno v Uredbi (ES) št. 715/2007 in 
njenih izvedbenih ukrepih;

Or. en

Obrazložitev

Uredba Euro V že opredeljuje vozila z dvogorivnim motorjem (bencin - bioetanol) kot vozila z 
enim sistemom za skladiščenje goriva, ki lahko deluje na različne mešanice dveh ali več goriv 
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(biogoriv). 

Predlog spremembe 101
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) „vozilo na alternativno gorivo“ 
pomeni vozilo, kot je opredeljeno v uredbi 
(ES) št. 715/2007 in njenih izvedbenih 
določbah.

Or. de

Obrazložitev

Vozila na alternativno gorivo so v zakonodaji EURO 5 že opisana kot vozila s sistemom za 
shranjevanje goriva, ki deluje na različne mešanice dveh ali več vrst goriva (biogoriva).

Predlog spremembe 102
Anders Wijkman

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „vozilo na alternativno gorivo“ 
pomeni vozilo, kot je opredeljeno v Uredbi 
(ES) št. 715/2007 in njenih izvedbenih 
ukrepih;

Or. en
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Amendment 103
Christofer Fjellner

Proposal for a regulation
Article 3 - paragraph 1 - point g a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(ga) „ekološka inovacija“ pomeni vsak 
ukrep ali tehnološko inovacijo, ki merljivo 
prispeva k zmanjšanju emisij CO2 in ni 
vključena ali ni zadostno vključena ne v 
opredelitve Uredbe (ES) št. 715/2007 ne v 
dodatne ukrepe, ki so omenjeni v členu 1.

Or. sv

Justification

Nekateri ukrepi in rešitve, ki lahko prispevajo k zmanjšanji emisij ogljikovega dioksida, niso 
vključeni v členi 1 in niso odkriti med poskusnim ciklom. Če je naša ambicija zmanjšati te 
emisije resna, moramo spodbujati takšne inovacije, proizvajalcem avtomobilov pa moramo 
dati spodbude, da bodo napredovali. Zgled ekološke inovacije bi bile lahko energetsko 
učinkovite žarnice: diode LED so lahko dvajsetkrat učinkovitejše kot tradicionalne žarnice.

Predlog spremembe 104
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) „posebna največja vrednost emisij“ v 
zvezi z vsakim osebnim avtomobilom, 
registriranim v Skupnosti, pomeni 
posebno največjo vrednost emisij CO2, ki 
se odobri za ta osebni avtomobil;

Or. en

Obrazložitev

Treba je določiti najvišjo vrednost emisij CO2 za vsako vozilo. 
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Predlog spremembe 105
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) „vozilo na alternativno gorivo“ 
pomeni vozilo, kot je opredeljeno v Uredbi 
(ES) št. 715/2007 in njenih izvedbenih 
ukrepih;

Or. en

Obrazložitev

Uredba Euro V že opredeljuje vozila na alternativna goriva kot vozila z enim sistemom za 
skladiščenje goriva, ki lahko deluje na različne mešanice dveh ali več goriv (biogoriv). 

Predlog spremembe 106
Anders Wijkman

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) „odtis“ pomeni kolotek, pomnožen z 
medosno razdaljo, kot je navedeno v 
potrdilu o skladnosti ter opredeljeno v 
oddelkoma 2.1 in 2.3 Priloge I k Direktivi 
2007/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Kazalec mase je treba zamenjati z odtisom, da uredba ne bi dajala prednosti nekaterim 
tehnologijam za zmanjšanje CO2 (npr. uporabi dizelskega goriva, hibridizaciji) pred drugimi.
Uporaba kazalca odtisa bo hkrati omogočila večjo pravno varnost, saj naj bi bile postopne 
spremembe manj občutne kot pri masi. 
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Predlog spremembe 107
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 3 - odstavek 2 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene te uredbe se šteje, da so 
proizvajalci povezani, če se združijo v 
povezana podjetja. „Povezana podjetja“ 
pomenijo:

(fa) „Povezana podjetja“ pomenijo:

Or. en

(člen 3, odstavek 2 se prenese v člen 3, odstavek 1, točka fa)

Obrazložitev

Namen je združiti odstavka 1 in 2 člena 3 za večjo jasnost.

Predlog spremembe 108
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) Kadar Komisija v odgovor na 
zahtevek odloči, da podjetje, ki izpolnjuje 
pogodbe iz točk od (a) do (e), dejansko 
nima prevladujočega nadzora nad drugim 
podjetjem, ne gre za povezana podjetja. 

Or. de

Obrazložitev

Na podlagi nacionalnih predpisov na področju prava družb ali pravice delavcev do 
soupravljanja si je mogoče zamisliti primere, v katerih eno podjetje dejansko ne nadzira 
drugega, čeprav so izpolnjena merila iz odstavka 2, zlasti kadar gre za določanje palete 
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modelov osebnih avtomobilov, kar je za to uredbo posebej relevantno vprašanje.

Predlog spremembe 109
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2012, in za vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec osebnih 
vozil zagotovi, da njegove povprečne 
specifične emisije CO2 ne presežejo cilja 
specifičnih emisij, ki je zanj določen v 
skladu s Prilogo I, ali, če se proizvajalcu 
odobri odstopanje v skladu s členom 9, v 
skladu z navedenim odstopanjem.

Za koledarsko leto, ki se začne 1. januarja 
2012, in za vsako naslednje koledarsko leto 
vsak proizvajalec osebnih vozil zagotovi, 
da 25 % povprečnih specifičnih emisij
CO2 voznega parka v letu 2012, 50 % v 
letu 2013 in 75 % v letu 2014 ter 100 % v 
letu 2015 in v vsakem naslednjem letu ne 
preseže cilja specifičnih emisij za vozni 
park proizvajalca, ki je zanj določen v 
skladu s Prilogo I, ali, če se proizvajalcu 
odobri odstopanje v skladu s členom 9, v 
skladu z navedenim odstopanjem.

Zato se bodo vrednosti emisij CO2, 
prilagojene zmanjšanjem emisij CO2 prek 
ekoloških inovacij, razporedile v treh 
zaporednih letih v skladu s členom 7.

Or. en

Obrazložitev

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, techni cal delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.
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Predlog spremembe 110
Kurt Joachim Lauk

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za koledarsko leto, ki se začne 1. januarja 
2012, in za vsako naslednje koledarsko leto 
vsak proizvajalec osebnih vozil zagotovi, 
da njegove povprečne specifične emisije 
CO2 ne presežejo cilja specifičnih emisij, 
ki je zanj določen v skladu s Prilogo I, ali, 
če se proizvajalcu odobri odstopanje v 
skladu s členom 9, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Za koledarsko leto, ki se začne 1. januarja 
2015, in za vsako naslednje koledarsko leto 
vsak proizvajalec osebnih vozil zagotovi, 
da njegove povprečne specifične emisije 
CO2 ne presežejo cilja specifičnih emisij, 
ki je zanj določen v skladu s Prilogo I, ali, 
če se proizvajalcu odobri odstopanje v 
skladu s členom 9, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi razvojnih in produkcijskih ciklov avtomobilske industrije, ki trajajo od pet do sedem 
let, je obvezno ciljno vrednost mogoče določiti šele za obdobje po letu 2015. Zgodnejši datum 
ne bi bil v skladu z dejanskim stanjem v gospodarstvu.

Predlog spremembe 111
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2012, in za vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec osebnih 
vozil zagotovi, da njegove povprečne 
specifične emisije CO2 ne presežejo cilja 
specifičnih emisij, ki je zanj določen v 
skladu s Prilogo I, ali, če se proizvajalcu 
odobri odstopanje v skladu s členom 9, v 
skladu z navedenim odstopanjem.

Za koledarsko leto, ki se začne 1. januarja 
2012, in za vsako naslednje koledarsko leto 
vsak proizvajalec osebnih vozil zagotovi, 
da 25 % njegovih povprečnih specifičnih 
emisij CO2 voznega parka v letu 2012, 
50 % v letu 2013 in 75 % v letu 2014 ter 
100 % v letu 2015 in v vsakem naslednjem 
letu ne preseže cilja specifičnih emisij za 
vozni park proizvajalca, ki je zanj določen 
v skladu s Prilogo I, ali, če se proizvajalcu 
odobri odstopanje v skladu s členom 9, v 
skladu z navedenim odstopanjem. Zato se 
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bodo vrednosti emisij CO2, prilagojene 
zmanjšanjem emisij CO2 prek ekoloških 
inovacij, razporedile v treh zaporednih 
letih v skladu s členom 7.

Or. en

Obrazložitev

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Predlog spremembe 112
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Karsten 
Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Holger Krahmer, Christa Klaß, Miroslav 
Mikolášik

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za koledarsko leto, ki se začne 1. januarja 
2012, in za vsako naslednje koledarsko leto 
vsak proizvajalec osebnih vozil zagotovi, 
da njegove povprečne specifične emisije
CO2 ne presežejo cilja specifičnih emisij, ki 
je zanj določen v skladu s Prilogo I, ali, če 
se proizvajalcu odobri odstopanje v skladu 
s členom 9, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Za koledarsko leto, ki se začne 1. januarja 
2012, in za vsako naslednje koledarsko leto 
vsak proizvajalec osebnih vozil zagotovi, 
da leta 2012 25 odstotkov, leta 2013 50 
odstotkov, leta 2014 75 odstotkov in leta 
2015 za vsako naslednje koledarsko leto 
100 odstotkov povprečnih specifičnih 
emisij CO2 ne preseže cilja specifičnih 
emisij, ki je zanje določen v skladu s 
Prilogo I, ali, če se proizvajalcu odobri 
odstopanje v skladu s členom 9, v skladu z 
navedenim odstopanjem.

Or. de
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Obrazložitev

Treba je upoštevati primeren čas za pripravo in stalno zanesljivost načrtovanja. Razvoj novih 
vozil traja od pet do sedem let, tako da so vozila, ki bodo prišla na trg leta 2012, že v 
postopku razvoja ali pa se že uvajajo. Na podlagi tovrstnih tehničnih omejitev pri nabavi se 
predlaga, da bi vedno večje število vozil moralo izpolnjevati specifične cilje proizvajalcev 
glede emisij.

Predlog spremembe 113
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2012, in za vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec osebnih 
vozil zagotovi, da njegove povprečne 
specifične emisije CO2 ne presežejo cilja 
specifičnih emisij, ki je zanj določen v 
skladu s Prilogo I, ali, če se proizvajalcu 
odobri odstopanje v skladu s členom 9, v 
skladu z navedenim odstopanjem.

Za koledarsko leto, ki se začne 1. januarja 
2012, in za vsako naslednje koledarsko leto 
vsak proizvajalec osebnih vozil zagotovi, 
da njegove povprečne specifične emisije 
CO2 ne presežejo cilja specifičnih emisij, 
ki je zanj določen v skladu s Prilogo I.

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga za odobritev posebnih odstopanj za avtomobile visokimi emisijami.

Predlog spremembe 114
Anders Wijkman

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2012, in za vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec osebnih 
vozil zagotovi, da njegove povprečne 

Za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2012, in za vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec osebnih 
vozil zagotovi, da njegove povprečne 
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specifične emisije CO2 ne presežejo cilja 
specifičnih emisij, ki je zanj določen v 
skladu s Prilogo I, ali, če se proizvajalcu 
odobri odstopanje v skladu s členom 9, v 
skladu z navedenim odstopanjem.

specifične emisije CO2 ne presežejo cilja 
specifičnih emisij, ki je zanj določen v 
skladu s členom 1 in cilji specifičnih 
emisij v Prilogi I, ali, če se proizvajalcu 
odobri odstopanje v skladu s členom 9, v 
skladu z navedenim odstopanjem.

Or. en

Obrazložitev

V tem členu je treba omeniti splošne cilje zmanjšanja emisij.

Predlog spremembe 115
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2012, in za vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec osebnih 
vozil zagotovi, da njegove povprečne 
specifične emisije CO2 ne presežejo cilja 
specifičnih emisij, ki je zanj določen v 
skladu s Prilogo I, ali, če se proizvajalcu 
odobri odstopanje v skladu s členom 9, v 
skladu z navedenim odstopanjem.

Za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2015, in za vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec osebnih 
vozil zagotovi, da njegove povprečne 
specifične emisije CO2 ne presežejo cilja 
specifičnih emisij, ki je zanj določen v 
skladu s Prilogo I, ali, če se proizvajalcu 
odobri odstopanje v skladu s členom 9, v 
skladu z navedenim odstopanjem.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe potrjuje časovni okvir, o katerem se je dogovoril Parlament oktobra 
2007, ki naj bi bil povezan z okoljsko ambicioznejšim ciljem zmanjšanja povprečnih emisij na 
125 g CO2/km.
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Predlog spremembe 116
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2012, in za vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec osebnih 
vozil zagotovi, da njegove povprečne 
specifične emisije CO2 ne presežejo cilja 
specifičnih emisij, ki je zanj določen v 
skladu s Prilogo I, ali, če se proizvajalcu 
odobri odstopanje v skladu s členom 9, v 
skladu z navedenim odstopanjem.

Za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2015, in za vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec osebnih 
vozil zagotovi, da njegove povprečne 
specifične emisije CO2 ne presežejo cilja 
specifičnih emisij, ki je zanj določen v 
skladu s Prilogo I, ali, če se proizvajalcu 
odobri odstopanje v skladu s členom 9, v 
skladu z navedenim odstopanjem.

Or. en

Obrazložitev

Da bi spoštovali časovni okvir proizvajalcev pri razvoju novih osebnih avtomobilov, je treba 
določiti cilje za leto 2015.

Predlog spremembe 117
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2012, in za vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec osebnih 
vozil zagotovi, da njegove povprečne 
specifične emisije CO2 ne presežejo cilja 
specifičnih emisij, ki je zanj določen v 
skladu s Prilogo I, ali, če se proizvajalcu 
odobri odstopanje v skladu s členom 9, v 
skladu z navedenim odstopanjem.

Za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2012, in za vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec osebnih 
vozil zagotovi, da povprečne specifične 
emisije CO2 25 % njegovega voznega 
parka leta 2012, 50 % leta 2013, 75 % leta 
2014 in 100 % leta 2015 in vsa naslednja 
leta ne presežejo cilja specifičnih emisij, ki 
je za vozni park posameznega proizvajalca 
določen v skladu s Prilogo I, ali, če se 
proizvajalcu odobri odstopanje v skladu s 
členom 9, v skladu z navedenim 
odstopanjem. V ta namen bo treba emisije 
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CO2, prilagojene na podlagi zmanjšanja 
teh emisij zaradi inovativnih zelenih 
ukrepov, po členu 7 uravnovesiti v dveh 
zaporednih letih.

Or. es

Obrazložitev

Predlagane kazni oziroma kompenzacije so popolnoma nesorazmerne in nikakor ne 
omogočajo primerjave z drugimi sektorji. Sedanje kazni znašajo do 475 EUR/t za leto 2015 
ali v primerjavi z drugimi sektorji v evropskem sistemu za trgovanje z emisijami 20 do 
40 EUR/t s posebnimi kaznimi 100 EUR/t (v primeru kršitve) in spodbujanjem energetsko 
učinkovitega prevoza v smislu 20 EUR/t.

Predlog spremembe 118
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi proizvajalci osebnih avtomobilov 
zagotovijo, da njihove povprečne 
specifične emisije CO2 v koledarskem letu, 
ki se začne 1. januarja 2012, in v vseh 
naslednjih koledarskih letih ne presežejo 
ciljne vrednosti specifičnih emisij, ki so 
zanje določeni v skladu s prilogo I, ali – če 
jim je odobreno odstopanje iz člena 9 – v 
skladu z navedenim odstopanjem.

Za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2012, in za vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec osebnih 
vozil zagotovi, da povprečne specifične 
emisije CO2 25 % njegovega voznega 
parka leta 2012, 50 % leta 2013, 75 % leta 
2014 in 100 % leta 2015 in vsa naslednja 
leta ne presežejo cilja specifičnih emisij, ki 
je za vozni park posameznega proizvajalca 
določen v skladu s Prilogo I, ali, če se 
proizvajalcu odobri odstopanje v skladu s 
členom 9, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Zato se bodo vrednosti emisij CO2, 
prilagojene zmanjšanju emisij CO2 z 
ekološkimi inovacijami, razporedile v treh 
zaporednih letih, kot je predvideno v 
členu 7.

Or. fr
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Obrazložitev

Od proizvajalcev ni stvarno pričakovati, da bodo sami vplivali na emisije CO2 v posameznih 
koledarskih letih, saj je treba upoštevati nepredvidljivo zapletenost evropskega prizorišča, na 
primer nezanesljivost koledarja in logistike, razlike pri spremljanju in nepredvidene 
spremembe v povpraševanju, tehnične zamude v načrtovani sprostitvi novih modelov vozil in
splošne gospodarske okoliščine v različnih državah članicah. Ekološke inovacije bolj 
izboljšujejo učinkovitost glede CO2 kot dodatni ukrepi iz člena 1, ki se ne pojavljajo v 
poskusnem ciklu.

Predlog spremembe 119
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2012, in za vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec osebnih 
vozil zagotovi, da njegove povprečne 
specifične emisije CO2 ne presežejo cilja 
specifičnih emisij, ki je zanj določen v 
skladu s Prilogo I, ali, če se proizvajalcu 
odobri odstopanje v skladu s členom 9, v 
skladu z navedenim odstopanjem.

Za koledarsko leto, ki se začne 1. januarja 
2012, in za vsako naslednje koledarsko leto 
vsak proizvajalec osebnih vozil zagotovi, 
da njegove povprečne specifične emisije 
CO2 ne presežejo cilja specifičnih emisij, 
ki je zanj določen v skladu s Prilogo I.

Or. en

Obrazložitev

Ni opravičila za odobritev odstopanja proizvajalcem avtomobilov z visokimi emisijami. To bi 
izkrivilo trg in ustvarilo spodbudo za proizvajalce avtomobilov, da bi ustvarili točno tako 
podjetje, ki bi bilo upravičeno do takih odstopanj. Kot posledica bi bilo znatno število novih 
registriranih avtomobilov izvzeto s področja delovanja te zakonodaje.
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Predlog spremembe 120
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Povprečne specifične emisije CO2 osebnih 
avtomobilov se bodo določile na osnovi 
revizije v skladu s členom 10 za 
koledarsko leto, ki se začne s 1. januarjem 
2020 in za vsa koledarska leta, ki sledijo, v 
vsakem primeru pa ne smejo biti višje od 
80 g CO2/km.

Or. en

Obrazložitev

V tem predlogu spremembe je predlagan srednjeročni cilj (2020), ki je ambicioznejši od cilja, 
ki ga je Parlament odobril oktobra 2007. Odraža veliko naprednejši odnos industrije in 
pritisk potrošnikov, ki želijo spremembe zaradi velikega zvišanja cen nafte.

Predlog spremembe 121
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zato se bodo vrednosti emisij CO2, 
prilagojene zmanjšanjem emisij CO2 prek 
ekoloških inovacij, razporedile v treh 
zaporednih letih v skladu s členom 7.

Or. en

Obrazložitev

Nerealno je pričakovati, da bi lahko posamezni proizvajalec vozil natančno določil povprečne 
emisije CO2 v koledarskem letu ob upoštevanju nepredvidljivih zapletov, kot so časovne in 
logistične negotovosti, razlike v nadzoru in nepričakovane spremembe povpraševanja 
potrošnikov, tehnični zastoji pri načrtovanem lansiranju novih modelov vozil in splošne 
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gospodarske razmere v različnih državah članicah EU 27. Ekološke inovacije dodatno 
izboljšujejo emisijske vrednosti CO2, ki niso zajete v dodatne ukrepe iz člena 1 in ki so izven 
poskusnega cikla.

Predlog spremembe 122
Matthias Groote, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za proizvajalce osebnih vozil brez emisij 
CO2 se za izračun povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsako novo registrirano vozilo 
vključno do leta 2015 šteje trikratno.

Or. de

Obrazložitev

Za posebej inovativna vozila, ki ne povzročajo emisij CO2, je treba omogočiti bonus za 
inovacije, da bodo hitreje prišla na trg.

Predlog spremembe 123
Matthias Groote, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 4 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za proizvajalce osebnih vozil z nizkimi 
emisijami CO2 se za izračun povprečnih 
specifičnih emisij CO2 vsako novo 
registrirano vozilo vključno do leta 2015 
šteje enainpolkratno.

Or. de

Obrazložitev

Za posebej inovativna vozila, ki povzročajo zelo malo emisij CO2, je treba omogočiti bonus za 
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inovacije, da bodo hitreje prišla na trg.

Predlog spremembe 124
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2013, in za vsako naslednje 
leto do vključno z letom, ki se začne 
1. januarja 2020, vsak proizvajalec 
osebnih avtomobilov zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu z odstavkom 1 Priloge I 
in ki 1. januarja 2020 doseže vrednost 80 
g CO2/km.

Or. en

Obrazložitev

Potrebni so zavezujoči dolgoročni cilji, ki bodo izdelovalcem osebnih vozil dali potrebno 
dolgoročno perspektivo.

Predlog spremembe 125
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, 
Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za proizvajalce osebnih vozil, katerih
specifične emisije CO2 so 20 %, 30 %, 
40 % in 50 % nižje od ciljnih vrednosti iz 
priloge I, se za izračun povprečnih 
specifičnih emisij CO2 vsa ta novo 
registrirana vozila vključno do leta 2015 
štejejo dva-, tri-, štiri- in petkratno glede 
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na to, za koliko odstotkov so pod 
navedeno ciljno vrednostjo.

Or. de

Obrazložitev

Der Verordnungsentwurf der Kommission setzt insgesamt zu wenig auf die Schaffung von 
Anreizen für solche Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr als die 
vorgegebenen Minderungsziele erreichen. Durch solche Anreize werden aber gerade die 
Voraussetzungen geschaffen, um die Hersteller und Zulieferer dazu zu veranlassen, sein ihre 
technologischen Möglichkeiten zu jeder Zeit möglichst vollständig auszuschöpfen. Daher ist 
die Idee so genannter Super Credits zu begrüßen. Dies ist ein Mittel, um solche Anreize zu 
schaffen. Zugleich sollten aber auch hier keine Wettbewerbsverzerrungen perpetuiert werden. 
Der Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten. Ein großer Familien-Van ist aus physikalisch-technischen 
Gegebenheiten schwerer und verbraucht daher mehr Kraftstoff. Aber auch ein schwereres 
Fahrzeug kann besonders effizient sein, wenn es im Vergleich zu seinem Segmentdurchschnitt 
wesentlich weniger CO2 emittiert. Zugleich werden bestimmte Technologien, die in Zukunft 
zur Senkung des CO2-Ausstosses gebraucht werden, aufgrund der hohen Investitionskosten 
vor allem durch größere Fahrzeuge in den Markt gebracht. Solche Fahrzeuge sollten 
entsprechend ihrer prozentualen Unterschreitung belohnt werden. Für die Gewährung von 
Super-Credits müssen sie jedoch mindestens 20 % besser sein als ihr Zielwert sein. Abgestuft 
von einer Unterschreitung von 20 % bis 50 % der spezifischen Zielwerte sind Anreize zu 
setzen. Ein prozentualer Wert ist zur Schaffung größtmöglicher Anreize über alle Fahrzeuge 
einem starren Grenzwert vorzuziehen.

Predlog spremembe 126
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za proizvajalce osebnih vozil, katerih 
specifične emisije CO2 so 50 % nižje od 
ciljnih vrednosti, ki so v skladu s to 
uredbo določene v prilogi I, se za izračun 
povprečnih specifičnih emisij CO2 vsako 
tako novo registrirano vozilo vključno do 
leta 2015 šteje petkratno glede na to, za 
koliko odstotkov je pod navedeno ciljno 
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vrednostjo.

Or. de

Obrazložitev

Cilj: Proizvajalce spodbuditi, da bodo brez izkrivljanja konkurence na trg dajali vozila, ki 
presegajo najnižje določene cilje za zmanjševanje emisij. Predlog toge mejne vrednosti za 
dodeljevanje visokih dobropisov je v nasprotju z osnovnim mišljenjem, ki je podlaga za 
predlog uredbe. Ker so emisije CO2 vedno vrednotene glede na maso, je treba tudi njihovo 
kakovost vedno ocenjevati s tem parametrom.

Predlog spremembe 127
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2021, ter za vsako naslednje 
leto do vključno z letom, ki se začne 
1. januarja 2025, in za vsako naslednje 
leto po tem vsak proizvajalec osebnih 
avtomobilov zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu z odstavkom 1 Priloge I 
in ki 1. januarja 2025 doseže vrednost 
60 g CO2/km.

Or. en

Obrazložitev

Prvotno je Komisija predlagala, da bi se brez dodatnih ukrepov do leta 2012 dosegel cilj 120 
gramov, za kar je na voljo tudi potrebna tehnologija. Poleg tega so potrebni zavezujoči 
dolgoročni cilji, ki bodo izdelovalcem osebnih vozil dali potrebno dolgoročno perspektivo.
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Predlog spremembe 128
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od 1. januarja 2016 nacionalni organi 
zaradi razlogov, ki se nanašajo na emisije 
ali porabo goriva, zavrnejo podelitev 
homologacije ES ali nacionalne 
homologacije za nove tipe vozil, ki 
presegajo svoje specifične emisijske cilje, 
kot so določeni v odstavkih 1 in 2 Priloge 
I, za 50 odstotkov.

Or. en

Obrazložitev

Treba je določiti najvišjo vrednost emisij CO2 za vsako vozilo.

Predlog spremembe 129
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Vozila z dvogorivnim motorjem

Da se ugotovi, ali posamezni proizvajalci 
osebnih avtomobilov upoštevajo cilje 
specifičnih emisij iz člena 4, se emisije 
CO2, navedene v potrdilu o skladnosti za 
vsako vozilo z dvogorivnim motorjem 
(bencin - bioetanol), registrirano v 
Evropski uniji, zmanjšajo s faktorjem 5 % 
za največ 8 g/km ob priznavanju večje 
tehnološke sposobnosti delovanja na dve 
različni gorivi in sposobnosti zmanjšanja 
emisij. To zmanjšanje ne velja za vozila, 
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katerih referenčna masa presega 2000 kg. 
Ta faktor se bo povečal na 20 % in za 
največ 30 g/km, če bo na vsaj 10 % 
bencinskih črpalk v državi članici, kjer je 
vozilo registrirano, na voljo E85, ki 
izpolnjuje trajnostna merila EU. Tudi to 
zmanjšanje ne velja za vozila, katerih 
referenčna masa presega 2000 kg. 

Or. en

Obrazložitev

Dobavitelji goriva običajno ne zagotovijo infrastrukture za biogoriva, dokler ni zadostnega 
povpraševanja po njem. Tehnologija vozil z dvogorivnim motorjem (bencin - bioetanol) z 
možnostjo samodejne kombinacije bencina in biogoriv med vožnjo je način za odprtje trga z 
biogorivi. Skupaj s prihodnjimi merili trajnostnega razvoja za biogoriva in z učinkovitejšo 
tehnologijo vozil je to eden izmed mnogih načinov za zmanjšanje emisij CO2.

Predlog spremembe 130
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Cilj specifičnih emisij za vozila na 

alternativna goriva 
Da se ugotovi, ali posamezni proizvajalci 
osebnih avtomobilov upoštevajo cilje 
specifičnih emisij iz člena 4, se emisije 
CO2, navedene v potrdilu o skladnosti za 
vsako „vozilo na alternativno gorivo“, kot 
je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 715/2007 
in ki je registrirano v Evropski uniji, 
zmanjšajo s faktorjem 5 % ob priznavanju 
večje tehnološke sposobnosti delovanja na 
dve različni gorivi in sposobnosti 
zmanjšanja emisij. Ta faktor se bo povečal 
na 20 %, če bodo na vsaj 10 % bencinskih 
črpalk v državi članici, kjer je vozilo 
registrirano, na voljo biogoriva, ki 
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izpolnjujejo trajnostna merila EU.

Or. en

Obrazložitev

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is an adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
redcution in CO2 emissions from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

Predlog spremembe 131
Martin Callanan, Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Vozila z izredno nizkimi emisijami ogljika
Da se ugotovi, ali posamezni proizvajalci 
osebnih avtomobilov upoštevajo cilje 
specifičnih emisij iz člena 4, vsako vozilo z 
izredno nizkimi emisijami ogljika, 
registrirano v Evropski uniji, prispeva k 
izračunu povprečne specifične emisije 
CO2 proizvajalca na podlagi količnika, ki 
se postopno opusti med 1. januarjem 2012 
in 1. januarjem 2016, kot je določeno v 
Prilogi Ia.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci vlagajo znatna sredstva v razvoj vrhunske tehnologije vozil z izredno nizkimi 
emisijami CO2, ki so bistveno nižje kot pri katerih koli vozilih, ki so zdaj na voljo na 
evropskem trgu. Na začetnih stopnjah proizvodnje bodo te tehnologije povezane z visokimi 
stroški, ta vozila pa bodo na voljo v sorazmerno majhnih količinah. Da se spodbudi 
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nepretrgano vlaganje v hitro komercializacijo teh vozil, mora biti začasen sistem z zakonom 
določenih posojil za vozila z izredno nizkimi emisijami ogljika vključen v predlagano uredbo.

Predlog spremembe 132
Anders Wijkman

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a 
Cilji specifičnih emisij

Da se ugotovi, ali posamezni proizvajalci 
osebnih avtomobilov upoštevajo cilje 
specifičnih emisij iz člena 4, se emisije 
CO2, navedene v potrdilu o skladnosti za 
vsako vozilo na alternativno gorivo, 
registrirano v Evropski uniji, zmanjšajo 
za 5 %.

Or. en

Obrazložitev

Alternativna goriva nudijo možnost za občutno zmanjšanje emisij CO2 v vsem ciklu (od izvora 
do uporabnika). Treba je torej prilagoditi vozni park, da se omogoči uporaba teh goriv. 

Predlog spremembe 133
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a 
Mejne vrednosti za specifične emisije

Od 1. januarja 2012 nacionalni organi 
zaradi razlogov, ki se nanašajo na emisije 
ali porabo goriva, zavrnejo podelitev 
homologacije ES ali nacionalne 
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homologacije za nove tipe vozil, ki 
presegajo svoje specifične emisijske cilje, 
določene v skladu s Prilogo I, za več kot 
60 g CO2/km.

Or. en

Predlog spremembe 134
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Specifični emisijski cilji za vozila na 

alternativno gorivo
Ko se ugotavlja izpolnjevanje specifičnih 
emisijskih ciljev za posamezne 
proizvajalce osebnih avtomobilov v skladu 
s členom 4, se stopnje emisij CO2 za vozilo 
na alternativno gorivo, registrirano v 
Evropski uniji, ki so navedene v izjavi o 
skladnosti, kot je opredeljeno v uredbi 
(ES) št. 715/2007, zmanjšajo za 5 % 
zaradi priznavanja večjega tehnološkega 
potenciala ter večjih možnosti za 
zmanjšanje emisij, ki jih omogoča pogon 
na dve vrsti goriva. Zmanjšanje se poveča 
na 20 %, če vsaj 10 % vseh bencinskih 
črpalk v državi članici EU, v kateri je 
vozilo registrirano, ponuja biogorivo, ki 
ustreza trajnostnim merilom EU.

Or. de

Obrazložitev

Naftna industrija bo celovito infrastrukturo za nova goriva uvedla šele, ko bo dovolj 
povpraševanja. Da bi proizvajalci avtomobilov premagali to težavo, avtomobile opremijo s 
tehnologijo, ki omogoča delovanje na vsako kombinacijo bencina in biogoriva, saj senzorji 
samodejno zaznajo mešalno razmerje. Ta dodatna tehnična oprema omogoča, da vozilo v 
svojem življenjskem ciklu (približno 12 let) deluje na biogorivo, kar lahko znatno prispeva k 
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zmanjšanju emisij CO2.

Predlog spremembe 135
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Cilji specifičnih emisij za vozila na 

alternativna goriva
Da se ugotovi, ali posamezni proizvajalci 
osebnih avtomobilov upoštevajo cilje 
specifičnih emisij iz člena 4, se emisije 
CO2, navedene v potrdilu o skladnosti za 
vsako „vozilo na alternativno gorivo“, kot 
je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 715/2007 
in ki je registrirano v Evropski uniji, 
zmanjšajo s faktorjem 5% ob priznavanju 
večje tehnološke sposobnosti delovanja na 
biogoriva, kot je določeno v Uredbi (ES) 
Št.o 715/2007, ki izpolnjujejo trajnostna 
merila EU. Ta faktor se bo linearno 
povečal v povezavi s sedanjo porabo 
biogoriv, ki izpolnjujejo trajnostna merila 
EU, v vsaki državi članici. Ko bo vozni 
park na alternativna goriva v določeni 
državi 80 % ali več deloval na biogorivo, 
se bo faktor povečal na največ 20 %.

Or. en

Obrazložitev

The proposed type approval system gives no credits for vehicles that are designed to run on 
biofuels, only or part-time. This amendment gives a 5% target-reduction in order to give car 
manufacturers an incentive to produce alternative fuel vehicles, which in itself spur on the 
technological innovations within this area. The amendment also connects the potential 
reduction to the actual consumption of biofuels that meets the EU sustainabily criteria. This 
way the amendment gives the car manufacturers an incentive to produce cars that can run at 
both petroleum and biofuels, but at the same time gives them the incentive to stimulate 
consumtion of biofuels that meets the EU sustainability criteria - and that way reduces the 
CO2 emissions by approximately 35%.
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Predlog spremembe 136
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Proizvajalci se lahko združujejo v 
skupine, da bi izpolnili svoje obveznosti in 
uvedli vozila brez emisij, kot je določeno v 
odstavku 2a v Prilogi I.

Or. en

Obrazložitev

Treba je spodbujati proizvodnjo vozil brez emisij z določitvijo mejnih ciljnih vrednosti. Da bi 
dosegli te cilje, se proizvajalcem dovoli združevanje.

Predlog spremembe 137
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Proizvajalci, združeni v skupino, za 
katero predložijo podatke Komisiji, se za 
namene te uredbe obravnavajo kot en 
proizvajalec, razen v primeru, da se 
predloži obvestilo v skladu z odstavkom 3.

7. Proizvajalci, združeni v skupino, za 
katero predložijo podatke Komisiji, se za 
namene izpolnjevanja obveznosti na 
podlagi člena 4 te uredbe obravnavajo kot 
en proizvajalec, razen v primeru, da se 
predloži obvestilo v skladu z odstavkom 3. 
Informacije o spremljanju in poročanju se 
bodo zabeležile in posredovale ter bodo na 
voljo v centralnem registru za posamezne 
proizvajalce pa tudi za skupine. 

Or. en
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Predlog spremembe 138
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za leto, ki se začne 1. januarja 2010, in 
vsako naslednje leto vsaka država članica 
beleži podatke, določene v delu A priloge 
II, za vsak nov osebni avtomobil, 
registriran na njenem ozemlju.

1. Za leto, ki se začne 1. januarja 2012, in 
vsako naslednje leto vsaka država članica 
beleži podatke, določene v delu A priloge 
II, za vsak nov osebni avtomobil, 
registriran na njenem ozemlju.

Or. de

Obrazložitev

Da bi preprečili izkrivljanje trga in diskriminacijo proizvajalcev, bi morala uvedba uredbe 
potekati sočasno z nadziranjem in poročanjem o povprečnih emisijah.

Predlog spremembe 139
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za leto, ki se začne 1. januarja 2010, in 
vsako naslednje leto vsaka država članica 
beleži podatke, določene v delu A priloge 
II, za vsak nov osebni avtomobil, 
registriran na njenem ozemlju.

1. Za mesec, ki se začne 1. januarja 2012, 
in vsak naslednji mesec vsaka država 
članica beleži podatke, določene v delu A 
priloge II, za vsak nov osebni avtomobil, 
registriran na njenem ozemlju. Ti podatki 
se posredujejo proizvajalcem.

Or. en

Obrazložitev

Da se prepreči izkrivljanje trga in diskriminacijo proizvajalcev, bi moralo izvajanje uredbe 
potekati sočasno z nadziranjem in poročanjem. Zato mora biti začetno leto 2012. Proizvajalci 
morajo imeti na voljo mesečne podatke o zmogljivosti, da se lahko po potrebi odzovejo na 
tržne spremembe.
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Predlog spremembe 140
Martin Callanan

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za leto, ki se začne 1. januarja 2010, in 
vsako naslednje leto vsaka država članica 
beleži podatke, določene v delu A priloge 
II, za vsak nov osebni avtomobil, 
registriran na njenem ozemlju.

1. Za mesec, ki se začne 1. januarja 2012, 
in vsak naslednji mesec vsaka država 
članica beleži podatke, določene v delu A 
priloge II, za vsak nov osebni avtomobil, 
registriran na njenem ozemlju. Ti podatki 
se posredujejo proizvajalcem.

Or. en

Obrazložitev

Da se prepreči izkrivljanje trga in diskriminacijo proizvajalcev, bi moralo izvajanje uredbe 
potekati sočasno z nadziranjem in poročanjem. Zato mora biti začetno leto 2012. Proizvajalci 
morajo imeti na voljo mesečne podatke o zmogljivosti, da se lahko po potrebi odzovejo na 
tržne spremembe.

Predlog spremembe 141
Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za leto, ki se začne 1. januarja 2010, in 
vsako naslednje leto vsaka država članica 
beleži podatke, določene v delu A priloge 
II, za vsak nov osebni avtomobil, 
registriran na njenem ozemlju.

1. Za mesec, ki se začne 1. januarja 2012, 
in vsak naslednji mesec vsaka država 
članica beleži podatke, določene v delu A 
priloge II, za vsak nov osebni avtomobil, 
registriran na njenem ozemlju. Ti podatki 
se posredujejo proizvajalcem.

Or. en
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Obrazložitev

Da se prepreči izkrivljanje trga in diskriminacijo proizvajalcev, bi moralo izvajanje uredbe 
potekati sočasno z nadziranjem in poročanjem. Zato mora biti začetno leto 2012. Proizvajalci 
morajo imeti mesečne podatke o zmogljivosti, da se lahko po potrebi odzovejo na tržne 
spremembe.

Predlog spremembe 142
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Do 28. februarja 2011 in vsa naslednja
leta države članice glede na predhodno 
koledarsko leto opredelijo informacije, 
naštete v delu B priloge II, ter jih sporočijo 
Komisiji. Podatki se posredujejo v obliki, 
določeni v Delu C Priloge II.

2. Do 31. julija 2012 in od takrat na pol
leta države članice glede na predhodno 
koledarsko leto opredelijo informacije, 
naštete v delu B priloge II, ki jih preveri 
pooblaščeni revizor, ter jih sporočijo 
Komisiji. Podatki se posredujejo v obliki, 
določeni v Delu C Priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Da se prepreči izkrivljanje trga in diskriminacija proizvajalcev, bi moralo izvajanje uredbe 
potekati sočasno z nadziranjem in poročanjem. Zato mora biti začetno leto 2012. Bistveno je, 
da se proizvajalci zgodaj seznanijo z uradnimi podatki o vrednostih CO2, zato mora Komisija 
začasne izračune in poročila predložiti vsake pol leta. Iz tega sledi, da morajo tudi države 
članice svoje podatke predložiti na pol leta. Pooblaščeni revizor s pregledom podatkov držav 
članic zagotovi, da države članice zbirajo in nadzirajo podatke o CO2 iz potrdila o skladnosti 
in da se modeli avtomobilov dodelijo ustreznim proizvajalcem.

Predlog spremembe 143
Martin Callanan

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Do 28. februarja 2011 in v vsakem 
naslednjem letu država članica določi 

2. Do 28. februarja 2011 in vsa naslednja 
leta države članice glede na predhodno 
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informacije, naštete v delu B priloge II, 
glede na predhodno koledarsko leto, ter jih 
posreduje Komisiji. Podatki se posredujejo 
v obliki, določeni v Delu C Priloge II.

koledarsko leto opredelijo informacije, 
naštete v delu B priloge II, ki jih preveri 
pooblaščeni revizor, ter jih sporočijo 
Komisiji. Podatki se posredujejo v obliki, 
določeni v Delu C Priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Pooblaščeni revizor s pregledom podatkov držav članic zagotovi, da države članice zbirajo in 
nadzirajo podatke o CO2 iz potrdila o skladnosti in da se modeli avtomobilov dodelijo 
ustreznim proizvajalcem.

Predlog spremembe 144
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Do 28. februarja 2011 in vsa naslednja
leta države članice glede na predhodno 
koledarsko leto opredelijo informacije, 
naštete v delu B priloge II, ter jih sporočijo 
Komisiji. Podatki se posredujejo v obliki, 
določeni v Delu C Priloge II.

2. Do 31. julija 2012 in od takrat na pol
leta države članice glede na predhodno 
koledarsko leto opredelijo informacije, 
naštete v delu B priloge II, ki jih preveri 
preizkušeni revizor, ter jih sporočijo 
Komisiji. Podatki se posredujejo v obliki, 
določeni v Delu C Priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Da se prepreči izkrivljanje trga in diskriminacija proizvajalcev, bi moralo izvajanje uredbe 
potekati sočasno z nadziranjem in poročanjem. Zato mora biti začetno leto 2012. Bistveno je, 
da se proizvajalci zgodaj seznanijo z uradnimi podatki o vrednostih CO2, zato mora Komisija 
začasne izračune in poročila predložiti vsake pol leta. Iz tega razloga morajo tudi države 
članice svoje podatke predložiti na pol leta. Preizkušeni revizor s pregledom podatkov držav 
članic zagotovi, da države članice zbirajo in nadzirajo podatke o CO2 iz potrdila o skladnosti 
in da se modeli avtomobilov dodelijo ustreznim proizvajalcem.
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Predlog spremembe 145
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v letu, ki se začne 
1. januarja 2016, in vsako naslednje leto 
določijo informacije o vozilih brez emisij, 
naštete v delu B priloge II, glede na 
predhodno koledarsko leto, ter jih 
posredujejo Komisiji, in sicer na podlagi 
metodologije za izračun emisij 
toplogrednih plinov v zvezi s porabo 
energije pri proizvodnji goriv za vozila 
brez emisij, kot je določeno v odstavku 4a.
Podatki se posredujejo v obliki, določeni v 
delu C priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Treba je spodbujati proizvodnjo vozil brez emisij. Proizvodnja goriv za vozila brez emisij 
povzroča emisije toplogrednih plinov, kar je na primer rezultat proizvodnje električne 
energije za vozila na električni pogon. Te je treba upoštevati od leta 2016 naprej. Če se pred 
tem letom ne bodo upoštevale vse emisije CO2, se bo še bolj spodbujala uporaba vozil brez 
emisij.

Predlog spremembe 146
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 6 - odstavek 4 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija hrani podatke, ki jih 
posredujejo države članice v skladu s tem 
členom, v centralnem registru ter do 
30. junija 2011 in v vsakem naslednjem 
letu za vsakega proizvajalca začasno 
izračuna:

4. Komisija hrani podatke, ki jih 
posredujejo države članice v skladu s tem 
členom, v centralnem registru ter do
30. avgusta 2012 in od takrat vsako pol 
leto za vsakega proizvajalca začasno 
izračuna:
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Or. en

Obrazložitev

Da se prepreči izkrivljanje trga in diskriminacija proizvajalcev, bi moralo izvajanje uredbe 
potekati sočasno z nadziranjem in poročanjem. Zato mora biti začetno leto 2012. Bistveno je, 
da se proizvajalci zgodaj seznanijo z uradnimi podatki o vrednostih CO2, zato mora Komisija 
začasne izračune in poročila predložiti vsake pol leta. 

Predlog spremembe 147
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija pred 1. januarjem 2010 
izdela metodologijo za izračun emisij 
toplogrednih plinov v zvezi s porabo 
energije pri proizvodnji goriv za vozila 
brez emisij, pri čemer uporabi povprečno 
vrednost porabljene energije za 
proizvodnjo goriv za vozila brez emisij na 
državo članico, razen če lahko 
proizvajalec dokaže, da je količina 
energije, porabljene za proizvodnjo goriv 
za vozila brez emisij, nižja od povprečja.

Or. en

Obrazložitev

Goriva za vozila brez emisij povzročajo neposredne emisije toplogrednih plinov, na primer 
kot posledica proizvodnje električne energije za vozila na električni pogon. Za izračun teh 
neposrednih emisij je potrebna metodologija.
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Predlog spremembe 148
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Komisija prouči vsa obvestila 
proizvajalcev in do 30. septembra potrdi 
ali spremeni in potrdi začasne izračune iz 
četrtega odstavka te uredbe.

Komisija prouči vsa obvestila 
proizvajalcev in do 31. marca naslednjega 
leta za celotno leto potrdi ali spremeni in 
potrdi začasne izračune iz četrtega 
odstavka te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

S širitvijo EU na 27 držav članic in glede na potrebo po preverjanju podatkov o CO2
proizvajalci Komisije ne morejo obvestiti o napakah v podatkih držav članic v roku dveh 
mesecev.

Predlog spremembe 149
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Na zahtevo proizvajalca se pri 
izračunu povprečne vrednosti njegovih 
emisij CO2 upoštevajo ekološke inovacije.

Ta zahteva vsebuje:

(a) koledarsko leto;
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(b) konkretne ekološke inovacije;

(c) opredelitev vozil, ki imajo vgrajene te 
ekološke inovacije; ter

(d) certifikat neodvisnega strokovnega 
organa.

Komisija sprejme ustrezne izvedbene 
ukrepe v skladu z regulativnim postopkom 
s pregledom iz člena 12.

Or. en

Obrazložitev

Opredeliti je treba delovanje in uporabnost ekoloških inovacij, saj lahko močno prispevajo k 
splošnem zmanjšanju emisij.

Predlog spremembe 150
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a. Na zahtevo proizvajalca se pri 
izračunu povprečne vrednosti njegovih 
emisij CO2 upoštevajo ekološke inovacije.
Ta zahteva vsebuje:
(a) koledarsko leto;
(b) konkretne ekološke inovacije;
(c) opredelitev vozil, ki imajo vgrajene te 
ekološke inovacije; ter
(d) certifikat neodvisnega strokovnega 
organa.
b. Komisija sprejme ustrezne izvedbene 
ukrepe v skladu z regulativnim postopkom 
s pregledom iz člena 12.

Or. en
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Obrazložitev

Opredelitev je potrebna za tiste inovacije za zmanjševanje emisij CO2, ki izboljšujejo 
emisijske vrednosti, ki niso zajete v dodatne ukrepe iz člena 1 in ki so izven poskusnega cikla. 
Te ekološke inovacije lahko precej prispevajo k varstvu okolja, voznikov in celotne evropske 
družbe.

Predlog spremembe 151
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsako koledarsko leto od 2012
naprej, v katerem bodo povprečne 
specifične emisije CO2 proizvajalca 
presegle cilj specifičnih emisij, ki bodo 
zanj veljale za navedeno leto, bo Komisija 
proizvajalcu ali, če gre za skupino, vodji 
skupine naložila plačilo premije za 
presežne emisije.

1. Za vsako koledarsko leto od 2015
naprej, v katerem bodo povprečne 
specifične emisije CO2 proizvajalca 
presegle cilj specifičnih emisij, ki bodo 
zanj veljale za navedeno leto, bo Komisija 
proizvajalcu ali, če gre za skupino, vodji 
skupine naložila plačilo premije za 
presežne emisije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe potrjuje časovni okvir, ki ga je Parlament sprejel oktobra 2007 in ki naj 
bi bil povezan z okoljsko ambicioznejšim ciljem zmanjšanja povprečnih emisij na 125 g 
CO2/km.

Predlog spremembe 152
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsako koledarsko leto od 2012 
naprej, v katerem bodo povprečne 
specifične emisije CO2 proizvajalca 
presegle cilj specifičnih emisij, ki bodo 

1. Za vsako koledarsko leto od 2012 
naprej, v katerem bodo povprečne 
specifične emisije CO2 proizvajalca, 
prilagojene za zmanjšanje emisij CO2 prek 
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zanj veljale za navedeno leto, bo Komisija 
proizvajalcu ali, če gre za skupino, vodji 
skupine naložila plačilo premije za 
presežne emisije.

ekoloških inovacij in razporejene na tri 
zaporedna leta, presegle cilj specifičnih 
emisij, ki bodo zanj veljale za navedeno 
leto, bo Komisija proizvajalcu ali, če gre za 
skupino, vodji skupine naložila plačilo 
premije za presežne emisije.

Or. en

Obrazložitev

Nerealno je pričakovati, da lahko posamezen proizvajalec vozil natančno določi povprečne 
emisije CO2 v koledarskem letu ob upoštevanju nepredvidljivih zapletov, kot so časovne in 
logistične negotovosti, razlike v nadzoru in nepričakovane spremembe povpraševanja 
potrošnikov, tehnične zamude pri načrtovanem lansiranju novih modelov vozil in splošne 
gospodarske razmere v različnih državah članicah EU 27.

Ekološke inovacije dodatno izboljšujejo emisijske vrednosti CO2, ki niso zajete v dodatne 
ukrepe iz člena 1 in ki so izven poskusnega cikla.

Predlog spremembe 153
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsako koledarsko leto od 2012 
naprej, v katerem bodo povprečne 
specifične emisije CO2 proizvajalca 
presegle cilj specifičnih emisij, ki bodo 
zanj veljale za navedeno leto, bo Komisija 
proizvajalcu ali, če gre za skupino, vodji 
skupine naložila plačilo premije za 
presežne emisije.

1. Za vsako koledarsko leto od 2012 
naprej, v katerem bodo povprečne 
specifične emisije CO2 proizvajalca, 
prilagojene za zmanjšanje emisij CO2 prek 
ekoloških inovacij in razporejene na tri 
zaporedna leta, presegle cilj specifičnih 
emisij, ki bodo zanj veljale za navedeno 
leto, bo Komisija proizvajalcu ali, če gre za 
skupino, vodji skupine naložila plačilo 
premije za presežne emisije.

Or. en
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Predlog spremembe 154
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsako koledarsko leto od 2012 
naprej, v katerem bodo povprečne 
specifične emisije CO2 proizvajalca 
presegle cilj specifičnih emisij, ki bodo 
zanj veljale za navedeno leto, bo Komisija 
proizvajalcu ali, če gre za skupino, vodji 
skupine naložila plačilo premije za 
presežne emisije.

1. Za vsako koledarsko leto od 2012 
naprej, v katerem bodo povprečne 
specifične emisije CO2 proizvajalca, 
prilagojene za zmanjšanje emisij CO2 prek 
ekoloških inovacij in razporejene na dve 
zaporedni leti, presegle cilj specifičnih 
emisij, ki bodo zanj veljale za navedeno 
leto, bo Komisija proizvajalcu ali, če gre za 
skupino, vodji skupine naložila plačilo 
premije za presežne emisije.

Or. en

Obrazložitev

Nerealno je pričakovati, da lahko posamezen proizvajalec vozil natančno določi povprečne 
emisije CO2 v koledarskem letu ob upoštevanju nepredvidljivih zapletov, kot so časovne in 
logistične negotovosti, razlike v nadzoru in nepričakovane spremembe povpraševanja 
potrošnikov, tehnične zamude pri načrtovanem lansiranju novih modelov vozil in splošne 
gospodarske razmere v različnih državah članicah EU 27. Ekološke inovacije dodatno 
izboljšujejo emisijske vrednosti CO2, ki niso zajete v dodatne ukrepe iz člena 1 in ki so izven 
poskusnega cikla.

Predlog spremembe 155
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsako koledarsko leto od 2012 
naprej, v katerem bodo povprečne 
specifične emisije CO2 proizvajalca 
presegle cilj specifičnih emisij, ki bodo 
zanj veljale za navedeno leto, bo Komisija 
proizvajalcu ali, če gre za skupino, vodji 
skupine naložila plačilo premije za 

1. Za vsako koledarsko leto od 2012 
naprej, v katerem bodo povprečne 
specifične emisije CO2 proizvajalca, 
prilagojene za zmanjšanje emisij CO2 prek 
ekoloških inovacij in razporejene na tri 
zaporedna leta, presegle cilj specifičnih 
emisij, ki bodo zanj veljale za navedeno 



PE407.904v01-00 104/185 AM\728751SL.doc

SL

presežne emisije. leto, bo Komisija proizvajalcu ali, če gre za 
skupino, vodji skupine naložila plačilo 
premije za presežne emisije.

Or. en

Obrazložitev

Nerealno je pričakovati, da bi lahko posamezni proizvajalec vozil natančno določil povprečne 
emisije CO2 v koledarskem letu ob upoštevanju nepredvidljivih zapletov, kot so časovne in 
logistične negotovosti, razlike v nadzoru in nepričakovane spremembe povpraševanja 
potrošnikov, tehnični zastoji pri načrtovanem lansiranju novih modelov vozil in splošne 
gospodarske razmere v različnih državah članicah EU 27. Ekološke inovacije dodatno 
izboljšujejo emisijske vrednosti CO2, ki niso zajete v dodatne ukrepe iz člena 1 in ki so izven 
poskusnega cikla.

Predlog spremembe 156
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsako koledarsko leto od 2012
naprej, v katerem bodo povprečne 
specifične emisije CO2 proizvajalca 
presegle cilj specifičnih emisij, ki bodo 
zanj veljale za navedeno leto, bo Komisija 
proizvajalcu ali, če gre za skupino, vodji 
skupine naložila plačilo premije za 
presežne emisije.

1. Za vsako koledarsko leto od 2013
naprej, v katerem bodo povprečne 
specifične emisije CO2 proizvajalca 
presegle cilj specifičnih emisij, ki bodo 
zanj veljale za navedeno leto, bo Komisija 
proizvajalcu ali, če gre za skupino, vodji 
skupine naložila plačilo premije za 
presežne emisije.

Or. de

Obrazložitev

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.
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Predlog spremembe 157
Kurt Joachim Lauk

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsako koledarsko leto od 2012
naprej, v katerem bodo povprečne 
specifične emisije CO2 proizvajalca 
presegle cilj specifičnih emisij, ki bodo 
zanj veljale za navedeno leto, bo Komisija 
proizvajalcu ali, če gre za skupino, vodji 
skupine naložila plačilo premije za 
presežne emisije.

1. Za vsako koledarsko leto od 2015
naprej, v katerem bodo povprečne 
specifične emisije CO2 proizvajalca 
presegle cilj specifičnih emisij, ki bodo 
zanj veljale za navedeno leto, bo Komisija 
proizvajalcu ali, če gre za skupino, vodji 
skupine naložila plačilo premije za 
presežne emisije.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi razvojnih in produkcijskih ciklov avtomobilske industrije, ki trajajo od pet do sedem 
let, je obvezno ciljno vrednost mogoče določiti šele za obdobje po letu 2015. Zgodnejši datum 
ne bi bil v skladu z dejanskim stanjem v gospodarstvu.

Predlog spremembe 158
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Premija za presežne emisije iz prvega 
odstavka se izračunava z uporabo naslednje 
formule:

2. Premija za presežne emisije iz prvega 
odstavka se izračunava z uporabo naslednje 
formule:

presežne emisije x število novih osebnih 
avtomobilov x premija za presežne emisije, 
predpisana v odstavku 3.

Kjer:

presežne emisije x število novih osebnih 
avtomobilov, ki oddajo več kot 130 g 
CO2/km, plus 50 % novih osebnih 
avtomobilov, ki oddajo 130 g CO2/km ali 
manj x premija za presežne emisije, 
predpisana v odstavku 3.
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Kjer:
„presežne emisije“ pomeni pozitivno 
število gramov na kilometer, zaokroženo 
na najbližja tri decimalna mesta, s katerim 
so proizvajalčeve povprečne specifične 
emisije presegle njegov cilj specifičnih 
emisij v koledarskem letu; in
„število novih osebnih avtomobilov“ 
pomeni število proizvajalčevih novih 
osebnih avtomobilov, ki so bila tisto leto 
registrirana.

„presežne emisije“ pomeni pozitivno 
število gramov na kilometer, zaokroženo 
na najbližja tri decimalna mesta, s katerim 
so proizvajalčeve povprečne specifične 
emisije presegle njegov cilj specifičnih 
emisij v koledarskem letu; in
„število novih osebnih avtomobilov“ 
pomeni število proizvajalčevih novih 
osebnih avtomobilov, ki so bila tisto leto 
registrirana.

Or. fr

Obrazložitev

Stopnja 60 % je zelo velika in bo povzročila socialno nepravičnost s tem, kako bo naloženo 
upravno breme, saj bo nekaterim proizvajalcem naložen individualni cilj < 130 g CO2/km. 
Prilagoditev pri kaznih bi omogočila spoštovanje načela "onesnaževalec plača" in bi to 
krivico popravila z zmanjšanjem kazni za vozila, ki so že skladna s splošnim ciljem 130 g.

Predlog spremembe 159
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Premija za presežne emisije iz prvega 
odstavka se izračunava z uporabo naslednje 
formule:

2. Premija za presežne emisije iz prvega 
odstavka se izračunava z uporabo naslednje 
formule:

presežne emisije x število novih osebnih 
avtomobilov x premija za presežne emisije, 
predpisana v odstavku 3.

Kjer:

presežne emisije x število osebnih 
avtomobilov, katerih povprečje ne ustreza 
proizvajalčevemu cilju specifičnih emisij x 
premija za presežne emisije, predpisana v 
odstavku 3.

Kjer:

„presežne emisije“ pomeni pozitivno 
število gramov na kilometer, zaokroženo 
na najbližja tri decimalna mesta, s katerim 
so proizvajalčeve povprečne specifične 
emisije presegle njegov cilj specifičnih 

„presežne emisije“ pomeni pozitivno 
število gramov na kilometer, zaokroženo 
na najbližja tri decimalna mesta, s katerim 
so proizvajalčeve povprečne specifične 
emisije presegle njegov cilj specifičnih 
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emisij v koledarskem letu; in

„število novih osebnih avtomobilov“ 
pomeni število proizvajalčevih novih 
osebnih avtomobilov, ki so bila tisto leto 
registrirana.

emisij v koledarskem letu; in

„število novih osebnih avtomobilov, 
katerih povprečje ne ustreza 
proizvajalčevemu cilju specifičnih emisij“ 
pomeni število proizvajalčevih novih 
osebnih avtomobilov, ki so bila tisto leto 
registrirana in katerih emisije presegajo 
omejitev, na primer povprečne emisije 
vseh vozil, registriranih pri proizvajalcu, z 
emisijami, nižjimi od te omejitve, kar 
ustreza proizvajalčevemu posebnemu 
cilju.

Or. fr

Obrazložitev

Predlagane premije niso skladne z načelom "onesnaževalec plača", zato bi jih bilo 
nesprejemljivo uporabiti za vsa vozila ne glede na raven emisij. Uporaba tega načela zahteva 
priznanje ustreznosti za vse količine, katerih povprečje ustreza specifičnim emisijskim ravnem 
posameznega proizvajalca. To bo proizvajalcu spodbuda, da bo na trg čim hitreje dal kar 
največje število vozil v skladu z njegovim specifičnim emisijskim ciljem.

Predlog spremembe 160
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Premija za presežne emisije iz prvega 
odstavka se izračunava z uporabo naslednje 
formule:

2. Premija za presežne emisije iz prvega 
odstavka se izračunava z uporabo naslednje 
formule:

presežne emisije x število novih osebnih 
avtomobilov x premija za presežne emisije, 
predpisana v odstavku 3.

Kjer:

presežne emisije x število osebnih 
avtomobilov, ki oddajajo več kot 130 g 
CO2/km x premija za presežne emisije, 
predpisana v odstavku 3.
Kjer:

„presežne emisije“ pomeni pozitivno 
število gramov na kilometer, zaokroženo 
na najbližja tri decimalna mesta, s katerim 
so proizvajalčeve povprečne specifične 
emisije presegle njegov cilj specifičnih 

„presežne emisije“ pomeni pozitivno 
število gramov na kilometer, zaokroženo 
na najbližja tri decimalna mesta, s katerim 
so proizvajalčeve povprečne specifične 
emisije presegle njegov cilj specifičnih 
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emisij v koledarskem letu; in
„število novih osebnih avtomobilov“ 
pomeni število proizvajalčevih novih 
osebnih avtomobilov, ki so bila tisto leto 
registrirana.

emisij v koledarskem letu; in
„število novih osebnih avtomobilov“ 
pomeni število proizvajalčevih novih 
osebnih avtomobilov, ki so bila tisto leto 
registrirana.

Or. fr

Obrazložitev

Stopnja 60 % je zelo velika in bo povzročila socialno nepravičnost s tem, kako bo naloženo 
upravno breme, saj bo nekaterim proizvajalcem naložen individualni cilj < 130 g CO2/km. 
Prilagoditev pri kaznih bi omogočila spoštovanje načela "onesnaževalec plača" in bi to 
krivico popravila z zmanjšanjem kazni za vozila, ki so že skladna s splošnim ciljem 130 g.

Predlog spremembe 161
Umberto Guidoni, Roberto Musacchio

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Premija za presežne emisije iz prvega 
odstavka se izračunava z uporabo naslednje 
formule:

2. Premija za presežne emisije iz prvega 
odstavka se izračunava z uporabo naslednje 
formule:

presežne emisije x število novih osebnih 
avtomobilov x premija za presežne emisije, 
predpisana v odstavku 3.

Kjer:

presežne emisije x število osebnih 
avtomobilov, katerih povprečje ne ustreza 
proizvajalčevemu cilju specifičnih emisij x 
premija za presežne emisije, predpisana v 
odstavku 3.

Kjer:

„presežne emisije“ pomeni pozitivno 
število gramov na kilometer, zaokroženo 
na najbližja tri decimalna mesta, s katerim 
so proizvajalčeve povprečne specifične 
emisije presegle njegov cilj specifičnih 
emisij v koledarskem letu; in

„presežne emisije“ pomeni pozitivno 
število gramov na kilometer, zaokroženo 
na najbližja tri decimalna mesta, s katerim 
so proizvajalčeve povprečne specifične 
emisije presegle njegov cilj specifičnih 
emisij v koledarskem letu; in

„število novih osebnih avtomobilov“ 
pomeni število proizvajalčevih novih 
osebnih avtomobilov, ki so bila tisto leto 
registrirana.

„število novih osebnih avtomobilov, 
katerih povprečje ne ustreza 
proizvajalčevemu cilju specifičnih emisij“ 
pomeni število proizvajalčevih novih 
osebnih avtomobilov, ki so bila tisto leto 
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registrirana in katerih emisije presegajo 
omejitev, na primer povprečne emisije 
vseh vozil, registriranih pri proizvajalcu, z 
emisijami, nižjimi od te omejitve, kar 
ustreza proizvajalčevemu posebnemu 
cilju.

Or. it

Obrazložitev

Predlagane premije niso skladne z načelom "onesnaževalec plača", zato bi jih bilo 
nesprejemljivo uporabiti za vsa vozila ne glede na raven emisij. Uporaba tega načela zahteva 
priznanje ustreznosti za vse količine, katerih povprečje ustreza specifičnim emisijskim ravnem 
posameznega proizvajalca. To mu bo omogočilo postopno povečati količino nizkoemisijskih 
vozil, ki jih da na trg.

Predlog spremembe 162
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Premija za presežne emisije iz prvega 
odstavka se izračunava z uporabo naslednje 
formule:

2. Premija za presežne emisije iz prvega 
odstavka se izračunava z uporabo naslednje 
formule:

presežne emisije x število novih osebnih 
avtomobilov x premija za presežne emisije, 
predpisana v odstavku 3.

Kjer:

presežne emisije x število osebnih 
avtomobilov, katerih povprečje ne ustreza 
proizvajalčevemu cilju specifičnih emisij x 
premija za presežne emisije, predpisana v 
odstavku 3.

Kjer:

„presežne emisije“ pomeni pozitivno 
število gramov na kilometer, zaokroženo 
na najbližja tri decimalna mesta, s katerim 
so proizvajalčeve povprečne specifične 
emisije presegle njegov cilj specifičnih 
emisij v koledarskem letu; in

„presežne emisije“ pomeni pozitivno 
število gramov na kilometer, zaokroženo 
na najbližja tri decimalna mesta, s katerim 
so proizvajalčeve povprečne specifične 
emisije presegle njegov cilj specifičnih 
emisij v koledarskem letu; in

„število novih osebnih avtomobilov“ 
pomeni število proizvajalčevih novih 
osebnih avtomobilov, ki so bila tisto leto 

„število novih osebnih avtomobilov, 
katerih povprečje ne ustreza 
proizvajalčevemu cilju specifičnih emisij“ 
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registrirana. pomeni število proizvajalčevih novih 
osebnih avtomobilov, ki so bila tisto leto 
registrirana in katerih emisije presegajo 
omejitev, na primer povprečne emisije 
vseh vozil, registriranih pri proizvajalcu, z 
emisijami, nižjimi od te omejitve, kar 
ustreza proizvajalčevemu posebnemu 
cilju.

Or. it

Obrazložitev

Predlagane premije niso skladne z načelom "onesnaževalec plača", zato bi jih bilo 
nesprejemljivo uporabiti za vsa vozila ne glede na raven emisij. Uporaba tega načela zahteva 
priznanje ustreznosti za vse količine, katerih povprečje ustreza specifičnim emisijskim ravnem 
posameznega proizvajalca. To mu bo omogočilo postopno povečati količino nizkoemisijskih 
vozil, ki jih da na trg.

Predlog spremembe 163
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

presežne emisije x število osebnih 
avtomobilov x premija za presežne emisije, 
predpisana v odstavku 3.

presežne emisije x število novih osebnih 
avtomobilov z emisijami več kot 130 g 
CO2/km in 50 % število novih osebnih 
avtomobilov z emisijami 130 g CO2/km ali 
manj x premija za presežne emisije, 
predpisana v odstavku 3.

Or. en

Obrazložitev

S prilagoditvijo kazni bi se spet začelo izvajati načelo „plača povzročitelj obremenitve“. 
Predlagani sistem bi povzročil večjo razširjenost vozil z majhnimi emisijami, s čimer bi se 
zagotovilo stalno obnavljanje voznega parka in tako doseglo splošni cilj zmanjšanja skupnih 
emisij CO2.
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Predlog spremembe 164
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Premija za presežne emisije znaša: 3. Premija za presežne emisije znaša:
(a) 20 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012;

(a) 95 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2015;

(b) 35 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013; ter

(b) za naslednja leta enak znesek prištevši 
50 % za vsako leto.

(c) 60 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014; ter
(d) 95 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2015 in naslednjih 
koledarskih letih.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe potrjuje časovni razpored, ki ga je Parlament sprejel oktobra 2007 in ki 
naj bi bil povezan z okoljsko ambicioznejšim ciljem zmanjšanja povprečnih emisij na 125 g
CO2/km. Treba je uvesti kazni po letu 2015 in jih vsako naslednje leto poostriti. Prihodek od 
proizvajalcev, ki ne bodo izpolnili ciljev, je treba prerazporediti med proizvajalce vozil z 
nižjimi emisijami, saj imajo številni med njimi nižji dobiček zaradi okolju prijaznejše 
strategije.

Predlog spremembe 165
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Premija za presežne emisije znaša: 3. Premija za presežne emisije naj bo 
podobna premijam, ki se izplačujejo v 
drugih sektorjih v skladu z evropskim 
sistemom za trgovanje z emisijami.

(a) 20 EUR za presežne emisije v 
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koledarskem letu 2012;
(b) 35 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013; ter
(c) 60 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014; ter
(d) 95 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2015 in naslednjih 
koledarskih letih.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana premija za presežne emisije je popolnoma nesorazmerna in nikakor ni 
primerljiva z drugimi sektorji. Zelo bi škodovala industriji, ker bi ogrozila njeno 
konkurenčnost in preživetje. Sedanja premija za presežne emisije bi leta 2015 znašala 475 
EUR/t, medtem ko primerjava z drugimi sektorji za evropski sistem trgovanja z emisijami 
kaže: od 20 do 40 EUR/t; dodatna cena za kazen v evropskem sistemu trgovanja z emisijami: 
100 EUR/t (v primeru kršitev); ter spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni 
prevoz: 20 EUR/t.

Predlog spremembe 166
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Premija za presežne emisije znaša: 3. Premija za presežne emisije znaša:
(a) 20 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012;

(a) 35 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013;

(b) 35 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013;

(b) 60 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014 ter

(c) 60 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014; ter

(c) 95 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2015;

(d) 95 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2015 in naslednjih 
koledarskih letih.

Or. de
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Obrazložitev

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.

Predlog spremembe 167
Matthias Groote

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Premija za presežne emisije znaša: 3. Premija za presežne emisije znaša 95 
EUR za presežne emisije po letu 2012.

(a) 20 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012;
(b) 35 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013;
(c) 60 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014; ter
(d) 95 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2015 in naslednjih 
koledarskih letih.

Or. de

Obrazložitev

Imeti bi morali samo postopno uvajanje. Postopno uvajanje prek voznega parka bi 
proizvajalcem omogočilo, da bi se prilagodili povprečni vrednosti emisij CO2. Če se 
proizvajalci ne bi mogli držati povprečja, bi morali od leta 2012 plačati 95 evrov na gram 
prekoračenih emisij.
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Predlog spremembe 168
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Premija za presežne emisije znaša: 3. Premija za presežne emisije iz člena 1
znaša:

(a) 20 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012;

a) 10 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012;

(b) 35 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013;

b) 20 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013;

(c) 60 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014; ter

c) 30 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014;

(d) 95 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2015 in naslednjih 
koledarskih letih.

d) 40 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2015 in naslednjih 
koledarskih letih.

Or. de

Obrazložitev

Denarne kazni med 100 in 475 EUR na tono CO2, ki jih je predlagala Komisija, so v 
primerjavi s sistemom za trgovanje z emisijami v Evropski uniji veliko višje od primerljivih 
cen za certifikate CO2. Enostransko prikrajšanje proizvajalcev osebnih avtomobilov in s tem 
njihovih strank ni upravičeno niti ni gospodarsko učinkovito. Predlagane kazni bi močno 
oslabile inovacijsko zmogljivost industrije. 

Predlog spremembe 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Premija za presežne emisije znaša: 3. Premija za presežne emisije iz člena 1
znaša:

(a) 20 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012;

a) 10 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012;



AM\728751SL.doc 115/185 PE407.904v01-00

SL

(b) 35 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013;

b) 20 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013;

(c) 60 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014; ter

c) 30 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014;

(d) 95 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2015 in naslednjih 
koledarskih letih.

d) 40 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2015 in naslednjih 
koledarskih letih.

Or. de

Obrazložitev

Denarne kazni med 100 in 475 evrov na tono CO2, ki jih je predlagala Komisija, so glede na 
sistem za trgovanje z emisijami v Evropski uniji veliko višje od primerljivih cen za certifikate 
CO2. Enostransko prikrajšanje proizvajalcev osebnih avtomobilov in s tem njihovih strank ni 
upravičeno niti ni gospodarsko učinkovito. Predlagane kazni bi močno oslabile inovacijsko 
zmogljivost industrije. 

Predlog spremembe 170
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Premija za presežne emisije znaša: 3. Premija za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012 in naslednjih letih 
znaša 150 EUR.

(a) 20 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012;
(b) 35 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013; ter
(c) 60 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014; ter
(d) 95 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2015 in naslednjih 
koledarskih letih.

Or. en
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Obrazložitev

Da se zagotovi skladnost, je treba kazni določiti na dovolj visoki ravni, končna raven pa mora 
veljati od leta 2012 dalje. Z odlašanjem uporabe kazni bi učinkovito delovanje režima samo 
preložili na kasnejši rok.

Predlog spremembe 171
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Premija za presežne emisije znaša: 3. Premija za presežne emisije od leta 2015 
naprej znaša 40 EUR.

(a) 20 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012;
(b) 35 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013; ter
(c) 60 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014; ter
(d) 95 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2015 in naslednjih 
koledarskih letih.

Or. en

Obrazložitev

Denarne kazni med 100 in 475 evrov na tono CO2, ki jih je predlagala Komisija, so glede na 
sistem za trgovanje z emisijami v Evropski uniji veliko višje od primerljivih cen za certifikate 
CO2. Enostransko prikrajšanje proizvajalcev osebnih avtomobilov in s tem njihovih strank ni 
upravičeno niti gospodarsko učinkovito. Predlagane kazni bi močno oslabile inovacijsko 
zmogljivost industrije.
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Predlog spremembe 172
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Premija za presežne emisije znaša: 3. Premija za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012 in naslednjih 
koledarskih letih znaša 150 EUR.

(a) 20 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012;
(b) 35 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013; ter
(c) 60 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014; ter
(d) 95 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2015 in naslednjih 
koledarskih letih.

Or. en

Obrazložitev

Premija za presežne emisije mora biti relativno visoka, s čimer bi zagotovili, da bi vsi 
proizvajalci izpolnjevali svoje cilje. V oceni učinka Komisije je zapisano, da bi bilo treba – da 
bi dosegli odvračilni učinek na vseh področjih – za nekatere proizvajalce izračunati raven 
premije na podlagi zgornje meje mejnih stroškov zmanjševanja emisij (150 EUR/gram).

Predlog spremembe 173
Péter Olajos

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Premija za presežne emisije znaša: 3. Premija za presežne emisije naj bo 
podobna premijam, ki se izplačujejo v 
drugih sektorjih v skladu z evropskim 
sistemom za trgovanje z emisijami, in naj 
ne preseže 20 EUR/g.
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(a) 20 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012;
(b) 35 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013; ter
(c) 60 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014; ter
(d) 95 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2015 in naslednjih 
koledarskih letih.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana premija za presežne emisije je popolnoma nesorazmerna in nikakor ni 
primerljiva z drugimi sektorji. Zelo bi škodovala industriji, ker bi ogrozila njeno 
konkurenčnost in preživetje. Sedanja premija za presežne emisije bi leta 2015 znašala 475 
EUR/t, medtem ko primerjava z drugimi sektorji za evropski sistem trgovanja z emisijami 
kaže: od 20 do 40 EUR/t; dodatna cena za kazen v evropskem sistemu trgovanja z emisijami: 
100 EUR/t (v primeru kršitev); ter spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni 
prevoz: 20 EUR/t.

Predlog spremembe 174
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Premija za presežne emisije znaša: 3. Premija za presežne emisije je podobna 
premijam, ki se v državah članicah po 
sistemu za trgovanje z emisijami 
toplogrednih plinov v EU plačujejo v 
drugih sektorjih, namreč 20 EUR.

(a) 20 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012;
(b) 35 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013;
(c) 60 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014; in
(d) 95 EUR za presežne emisije v 
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koledarskem letu 2015 in naslednjih 
koledarskih letih.

Or. it

Obrazložitev

Premije za presežne emisije so nepravično nesorazmerne v primerjavi s premijami, ki se bodo 
plačevale od leta 2012 dalje (100 EUR/t) v sistemu EU za trgovanje z emisijami toplogrednih 
plinov. 95 EUR na gram na kilometer je pravzaprav enako 475 EUR za tono CO2. Premije za 
sektor motornih vozil je treba uskladiti s premijami v sektorjih v sistemu za trgovanje z 
emisijami – na 20 EUR na g CO2 na km (enakovredno 100 EUR za tono).

Predlog spremembe 175
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Premija za presežne emisije znaša: 3. Premija za presežne emisije je podobna 
tistim, ki se plačujejo v drugih sektorjih v 
okviru sistema za trgovanje z emisijami 
toplogrednih plinov v EU.

(a) 20 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012;

(b) 35 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013; 

(c) 60 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014; in

(d) 95 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2015 in naslednjih 
koledarskih letih.

Or. es

Obrazložitev

Predlagane kazni oziroma kompenzacije so popolnoma nesorazmerne in nikakor ne 
omogočajo primerjave z drugimi sektorji. Sedanje kazni znašajo do 475 EUR/t za leto 2015 
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ali v primerjavi z drugimi sektorji v evropskem sistemu za trgovanje z emisijami 20 do 
40 EUR/t s posebnimi kaznimi 100 EUR/t (v primeru kršitve) in spodbujanjem energetsko 
učinkovitega prevoza v smislu 20 EUR/t.

Amendment 176
Adam Gierek

Proposal for a regulation
Article 7 - paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. Premija za presežne emisije znaša: 3. Podobna je premijam, ki se v državah 
članicah po sistemu za trgovanje z 
emisijami toplogrednih plinov v EU 
plačujejo v industrijskih sektorjih.

(a) 20 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012;
(m) 35 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013;
(n) 60 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014; in
(o) 95 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2015 in naslednjih 
koledarskih letih.

Or. pl

Justification

Premije za presežne emisije so nepravično nesorazmerne v primerjavi s premijami, ki se bodo 
plačevale od leta 2012 dalje (100 EUR/t) v sistemu EU za trgovanje z emisijami toplogrednih 
plinov. 95 EUR na gram na kilometer je pravzaprav enako 475 EUR za tono CO2. Premije za 
sektor motornih vozil je treba uskladiti s premijami v sektorjih v sistemu za trgovanje z 
emisijami.
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Predlog spremembe 177
Kurt Joachim Lauk

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Premija za presežne emisije znaša: 3. Premija za presežne emisije znaša:
(a) 20 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012;

(a) ceno za CO2, kot velja na borzi, vendar 
ne več kot 10 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2012;

(b) 35 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013;

(b) ceno za CO2, kot velja na borzi, vendar 
ne več kot 20 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2013;

(c) 60 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014; ter

(a) ceno za CO2, kot velja na borzi, vendar 
ne več kot 30 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2014 ter

95 EUR za presežne emisije v koledarskem 
letu 2015 in naslednjih koledarskih letih.

ceno za CO2, kot velja na borzi, vendar ne 
več kot 40 EUR za presežne emisije v 
koledarskem letu 2015 in naslednjih 
koledarskih letih.

Or. de

Obrazložitev

Premije bi morale temeljiti na primerljivih cenah certifikatov v skladu s sistemom za 
trgovanje z emisijami v EU, saj bi bili drugače proizvajalci avtomobilov diskriminirani. Da bi 
upoštevali realno stanje v gospodarstvu, bi morale premije temeljiti na ceni, po kateri se s 
certifikati trguje na borzi.

Predlog spremembe 178
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Za presežne emisije v koledarskem 
letu 2020 in naslednjih letih Komisija 
predlaga premijo za presežne emisije, ki je 
najmanj 10 % višja od ocenjenih mejnih 
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stroškov za doseganje povprečnih emisij 
CO2, določenih v členu 1 in prilogi I.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je obvestiti industrijski sektor, da se bodo od leta 2020 uporabljale nove kazni za 
zagotovitev, da bo cilj, določen za to leto, dosežen.

Predlog spremembe 179
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Zneski premije za presežne emisije se 
štejejo za prihodek v proračunu Evropske 
unije.

5. Zneski premije za presežne emisije se 
prerazporedijo med proizvajalce ali, če gre 
za skupino, med vodje skupin s 
povprečnimi specifičnimi emisijami CO2
pod mejno vrednostjo in sorazmerno z 
ocenjenimi prihranki v celoti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe potrjuje časovni razpored, ki ga je Parlament sprejel oktobra 2007 in ki 
naj bi bil povezan z okoljsko ambicioznejšim ciljem zmanjšanja povprečnih emisij na 125 g 
CO2/km. Treba je uvesti kazni po letu 2015 in jih vsako naslednje leto poostriti. Prihodek, ki 
nastane na podlagi tega, da proizvajalci vozil ne izpolnjujejo ciljev, je treba prerazporediti 
med proizvajalce avtomobilov z manjšimi emisijami, med katerimi jih veliko dela z nižjimi 
odstotki dobička, ker sledijo strategijam, koristnejšim za okolje.
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Predlog spremembe 180
Gyula Hegyi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Zneski premije za presežne emisije se 
štejejo za prihodek v proračunu Evropske 
unije.

5. Zneski premije za presežne emisije se 
štejejo za prihodek v proračunu Evropske 
unije in se uporabijo za krepitev podpore 
trajnostnih načinov prevoza, tudi javnih 
prevoznih sredstev in kolesarske 
infrastrukture.

Or. en

Obrazložitev

Kazni za avtomobile, ki ne dosegajo okoljskih ciljev, morajo prispevati k razvoju trajnostnih 
oblik prometa.

Predlog spremembe 181
Martin Callanan

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Sredstva, zbrana s premijami za 
presežne emisije, so prihodek v proračunu 
Evropske unije.

5. Sredstva, zbrana s premijami za 
presežne emisije, se uporabijo za 
ustanovitev posebnega sklada za raziskave 
in razvoj na področju učinkovitosti porabe 
goriv cestnih vozil, tudi alternativnega 
prenosa moči.

Or. en

Obrazložitev

Da bi spodbudili inovacije in prispevali k doseganju okoljskih ciljev EU, je treba sredstva, 
zbrana s sedanjo uredbo, ponovno vložiti v raziskave in razvoj na področju zmanjševanja 
emisij CO2 v prometnem sektorju.
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Predlog spremembe 182
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Richard Seeber

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Zneski premije za presežne emisije se 
štejejo za prihodek v proračunu Evropske 
unije.

5. Zneski premije za presežne emisije se 
vplačujejo v sklad, iz katerega se morajo 
financirati ukrepi za zmanjševanje emisij 
CO2 in razvoj novih energetsko 
učinkovitih tehnologij.

Or. de

Obrazložitev

Za spodbujanje tehnoloških inovacij se morajo morebitne premije vplačevati v poseben sklad, 
s katerim bodo podprte raziskave in razvoj energetsko učinkovitih tehnologij ter ukrepi za 
zmanjševanje emisij CO2 v cestnem prometu.

Predlog spremembe 183
Kurt Joachim Lauk

Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a
Sistem bonusov

1. Če bo leta 2012 več kot četrtina, leta 
2013 več kot polovica in leta 2014 več kot 
tri četrtine celotnega voznega parka 
doseglo ciljno vrednost, bo proizvajalec 
dobil bonusne točke.
2. Bonusne točke se izračunajo glede na 
premije za presežne emisije v skladu s 
členom 7, pri čemer ena bonusna točka 
ustreza enemu evru.
3. Bonusne točke, pridobljene po letu 
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2012, se obračunajo z morebitnimi 
prihodnjimi kaznimi v skladu s členom 7.
4. Komisija vzpostavi metodo za zbiranje 
in obračunavanje bonusnih točk.

Or. de

Obrazložitev

Glede na to, da razvoj novih modelov in tehnologij traja najmanj od pet do sedem let, bi bilo 
smiselno postopno uvajanje ciljnih vrednosti. Proizvajalci, katerih delež celotnega voznega 
parka, ki je pod ciljno vrednostjo, je večji od zahtevanega, bi morali dobiti pozitivno 
spodbudo in nagrado za uspešno sprejete ukrepe za zmanjšanje emisij CO2 v obliki bonusnih 
točk, ki bi jih bilo kasneje mogoče obračunati z morebitnih kaznimi.

Predlog spremembe 184
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog uredbe
Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Objava učinkovitosti proizvajalcev Objava učinkovitosti proizvajalcev
(„Poimenovanje in zasramovanje“) 

1. Do 31. oktobra 2011 in za vsako 
naslednje leto Komisija objavi seznam, v 
katerem je za vsakega proizvajalca 
opredeljeno naslednje:

1. Komisija do 31. oktobra 2010 in vsako 
naslednje leto objavi seznam, v katerem je 
za vsakega proizvajalca opredeljeno 
naslednje:

(a) njegov cilj specifičnih emisij CO2 za 
predhodno koledarsko leto;

(a) njegove povprečne specifične emisije 
CO2 v predhodnem koledarskem letu ter

(b) njegove povprečne specifične emisije 
CO2 v predhodnem koledarskem letu;

(b) povprečne specifične emisije CO2 za 
vse nove osebne avtomobile v Skupnosti v 
predhodnem koledarskem letu.

(c) razlika med proizvajalčevimi 
povprečnimi specifičnimi emisijami CO2 v 
predhodnem koledarskem letu ter njegov 
cilj specifičnih emisij v tekočem letu; ter
(d) povprečne specifične emisije CO2 za 
vse nove osebne avtomobile v Skupnosti v 
predhodnem koledarskem letu.

2. Od 31. oktobra 2013 naprej se v skladu s 2. Od 31. oktobra 2016 naprej se v skladu s 
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prvim odstavkom objavljenim seznamom 
navede tudi, ali je proizvajalec v 
predhodnem koledarskem letu izpolnil 
zahteve iz člena 4.

prvim odstavkom objavljenim seznamom 
navede tudi, ali je proizvajalec v 
predhodnem koledarskem letu izpolnil 
zahteve iz člena 4.

Or. en

Obrazložitev

Že z letom 2010 bodo potrošniki lahko dostopali do seznamov, na katerih bo navedena 
učinkovitost vsakega proizvajalca avtomobilov, kar naj bi jim omogočilo odločitev na podlagi 
informacij, proizvajalce pa bi prisililo, da okrepijo svoja prizadevanja.

Predlog spremembe 185
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 8 - odstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Do 31. oktobra 2011 in za vsako 
naslednje leto Komisija objavi seznam, v 
katerem je za vsakega proizvajalca 
opredeljeno naslednje:

1. Do 31. oktobra 2013 in za vsako 
naslednje leto Komisija objavi seznam, v 
katerem je za vsakega proizvajalca 
opredeljeno naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Objava mora potekati sočasno z nadziranjem in poročanjem, da se prepreči izkrivljanje trga 
in diskriminacija proizvajalcev. Zato se ne sme začeti pred letom 2013.

Predlog spremembe 186
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od 31. oktobra 2013 objavljeni seznam 
iz prvega odstavka navaja tudi 

2. Objavljeni seznam iz prvega odstavka 
navaja tudi proizvajalčevo (ne)upoštevanje 
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proizvajalčevo (ne)upoštevanje zahtev iz 
člena 4 glede na predhodno koledarsko 
leto.

zahtev iz člena 4 glede na predhodno 
koledarsko leto.

Or. en

Obrazložitev

Podvajanje člena 8, odstavka 1 zaradi večje jasnosti.

Predlog spremembe 187
Kurt Joachim Lauk

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Od 31. oktobra 2013 objavljeni seznam 
iz prvega odstavka navaja tudi 
proizvajalčevo (ne)upoštevanje zahtev iz 
člena 4 glede na predhodno koledarsko 
leto.

2. Od 31. oktobra 2016 objavljeni seznam 
iz prvega odstavka navaja tudi 
proizvajalčevo (ne)upoštevanje zahtev iz 
člena 4 glede na predhodno koledarsko 
leto.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi razvojnih in produkcijskih ciklov avtomobilske industrije, ki trajajo od pet do sedem 
let, je obvezno ciljno vrednost mogoče določiti šele za obdobje po letu 2015. Zgodnejši datum 
ne bi bil v skladu z dejanskim stanjem v gospodarstvu. Zaradi tega potrebnega zamika 
datuma uvedbe je treba prestaviti tudi datum objave podatkov.

Predlog spremembe 188
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
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Posebno odstopanje za samostojne male 
proizvajalce

1. Za odstopanje od cilja specifičnih 
emisij, izračunanih v skladu s Prilogo I, 
lahko zaprosi proizvajalec, ki:
(a) je odgovoren za manj kot 10 000 novih 
osebnih avtomobilov, registriranih v 
Skupnosti v vsakem koledarskem letu; ter
(b) ni povezan z drugimi proizvajalci.
2. Prošnja za odstopanje v skladu z 
odstavkom 1 lahko velja 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 osebnih 
avtomobilih, ki se proizvajajo, vključno z 
maso in specifičnimi emisijami CO2 teh 
osebnih avtomobilov; ter
(d) cilj specifičnih emisij, skladen s 
proizvajalčevim potencialom za 
zmanjševanje emisij, vključno s 
tehnološkim potencialom za zmanjševanje 
njegovih specifičnih emisij CO2.

3. Če Komisija meni, da je proizvajalec 
upravičen do posebnega odstopanja na 
podlagi odstavka 1 in če meni, da je cilj 
zmanjšanja povprečnih specifičnih emisij 
CO2, ki ga predlaga proizvajalec, skladen 
z njegovim potencialom za zmanjšanje 
emisij, vključno s tehnološkim 
potencialom za zmanjšanje specifičnih 
emisij CO2, Komisija proizvajalcu odobri 
posebno odstopanje. Odstopanje začne 
veljati 1. januarja naslednjega leta po 
vloženi prošnji.
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.
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5. Če Komisija na podlagi obvestila iz 
odstavka 4 ali iz drugega razloga meni, da 
proizvajalec ni več upravičen do 
odstopanja, ga razveljavi z začetkom 
veljavnosti 1. januarja naslednjega 
koledarskega leta in o tem obvesti 
proizvajalca.
6. Če Komisija meni, da proizvajalec ne 
izvaja programa za zmanjšanje emisij, ki 
ga je predložil v prošnji, lahko odstopanje 
razveljavi.
7. Komisija lahko sprejme podrobne 
določbe za izvajanje odstavkov (1) do (6), 
vključno z obrazložitvijo meril za 
upravičenost do posebnega odstopanja, 
vsebino prošenj ter vsebino in načinom 
ocenjevanja programov za zmanjšanje 
specifičnih emisij CO2.

Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 12(3).

Or. en

Obrazložitev

Ni opravičila za odobritev odstopanja proizvajalcem avtomobilov z visokimi emisijami. To bi 
izkrivilo trg in ustvarilo spodbudo za proizvajalce avtomobilov, da bi ustvarili točno tako 
podjetje, ki bi bilo upravičeno do takih odstopanj. Kot posledica bi bilo znatno število novih 
registriranih avtomobilov izvzeto s področja delovanja te zakonodaje.

Predlog spremembe 189
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9 črtano
Posebno odstopanje za samostojne male 



PE407.904v01-00 130/185 AM\728751SL.doc

SL

proizvajalce
1. Za odstopanje od cilja specifičnih 
emisij, izračunanih v skladu s Prilogo I, 
lahko zaprosi proizvajalec, ki:
(a) je odgovoren za manj kot 10 000 novih 
osebnih avtomobilov, registriranih v 
Skupnosti v vsakem koledarskem letu; ter
(b) ni povezan z drugimi proizvajalci.
2. Prošnja za odstopanje v skladu z 
odstavkom 1 lahko velja 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 osebnih 
avtomobilih, ki se proizvajajo, vključno z 
maso in specifičnimi emisijami CO2 teh 
osebnih avtomobilov; ter
(d) cilj specifičnih emisij, skladen s 
proizvajalčevim potencialom za 
zmanjševanje emisij, vključno s 
tehnološkim potencialom za zmanjševanje 
njegovih specifičnih emisij CO2.
3. Če Komisija meni, da je proizvajalec 
upravičen do posebnega odstopanja na 
podlagi odstavka 1 in če meni, da je cilj 
zmanjšanja povprečnih specifičnih emisij 
CO2, ki ga predlaga proizvajalec, skladen 
z njegovim potencialom za zmanjšanje 
emisij, vključno s tehnološkim 
potencialom za zmanjšanje specifičnih 
emisij CO2, Komisija proizvajalcu odobri 
posebno odstopanje. Odstopanje začne 
veljati 1. januarja naslednjega leta po 
vloženi prošnji.
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 
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odstavka 4 ali iz drugega razloga meni, da 
proizvajalec ni več upravičen do 
odstopanja, ga razveljavi z začetkom 
veljavnosti 1. januarja naslednjega 
koledarskega leta in o tem obvesti 
proizvajalca.
6. Če Komisija meni, da proizvajalec ne 
izvaja programa za zmanjšanje emisij, ki 
ga je predložil v prošnji, lahko odstopanje 
razveljavi.
7. Komisija lahko sprejme podrobne 
določbe za izvajanje odstavkov (1) do (6), 
vključno z obrazložitvijo meril za 
upravičenost do posebnega odstopanja, 
vsebino prošenj ter vsebino in načinom 
ocenjevanja programov za zmanjšanje 
specifičnih emisij CO2.
Navedeni ukrepi za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 12(3).

Or. en

Obrazložitev

Ni razloga za odobritev posebnih odstopanj za avtomobile visokimi emisijami.

Predlog spremembe 190
Martin Callanan, Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za odstopanje od cilja specifičnih emisij, 
izračunanih v skladu s Prilogo I, lahko 
zaprosi proizvajalec, ki:

1. Za odstopanje od cilja specifičnih emisij, 
izračunanih v skladu s Prilogo I, lahko 
zaprosi proizvajalec, ki:

(a) je odgovoren za manj kot 10 000 novih 
osebnih avtomobilov, registriranih v 
Skupnosti v vsakem koledarskem letu; ter

(a) je odgovoren za manj kot 10.000 novih 
osebnih avtomobilov, registriranih v 
Skupnosti v vsakem koledarskem letu ter
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(b) ni povezan z drugimi proizvajalci. (b) ni povezan z drugimi avtomobilskimi 
proizvajalci ali

(ba) je povezal podjetja, ki so v celoti 
odgovorna za manj kot 10.000 novih 
osebnih avtomobilov, registriranih v 
Skupnosti v vsakem koledarskem letu;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje in poenostavlja obseg uporabe odstopanja, pri tem pa 
ostaja strogo pod pragom 10.000. Lahko pride do primerov, ko dva povezana proizvajalca 
registrirata manj kot 10.000 novih osebnih avtomobilov. Treba ju je obravnavati kot 
nepovezana.

Predlog spremembe 191
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posebno odstopanje za samostojne
maloserijske proizvajalce

Odstopanje za maloserijske posebne
proizvajalce

1. Za odstopanje od cilja specifičnih emisij, 
izračunanih v skladu s Prilogo I, lahko 
zaprosi proizvajalec, ki:

1. Za odstopanje od cilja specifičnih emisij, 
izračunanih v skladu s Prilogo I, lahko 
zaprosi proizvajalec, ki:

(a) je odgovoren za manj kot 10.000 novih 
osebnih avtomobilov, registriranih v 
Skupnosti v vsakem koledarskem letu; in

(a) je odgovoren za manj kot 10.000 novih 
osebnih avtomobilov, registriranih v 
Skupnosti v vsakem koledarskem letu; in

(b) ni povezan z drugimi proizvajalci. (b) je odgovoren za osebne avtomobile v 
kategoriji s posebnimi značilnostmi, 
zaradi katerih se cilj ne more izpolniti.

Or. it

Obrazložitev

Ta izjema se zahteva za vse specializirane proizvajalce (0,2 % vseh proizvajalcev; manj kot 
30 000 avtomobilov z majhno kilometrino in nepomembnimi skupnimi emisijami CO2), ki niso 
zmožni zagotoviti zmanjšanja za vsaj 60 % v skladu s Prilogo I. Da bi preprečili izkrivljanje 
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konkurence, bi izjema morala veljati za vse proizvajalce (ne glede na to, ali so "povezani" z 
drugim proizvajalcem ali ne), ki konkurirajo v istem tržnem segmentu. Če ne bo tako, bi lahko 
"povezani" proizvajalci precej škodljivo vplivali na svojo skupino.

Predlog spremembe 192
Magor Imre Csibi

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je odgovoren za manj kot 10 000 novih 
osebnih avtomobilov, registriranih v 
Skupnosti v vsakem koledarskem letu; ter

(a) je odgovoren za manj kot 1000 novih 
osebnih avtomobilov, registriranih v 
Skupnosti v vsakem koledarskem letu; ter

Or. en

Obrazložitev

Klavzulo o odstopanju je treba omejiti na minimum iz okoljskih razlogov in za to, da bi se 
izognili neenakemu obravnavanju med proizvajalci različnih velikosti. Poleg tega je treba 
prag znižati z 10.000 na 1000 novih osebnih avtomobilov, da bi upoštevali točko , del 
2Priloge XII Direktive 2007/46/ES.

Predlog spremembe 193
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je odgovoren za manj kot 10 000 novih 
osebnih avtomobilov, registriranih v 
Skupnosti v vsakem koledarskem letu; ter

(a) je odgovoren za manj kot 0,1 % novih 
osebnih avtomobilov, registriranih v 
Skupnosti v vsakem koledarskem letu; ter

Or. de

Obrazložitev

Treba je vzpostaviti pravila, ki se dinamično prilagajajo razvoju trga.
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Predlog spremembe 194
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je odgovoren za manj kot 10 000 novih
osebnih avtomobilov, registriranih v 
Skupnosti v vsakem koledarskem letu; ter

(a) je odgovoren za manj kot 0,1% novih 
registracij osebnih avtomobilov v 
Skupnosti v vsakem koledarskem letu; ter

Or. de

Predlog spremembe 195
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija proizvajalcem specifičnih 
modelov, ki so odgovorni za manj kot 1 % 
skupno registriranih novih osebnih 
avtomobilov na leto v EU, na zahtevo 
odobri alternativni cilj, ki določa 25-
odstotno zmanjšanje povprečnih 
specifičnih emisij iz leta 2008 namesto 
specifičnih ciljnih vrednosti, ki se 
izračunajo v skladu s prilogo I.

Or. de

Obrazložitev

Predlog uredbe ne upošteva posebnega položaja proizvajalcev, ki ponujajo samo specifične 
modele, vendar so preveliki, da bi zanje veljalo odstopanje iz člena 9(1a) in (b). Z določitvijo 
alternativnega cilja bi te proizvajalce obvezali, da morajo vložiti vsaj toliko truda kot veliki 
proizvajalci, obenem pa bi jim zagotovili pravične pogoje na podlagi izhodiščnega leta 2008.
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Predlog spremembe 196
Martin Callanan, Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) cilj specifičnih emisij, skladen s 
proizvajalčevim potencialom za 
zmanjševanje emisij, vključno s 
tehnološkim potencialom za zmanjševanje 
njegovih specifičnih emisij CO2.

(d) cilj specifičnih emisij, skladen s 
proizvajalčevo tehnično zmogljivostjo, 
finančnimi sredstvi in vzorčnim 
potencialom za zmanjšanje emisij CO2
glede na neposredne konkurente.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu spremembe so opredeljena merila za določitev in oceno posameznih ciljev, da bi 
zagotovili večjo pravno gotovost in predvidljivost pri spodbujanju zmanjšanja emisij.

Predlog spremembe 197
Martin Callanan, Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če Komisija meni, da je proizvajalec 
upravičen do posebnega odstopanja na 
podlagi odstavka 1 in če meni, da je cilj 
zmanjšanja povprečnih specifičnih emisij 
CO2, ki ga predlaga proizvajalec, skladen z 
njegovim potencialom za zmanjšanje 
emisij, vključno s tehnološkim 
potencialom za zmanjšanje specifičnih 
emisij CO2, Komisija proizvajalcu odobri 
posebno odstopanje. Odstopanje začne 
veljati 1. januarja naslednjega leta po 
vloženi prošnji.

3. Če Komisija meni, da je proizvajalec 
upravičen do posebnega odstopanja na 
podlagi odstavka 1 in če meni, da je cilj 
zmanjšanja povprečnih specifičnih emisij 
CO2, ki ga predlaga proizvajalec, ustrezen, 
Komisija proizvajalcu odobri posebno 
odstopanje. Pri tej odločitvi Komisija 
upošteva merila iz odstavka 2(d). 
Odstopanje začne veljati 1. januarja 
naslednjega leta po vloženi prošnji.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi skladnosti s spremembo točke (d), odstavka 2 člena 
9.

Predlog spremembe 198
Martin Callanan, Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Če Komisija meni, da proizvajalec ne 
izvaja programa za zmanjšanje emisij, ki 
ga je predložil v prošnji, lahko odstopanje 
razveljavi.

6. Če Komisija meni, da proizvajalec ne 
izvaja programa za zmanjšanje emisij, ki 
ga je predložil v prošnji, lahko 
proizvajalcu naloži plačilo premije za 
presežne emisije, kot je določeno v členu 
7.

Or. en

Obrazložitev

Če proizvajalec preseže svoje cilje emisij, določene v prošnji za odstopanje, bi bil preklic 
odstopanja nesorazmeren ukrep. Namesto tega je treba za tega proizvajalca uporabiti enak 
sistem premij za presežne emisije, kot je predviden za masovne proizvajalce. S tem se 
postopek za male proizvajalce približa tistemu za masovne.

Predlog spremembe 199
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Prošnja za odstopanje, vključno s 
podpornimi podatki, ter vsako obvestilo v 
skladu z odstavkom 4, vsak preklic v 
skladu z odstavkoma 5 in 6 ali ukrepi iz 
odstavka 7 se dajo na razpolago javnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 200
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Proizvajalec lahko Komisijo zaprosi za 
odobritev alternativnega cilja, ki določa 
25-odstotno zmanjšanje njegovih 
povprečnih specifičnih emisij iz leta 2006 
namesto vrednosti, izračunane v skladu s 
prilogo I, kadar
(a) nima povezanega podjetja in je letni 
delež njegovih registracij novih 
avtomobilov v EU med vrednostjo, 
določeno v odstavku 1, ter 1,5 % 
evropskega trga, ali
(b) ima povezana podjetja in je letni delež 
njegovih registracij novih avtomobilov v 
EU skupaj s povezanimi podjetji med 
vrednostjo, določeno v odstavku 1, ter 
1,5 % evropskega trga.
Povezana podjetja lahko Komisijo 
zaprosijo za odobritev alternativnega cilja, 
ki določa 25-odstotno zmanjšanje njihovih 
skupnih povprečnih specifičnih emisij iz 
leta 2006 namesto vrednosti, izračunane v 
skladu s prilogo I, kadar je letni delež 
njihovih registracij novih avtomobilov v 
EU, skupaj z vsemi drugimi povezanimi 
podjetji, med vrednostjo, določeno v 
odstavku 1, ter 1,5 % evropskega trga.

Or. de

Obrazložitev

Cilj 25-odstotnega zmanjšanja emisij od proizvajalcev specifičnih modelov zahteva večji 
napor kot od velikih proizvajalcev. Kljub temu so sposobni preživeti. Poseben položaj 
proizvajalcev, ki ponujajo samo specifične modele, vendar so preveliki, da bi zanje veljalo 
odstopanje v skladu s členom 9, v predlogu Komisije ni bil dovolj upoštevan. Združevanje tem 
proizvajalcem ne bi pomagalo, saj bi s tem konkurentom omogočili vpogled v načrte za 
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naslednja leta.

Predlog spremembe 201
Martin Callanan, Linda McAvan, Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Proizvajalec lahko zaprosi Komisijo, 
da mu odobri, da doseže alternativni cilj, 
ki je 25 % zmanjšanje njegovih 
povprečnih emisij iz leta 2006, namesto 
njenega posebnega cilja emisij iz Priloge 
I, če:
(a) nima povezanih podjetij in je 
odgovoren za med 10.000 in 30.000 novih 
osebnih avtomobilov, registriranih v 
Skupnosti v vsakem koledarskem letu ali
(b) ima povezana podjetja, ta pa so v celoti 
odgovorna za med 10.000 in 30.000 novih 
osebnih avtomobilov, registriranih v 
Skupnosti v enem koledarskem letu.
Povezana podjetja lahko zaprosijo 
Komisijo, da jim odobri, da izpolnijo 
alternativni cilj, ki je 25 % zmanjšanje 
njihovih skupnih povprečnih specifičnih 
emisij iz leta 2006, namesto povprečja 
njihovih ciljev specifičnih emisij iz Priloge 
I, če so ta povezana podjetja, skupaj s 
katerimkoli povezanim podjetjem, 
odgovorna za med 10.000 in 300.000 
novih osebnih avtomobilov, registriranih v 
Skupnosti vsako koledarsko leto.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije postavlja ozko specializiranim proizvajalcem (ki proizvajajo omejen obseg 
avtomobilov) nedosegljive cilje, veliko strožje od ciljev neposrednih konkurentov. Njihovim 
konkurentom, ki prodajajo širši obseg avtomobilov ali so del skupine, si ni treba toliko 
prizadevati, čeprav prodajajo avtomobile s podobnimi emisijami CO2. Predlog spremembe 
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ozko specializiranim proizvajalcem omogoča, da izberejo minimalni cilj 25 %. Gre za zelo 
pomembno zmanjšanje emisij CO2 v primerjavi s povprečjem tega sektorja, ki je 19 %, in ima 
zanemarljiv vpliv na okoljski izid.

Predlog spremembe 202
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Johannes Blokland, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Christa Klaß, Renate Sommer, Horst 
Schnellhardt

Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
Ekološke inovacije

1. Odbor, ustanovljen v skladu s členom 
12 te uredbe, bo odločal o zahtevkih za 
priznanje ekoloških inovacij, vključno z 
zmanjševanjem emisij CO2 s pomočjo 
tehnologije.
2. Proizvajalci v smislu člena 3 ali 
dobavitelji, ki proizvajajo tehnologijo, 
lahko vložijo zahtevek za priznanje 
ekoloških inovacij. Ti zahtevki morajo 
vsebovati podatke o zmanjševanju emisij 
CO2 s pomočjo tehnologije, ki jih je 
potrdil neodvisen organ. Tehnične službe 
iz člena 41 direktive 2007/46/ES lahko 
delujejo kot neodvisni organi za izdajo 
potrdil.
3. Ekološke inovacije dobijo v povezavi s 
to uredbo dobropise CO2 na podlagi 
njihove vključitve kot standardnih delov v 
vrste vozil ali njihove različice. Seštevek 
dobropisov za ekološke inovacije 
proizvajalca je omejen na 10 % ciljne 
vrednosti proizvajalca, izračunane v 
skladu s prilogo I.
4. Neodvisno od tega postopka se 
nadaljuje delo pri reviziji preskusnega 
cikla, vzporedno z upoštevanjem ekoloških 
inovacij, da bi zagotovili, da se bo njihov 
potencial za zmanjšanje emisij CO2
dolgoročno odražal v preskusnem ciklu.
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5. Komisija pri reviziji direktive v skladu s 
členom 1 kot del presoje vpliva predloži 
celovito oceno o zmanjšanju emisij CO2 s 
pomočjo ekoloških inovacij, zato da bi 
zagotovila, da bodo v naslednjih letih 
ukrepi za zmanjševanje emisij CO2
ustrezno upoštevani pri ocenjevanju, ali 
so proizvajalci izpolnili cilje.
6. Odbor, ustanovljen v skladu s členom 
12 te uredbe, preveri, ali je zahtevek za 
priznanje ekološke inovacije popoln in v 
treh mesecih po predložitvi zahtevka 
odloča o priznanju ekološke inovacije. 
Komisija v zvezi s tem odboru predloži 
predlog.
Na odločitev odbora se lahko vlagatelj 
pritoži pri Komisiji mesec dni po prejemu 
te odločitve. Komisija pritožbo posreduje 
odboru, ki jo obravnava v treh mesecih in 
sprejme odločitev. 
Komisija vse odločitve o priznanju 
ekoloških inovacij objavi v Uradnem listu 
Evropske unije.

Or. de

Obrazložitev

Im Gegensatz zum Kommissionsvorschlag sollte die Verordnung Anreize zur Verbesserung 
der Effizienz von Nebenaggregaten setzen, auch wenn deren Beitrag zur CO2-Minderung 
nicht im Testzyklus nach Verordnung 715/2007 gemessen wird. Dies sind beispielsweise 
Techniken wie LED-Leuchten, Solardächer, Verbrauchsanzeige oder Cruise Control. Nur 
solche Technologien, die ohne Zweifel zu CO2-Minderung führen, sollten als 
Ökoinnovationen angerechnet werden. Im Gegenzug für die Flexibilität für die Industrie wird 
vorgeschlagen, die Gesamthöhe der Gutschriften für Ökoinnovationen eines Herstellers auf 
10 % des sich gemäß Anhang I ergebenden Zielwerts eines Herstellers zu begrenzen.
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Predlog spremembe 203
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
1. Odbor, ustanovljen v skladu s členom 
12 te uredbe, bo odločal o zahtevkih za 
priznanje ekoloških inovacij, vključno z 
zmanjševanjem emisij CO2 s pomočjo 
tehnologije.
2. Proizvajalci v smislu člena 3 ali 
dobavitelji, ki proizvajajo tehnologijo, 
lahko vložijo zahtevek za priznanje 
ekoloških inovacij. Ti zahtevki morajo 
vsebovati podatke o zmanjševanju emisij 
CO2 s pomočjo tehnologije, ki jih je 
potrdil neodvisen organ. Tehnične službe 
iz člena 41 direktive 2007/46/ES lahko 
delujejo kot neodvisni organi za izdajo 
potrdil.
3. Ekološke inovacije dobijo v povezavi s 
to uredbo dobropise CO2 na podlagi 
njihove vključitve kot standardnih delov v 
vrste vozil ali njihove različice. Dobropisi 
za ekološke inovacije so s tem omejeni na 
50 % zmanjšanja emisij CO2, določenega 
v odstavku 1. Odbor, ustanovljen v skladu 
s členom 12, lahko časovno omeji 
veljavnost dobropisov za posamezne 
tehnologije in jih za določeno obdobje 
dodeli degresivno. V zvezi s tem odbor 
upošteva stopnjo razvoja tehnologije ter 
cikle specifičnih izdelkov avtomobilske 
industrije.
5. Neodvisno od tega postopka se 
nadaljuje delo pri reviziji preskusnega 
cikla, vzporedno z upoštevanjem ekoloških 
inovacij, da bi zagotovili, da se bo njihov 
potencial za zmanjšanje emisij CO2
dolgoročno odražal v preskusnem ciklu.
6. Komisija pri reviziji direktive v skladu s 
členom 1 kot del presoje vpliva predloži 
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celovito oceno o zmanjšanju emisij CO2 s 
pomočjo ekoloških inovacij, zato da bi 
zagotovila, da bodo v naslednjih letih 
ukrepi za zmanjševanje emisij CO2
ustrezno upoštevani pri ocenjevanju, ali 
so proizvajalci izpolnili cilje.
7. Odbor, ustanovljen v skladu s členom 
12 te uredbe, mora preveriti, ali je 
zahtevek za priznanje ekološke inovacije 
popoln in v treh mesecih po predložitvi 
zahtevka odločati o priznanju ekološke 
inovacije. Komisija v zvezi s tem odboru 
predloži predlog. Na odločitev odbora se 
lahko vlagatelj pritoži pri Komisiji mesec 
dni po prejemu te odločitve. Komisija 
pritožbo posreduje odboru, ki jo 
obravnava v treh mesecih in sprejme 
odločitev. Komisija vse odločitve o 
priznanju ekoloških inovacij objavi v 
Uradnem listu Evropske unije.

Or. de

Obrazložitev

Cilj: ustvariti spodbude za izboljšanje učinkovitosti komponent in funkcij, da bi spodbudili 
inovacije. Za ekološke inovacije velja le tehnologija, ki nedvomno prispeva k zmanjševanju 
emisij CO2. To je mogoče zagotoviti s postopkom certifikacije, ki ga opravi organ za 
opravljanje preskusov (ta metoda je že v uporabi pri preskusih tipa v EU). Za izpolnitev 
ambicioznega okoljskega cilja bi se med dobropise moralo šteti le 50 % zmanjšanja emisij 
CO2 prek ekoloških inovacij, ki sodijo v standardno opremo avtomobila. Veljavnost 
dobropisov bi morala biti časovno omejena, dodeljevali pa bi jih degresivno.

Predlog spremembe 204
Holger Krahmer, Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 9a
1. Ekološke inovacije so inovativne 
tehnologije v avtomobilih, ki dokazljivo 
zmanjšujejo emisije CO2, ne glede na 
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način vožnje, vendar niso ali so premalo 
upoštevane v meritvah CO2 v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007.
2. Odbor iz člena 12(1) te uredbe odloča o 
vlogah za ekološke inovacije, ki 
zagotavljajo dejansko zmanjšanje emisij 
CO2, povezano s tehnologijo.
3. Vlogo za ekološke inovacije lahko 
predložijo izdelovalci ali dobavitelji te 
tehnologije. Vloga mora biti utemeljena s 
tehničnimi podatki o zmanjšanju emisij 
CO2, povezanem s tehnologijo. Te podatke 
mora potrditi tretja stran. Institucije, ki so 
priglašene v skladu s členom 41 Direktive 
2007/46/ES, lahko delujejo kot tretja stan, 
odgovorna za certificiranje.
4. Ekološke inovacije je treba upoštevati 
pri spremljanju te uredbe na podlagi 
kreditov za njihovo namestitev kot 
standardne opreme v tipe ali različice 
vozil. Kredit, povezan s tehnologijo, ni 
višji od 75 % dejanskega zmanjšanja CO2, 
določenega v skladu z odstavkom 2. Poleg 
tega lahko odbor iz člena 12(1) časovno 
omeji veljavnost kreditov ali odloči, da se 
ti krediti v določenem časovnem obdobju 
uporabljajo degresivno.

Or. en

Obrazložitev

Končna uredba mora ponuditi pobude za povečanje učinkovitosti pomožnih/sestavnih delov, 
čeprav se njihov prispevek k zmanjšanju emisij CO2 ne odraža v meritvah CO2 v skladu z 
Uredbo 715/2007. Samo tehnologije, ki nedvomno privedejo do dejanskega zmanjšanja emisij 
CO2, morajo biti obravnavane kot ekološke inovacije, njihov vpliv pa mora potrditi pristojna 
tehnična služba, kot so tiste za homologacijo v EU.
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Predlog spremembe 205
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Najkasneje do 31. decembra 2009 
Komisija predloži predlog, da se vključi 
lahka tovorna vozila, kot so opredeljena v 
Prilogi II Direktive 2007/46/ES, v to 
uredbo, ki določa povprečno raven emisij 
na 175 g CO2/km od 1. januarja 2012 in 
ne več kot 160 g CO2/km od 1. januarja 
2015.

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba mora zajemati tudi lažja tovorna vozila, saj ta povzročajo približno 2 % emisij iz 
cestnega prometa v EU. Ne želimo ponoviti napake ZDA, ko so sprejele standarde za porabo 
goriva v avtomobilih CAFE (Corporate Average Fuel Economy), industrija pa se je odzvala 
tako, da je več kot pol vozil spremenila v lažja tovorna vozila (težka potniška vozila, lahki 
dostavni tovornjaki, dostavna vozila).

Predlog spremembe 206
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Leta 2010 bo Komisija na podlagi 
podatkov, sporočenih v skladu z Odločbo 
1753/2000/ES, ocenila, ali je bila 
sprememba mase novih osebnih 
avtomobilov v letih med 2006 in 2009 
večja ali manjša od 0. 

2. Leta 2010 Komisija oceni, ali je bila 
sprememba odtisa novih osebnih 
avtomobilov v letih med 2006 in 2009 
večja od nič. 

Če se bo masa novih osebnih avtomobilov 
spremenila, se podatek o samodejnem 
povečanju mase vozil iz Priloge I spremeni 
tako, da se nadomesti s povprečjem letnih 

Če se bo odtis novih osebnih avtomobilov 
spremenil, se podatek o samodejnem 
povečanju odtisa vozil iz Priloge I 
spremeni tako, da se nadomesti s 
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sprememb mase v koledarskih letih 2006–
2009.

povprečjem letnih sprememb odtisa v 
koledarskih letih 2006–2009.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije za uporabo kazalca, ki temelji na masi vozila, bo v škodo proizvajalcem, ki 
izdelujejo vedno lažja vozila. To ni primerno. Zmanjšanje teže je eden najpomembnejših 
načinov za zmanjšanje emisij CO2. Kazalec mora temeljiti na 'odtisu'.

Predlog spremembe 207
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Leta 2010 bo Komisija na podlagi 
podatkov, sporočenih v skladu z Odločbo 
1753/2000/ES, ocenila, ali je bila 
sprememba mase novih osebnih 
avtomobilov v letih med 2006 in 2009
večja ali manjša od 0. 

2. Leta 2016 bo Komisija na podlagi 
podatkov, sporočenih v skladu z Odločbo 
1753/2000/ES, ocenila, ali je bila 
sprememba mase novih osebnih 
avtomobilov v letih med 2006 in 2015
večja ali manjša od 0. 

Če se bo masa novih osebnih avtomobilov 
spremenila, se podatek o samodejnem 
povečanju mase vozil iz Priloge I spremeni 
tako, da se nadomesti s povprečjem letnih 
sprememb mase v koledarskih letih 2006–
2009.

Če se bo masa novih osebnih avtomobilov 
spremenila, se podatek o samodejnem 
povečanju mase vozil iz Priloge I spremeni 
tako, da se nadomesti s povprečjem letnih 
sprememb mase v koledarskih letih 2006–
2015.

Or. en

Obrazložitev

Linearna krivulja, ki določa cilje za 2012, temelji na povprečni teži celotnega avtomobila. Če 
bi se povprečna teža spremenila, bi imeli proizvajalci manj kot dve leti časa, da bi se uskladili 
z novimi cilji, kar ni dovolj, saj je potem večina modelov v razvojni ali proizvodni fazi.
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Predlog spremembe 208
Jens Holm

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – pododstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Leta 2010 bo Komisija na podlagi 
podatkov, sporočenih v skladu z Odločbo 
1753/2000/ES, ocenila, ali je bila 
sprememba mase novih osebnih 
avtomobilov v letih med 2006 in 2009 
večja ali manjša od 0. 

2. Leta 2010 bo Komisija ocenila, ali je 
bila sprememba odtisa novih osebnih 
avtomobilov v letih med 2006 in 2009 
večja od nič. 

Če se bo masa novih osebnih avtomobilov 
spremenila, se podatek o samodejnem 
povečanju mase vozil iz Priloge I spremeni 
tako, da se nadomesti s povprečjem letnih 
sprememb mase v koledarskih letih 2006–
2009.

Če se bo odtis novih osebnih avtomobilov 
spremenil, se podatek o samodejnem 
povečanju odtisa vozil iz Priloge I 
spremeni tako, da se nadomesti s 
povprečjem letnih sprememb odtisa v 
koledarskih letih 2006–2009.

Or. en

Obrazložitev

Kazalec mase je treba nadomestiti z odtisom, da uredba ne bi spodbujala težjih opcij (npr. 
dizelskih in hibridnih vozil) in škodila npr. zmanjševanju velikosti motorjev, če se zaradi tega 
zmanjša tudi teža. Uporaba kazalca odtisa bo pri voznem parku spodbudila omejevanje razlik 
v teži, kar je pozitivno iz vidika varnosti. Hkrati bo zagotovila večjo pravno varnost, saj naj bi 
bile prihodnje spremembe manjše kot pri masi.

Predlog spremembe 209
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija pregleda tehnološki razvoj z 
namenom, da se po potrebi spremenijo 
določbe Uredbe ES št. 715/2007 o 
homologaciji motornih vozil.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Komisija je v Uredbi št. 715/2007 in izvedbenem aktu (ki ga je treba sprejeti) že opredelila 
vsa ustrezna vprašanja, ki jih bo pregledala in ki jih lahko vključi glede na standarda Euro 5 
in Euro 6. Ta člen je zato odvečen.

Predlog spremembe 210
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija pregleda tehnološki razvoj z 
namenom, da se po potrebi spremenijo 
določbe Uredbe ES št. 715/2007 o 
homologaciji motornih vozil.

3. Komisija pregleda tehnološki razvoj z 
namenom, da se po potrebi spremenijo 
določbe Uredbe (ES) št. 715/2007 o 
homologaciji motornih vozil. Še zlasti 
pregleda postopke za merjenje emisij CO2
in možnosti za vključitev preskusa emisij 
CO2 v postopek skladnosti vozil v prometu, 
ne da bi bilo pri tem ovirano uvajanje 
novih in manj preizkušenih tehnologijah 
(npr. baterij, gorivnih celic) za zmanjšanje 
emisij CO2.

Or. en

Obrazložitev

Updating or replacement of the test procedures possible will be required to reflect changes in 
vehicle specifications and driver behaviour, with the purpose to ensure that real world 
emissions correspond to those measured at tpe approval. CO2 emissions from vehicles that 
have been used in ordinary traffic for some years might differ from what is measured during 
type approval. An inclusion of the CO2 emission test into the in-service conformity will 
improve to the legislation to ensure that CO2 emissions from cars in use do not increase 
compared to those measured at type approval. In vehicles with new, less proven technologies 
(e.g. batteries, fuel cells) some degradations should be allowed not to block the rapid 
introduction of new technologies with big potentioal to a long term reduction.
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Predlog spremembe 211
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do leta 2010 po potrebi da zlasti 
predloge za zagotovitev sprejetja 
postopkov za merjenje emisij CO2 iz 
Uredbe (ES) št. 715/2007 in njenih 
izvedbenih ukrepov v skladu s členom 
14(3) te uredbe, da bi bili dejanski pogoji 
vožnje bolje odraženi in da bi bile v te 
postopke vključene vse ustrezne ekološke 
inovacije.

Or. en

Predlog spremembe 212
Martin Callanan

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Do 31. decembra 2015 Komisija 
predstavi predlog uredbe o določitvi 
povprečne ravni emisij, ki v nobenem 
primeru ne sme biti višja od 100 g 
CO2/km, kar naj bi nov vozni park dosegel 
do 1. januarja 2020.
Pred tem predlogom se pripravi splošna 
ocena vpliva na avtomobilsko industrijo in 
sorodno industrijo, h kateri se priloži 
natančna analiza stroškov in koristi ob 
upoštevanju razvoja inovativnih 
tehnologij za zmanjšanje emisij CO2.

Or. en
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Obrazložitev

Komisija pri pregledu te uredbe določi povprečno raven emisij. Ta raven, ki v nobenem 
primeru ne sme presegati 100 g/km, se določi ob upoštevanju razvoja tehnoloških inovacij.

Predlog spremembe 213
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Do 31. decembra 2012 Komisija 
predstavi predlog uredbe o znižanju 
povprečne ravni emisij iz tretjega odstavka 
Priloge I, ki naj bi jo nov vozni park 
dosegel do 1. januarja 2020, ob 
upoštevanju tehnološke izvedljivosti in 
razvoja v okviru mednarodnih 
sporazumov, ki se nanašajo na obdobje po 
letu 2012.

Or. en

Obrazložitev

Drugi cilj zmanjšanja emisij je treba znižati, če bi bilo to tehnološko izvedljivo ali potrebno v 
okviru mednarodnih sporazumov po letu 2012.

Predlog spremembe 214
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Do 31. decembra 2014 Komisija 
predstavi predlog uredbe o določitvi 
povprečne ravni emisij, ki v nobenem 
primeru ne sme biti višja od 80 g CO2/km, 
kar naj bi nov vozni park dosegel do 
1. januarja 2020.
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Or. en

Obrazložitev

Predlagani srednjeročni cilj (2020) je ambicioznejši od cilja, ki ga je Parlament odobril 
oktobra 2007. Odraža veliko naprednejši odnos industrije in pritisk potrošnikov, ki želijo 
spremembe zaradi izjemno velikega zvišanja cen nafte.

Predlog spremembe 215
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija pregleda tehnološki razvoj in 
po potrebi določi enakovredne zgornje 
meje emisij CO2 za druge oblike energije, 
ki se uporabljajo za osebne avtomobile. 
Takšni ukrepi za spremembo nebistvenih 
določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 12(3).

Or. en

Predlog spremembe 216
Anders Wijkman

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavka 3 a in 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Do 31. decembra 2012 Komisija tudi 
zagotovi, da se dokončno oblikujejo 
spremembe novega evropskega voznega 
cikla, ki bo bolje odražal dejanske vozne 
pogoje, in da se ekološke inovacije 
vključijo v ustrezni preskusni cikel.
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3b. Leta 2010 Komisija oceni, ali je bila 
sprememba odtisa novih osebnih 
avtomobilov v letih med 2006 in 2009 
večja od nič.
Če se odtis novih osebnih avtomobilov 
spremeni, se podatek o samodejnem 
povečanju odtisa iz Priloge I spremeni 
tako, da se nadomesti s povprečjem letnih 
sprememb odtisa v koledarskih letih 
2006–2009.

Or. en

Obrazložitev

Poskusni cikel je bistveni element v uredbi. Treba ga je razviti tako, da bo odražal dejanske 
pogoje in da bo vključeval morebitno zmanjšanje emisij na podlagi ekoloških inovacij. 
Kazalec mase je treba nadomestiti z odtisom, da uredba ne bi dajala prednosti nekaterim 
tehnologijam za zmanjšanje emisij CO2 (npr. uporabi dizelskega goriva, hibridizaciji) pred 
drugimi. Uporaba kazalca odtisa bo hkrati omogočila večjo pravno varnost, saj naj bi bile 
prihodnje spremembe manjše kot pri masi. 

Predlog spremembe 217
Guido Sacconi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Komisija zagotovi, da bodo do leta 
2015 v tej uredbi zajeti avtomobili vseh 
tež.

Or. en

Obrazložitev

Referenčna masa nekaterih osebnih avtomobilov presega največjo maso 2840 kg iz člena 2(2) 
uredbe EURO 5/6. Primer takšnega avtomobila je Hummer H2 z maso praznega vozila 2902 
kg. Tovrstni avtomobili so v sedanjem predlogu izvzeti iz zakonodaje. To vrzel je treba 
zapolniti, da se prepreči, da bi povečanje števila zelo težkih športnih večnamenskih vozil 
ogrozilo dosego načrtovanega povprečja EU za vozni park.
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Predlog spremembe 218
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kadar Komisija predlaga novo 
zakonodajo, ki zadeva lahka tovorna 
vozila in njihova goriva ter posredno ali 
neposredno povzroča povečanje emisij 
CO2, to jasno nakaže v svojih predlogih 
Evropskemu parlamentu in Svetu ter 
izpostavi vsak škodljiv učinek na 
proizvajalce v zvezi z izpolnjevanjem cilja 
specifičnih emisij CO2 iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
o EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase.
o EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS 21: automotive
industry needs stability and predictability.
o EU-regulation should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way.
o CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value)
with CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations. The automotive industry 
should be compensated for legislative proposals which increase CO2-emissions.

Predlog spremembe 219
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Do leta 2012 Komisija spremeni 
sedanji poskusni cikel za merjenje porabe 
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goriva in emisij CO2, da bo ustreznejše 
odražal emisije CO2, ki dejansko nastajajo 
med vožnjo po cesti. Potrebni ukrepi, 
katerih namen je spremeniti nebistvene 
določbe te uredbe z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 12(3).

Or. en

Obrazložitev

Sedanji poskusni cikel ne odraža ustrezno dejanskih svetovnih emisij CO2. Po nekaterih 
ocenah so emisije poskusnega cikla danes v povprečju za 19 % nižje od dejanskih. Pri 
individualnih modelih so nižje do 45 %. Evropski poskusni cikel je treba zato spremeniti, da 
bo natančneje meril dejanske svetovne emisije CO2 in učinek vseh tehničnih ukrepov za 
zmanjšanje emisij C02, vključno s t. i. ekološkimi inovacijami. Te spremembe so potrebne tudi 
za zagotovitev boljših informacij potrošnikom o njihovi porabi goriva in z njo povezanih 
stroških.

Predlog spremembe 220
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Do 31. decembra 2012 Komisija 
predstavi predlog uredbe, temelječe na 
kazalcu uporabnosti, ki se ne nanaša na 
težo ali katero koli drugo lastnost, ki 
neposredno povečuje porabo goriva. 
Diferenciacija ciljev mora spodbujati 
zmanjšanje emisij v vseh kategorijah 
avtomobilov.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav se za fazo, ki se začne leta 2012, lahko izkaže, da je kazalec teže neizogiben zaradi 
pomanjkanja ustreznih podatkov, ki bi upravičevali uporabo drugih kazalcev, je treba 
dolgoročno vključiti druge kazalce, ki bodo podpirali zmanjšanje teže. V zadnjih letih je 
veliko proizvajalcev vključilo zmanjšanje teže v svojo strategijo za izdelavo okolju prijaznih 
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vozil z majhno porabo. Uredba mora ponuditi nadaljnje spodbude, kolikor je mogoče.

Predlog spremembe 221
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Komisija v poročilu oceni tudi 
najboljši način za nadomestitev parametra 
mase z drugimi parametri, kot so 
volumen, število sedežev, površina tal ali 
kombiniran pristop, ter po potrebi 
predlaga spremembo dela te uredbe, ki 
določa ciljne vrednosti v obdobju po letu 
2020. V zvezi s tem si Komisija prizadeva, 
da ne bi spremenila porazdelitve bremena 
med posameznimi proizvajalci.

Or. de

Obrazložitev

Uporabi parametra mase se pri določanju mejne vrednosti za fazo po letu 2012 najbrž ni 
mogoče izogniti, ker za druge parametre ni dovolj podatkov. Dolgoročno gledano pa bi 
morali vključiti tudi te, da bi dosegli zmanjšanje mase. Številna podjetja so v preteklih letih 
zmanjšanje mase vključila v svoje strategije za proizvodnjo okolju prijaznih vozil z nizko 
porabo. Uredba bi morala dati čim več dodatnih spodbud za to.

Predlog spremembe 222
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kadar Komisija predlaga novo 
zakonodajo, ki zadeva lahka tovorna 
vozila in njihova goriva ter posredno ali 
neposredno povzroča povečanje emisij 
CO2, to jasno nakaže v svojih predlogih 
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Evropskemu parlamentu in Svetu ter 
izpostavi vsak škodljiv učinek na 
proizvajalce v zvezi z izpolnjevanjem cilja 
specifičnih emisij CO2 iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
- EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target, then credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase;
- EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS21: automotive 
industry needs stability and predictability;
- EU regulations should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way
- CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value) with 
CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations.
The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2
emissions.

Predlog spremembe 223
Guido Sacconi

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Leta 2017 Komisija oceni povprečno 
maso novih vozil, registriranih v 
Skupnosti v predhodnem petletnem 
obdobju (2012–2016) in ustrezno 
spremeni podatek za M0 v Prilogi I. 
Takšna sprememba se nato izvaja vsakih 
pet let.
Sprememba, ki spreminja nebistvene 
določbe te uredbe, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 12(3).

Or. en
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Obrazložitev

Po začetku veljavnosti zakonodaje se bo masa še naprej spreminjala. Samodejno povečanje 
mase (AMI), ki ga je uvedla Evropska komisija, pa odraža samo spremembe v obdobju 2006–
2009. Povprečno maso je treba popravljati v rednih časovnih presledkih, da bi dosegli 
načrtovano povprečje EU za vozni park.

Predlog spremembe 224
Martin Callanan

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kadar Komisija predloži novo 
zakonodajo, ki zadeva lahka tovorna 
vozila in njihova goriva ter posredno ali 
neposredno povzroča povečanje emisij 
CO2, to jasno nakaže v svojih predlogih 
Evropskemu parlamentu in Svetu ter 
izpostavi vsak škodljiv učinek na 
proizvajalce v zvezi z izpolnjevanjem cilja 
specifičnih emisij CO2 iz te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

V predlogu Komisije se odločno zahteva, da se jasno navede, ali predlagane določbe 
negativno vplivajo na cilj zmanjšanja emisij CO2. Avtomobilska industrija bi morala dobiti 
ustrezno nadomestilo za zakonodajne predloge, ki povečujejo emisije CO2.

Predlog spremembe 225
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, 
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 črtano
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Obveščanje potrošnikov
Od 1. januarja 2010 bodo proizvajalci 
zagotovili, da bodo oznake, plakati ali 
promocijski prospekti in gradivo iz členov 
3, 5 in 6 Direktive 1999/94/ES vsebovali 
informacije o tem, v kolikšni meri se 
specifične emisije CO2 za osebni 
avtomobil, ki je na prodaj, razlikujejo od 
cilja specifičnih emisij za ta osebni 
avtomobil iz Priloge I.

Or. de

Obrazložitev

Regelungen über Autowerbung sind bereits in den entsprechenden 
Kennzeichnungsvorschriften EU festgelegt sind. Die Kommission hat am 2. Juni 2008 eine 
öffentliche Konsultation zur möglichen Neugestaltung der Vorschriften über Autowerbung 
begonnen. Sie möchte die öffentliche Meinung darüber erfahren, ob den Verbrauchern 
zusätzliche Informationen über PKWs – beispielsweise der CO2-Ausstoss oder der 
Benzinverbrauch – bei jeder Art der Werbung zur Verfügung gestellt werden sollten, um sie 
bei der Kaufentscheidung für ein neues Fahrzeug zu unterstützen. Der Geltungsbereich des 
Vorschlags ist auf Zielvorgaben für die durchschnittlichen CO2-Emissionen von 
Neuwagenflotten beschränkt. Vorgaben für Werbung sind nicht vorgesehen und Gegenstand 
eines eigenen Regelungsverfahrens, dem nicht vorgegriffen werden soll.

Predlog spremembe 226
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 črtano
Obveščanje potrošnikov

Od 1. januarja 2010 bodo proizvajalci 
zagotovili, da bodo oznake, plakati ali 
promocijski prospekti in gradivo iz členov 
3, 5 in 6 Direktive 1999/94/ES vsebovali 
informacije o tem, v kolikšni meri se 
specifične emisije CO2 za osebni 
avtomobil, ki je na prodaj, razlikujejo od 
cilja specifičnih emisij za ta osebni 
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avtomobil iz Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Obveščanje potrošnikov že ureja direktiva 1999/94/ES o označevanju. Te direktive se ne sme 
spreminjati, da se prepreči podvajanje zakonodaje.

Predlog spremembe 227
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od 1. januarja 2010 bodo proizvajalci 
zagotovili, da bodo oznake, plakati ali 
promocijski prospekti in gradivo iz členov 
3, 5 in 6 Direktive 1999/94/ES vsebovali 
informacije o tem, v kolikšni meri se 
specifične emisije CO2 za osebni 
avtomobil, ki je na prodaj, razlikujejo od 
cilja specifičnih emisij za ta osebni 
avtomobil iz Priloge I.

Od 1. januarja 2010 bodo proizvajalci 
zagotovili, da bodo oznake, plakati ali 
promocijski prospekti in gradivo iz členov 
3, 5 in 6 Direktive 1999/94/ES vsebovali 
informacije o tem, v kolikšni meri se 
specifične emisije CO2 za osebni 
avtomobil, ki je na prodaj, razlikujejo od 
cilja specifičnih emisij za ta osebni 
avtomobil iz Priloge I. Znatni delež 
celotnega oglaševalskega prostora in 
promocijskih prospektov je namenjen 
vidnim, natančnim in razumljivim 
informacijam o emisijskih vrednostih CO2
vozil.
Komisija sprejme standardizirano, 
celostno oznako emisijskih vrednosti CO2
vozil, ki se redno pregleduje, v skladu z
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 12(3) najkasneje v [6 mesecih po 
sprejetju te uredbe].
Na vetrobransko steklo vseh novih vozil, 
ki se bodo prodajala v Skupnosti od leta 
2012, se namesti nalepka z oznako 
Skupnosti o emisijskih vrednostih CO2.

Or. en
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Predlog spremembe 228
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Predlog uredbe
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Od 1. januarja 2010 bodo proizvajalci 
zagotovili, da bodo oznake, plakati ali 
promocijski prospekti in gradivo iz členov 
3, 5 in 6 Direktive 1999/94/ES vsebovali 
informacije o tem, v kolikšni meri se 
specifične emisije CO2 za osebni 
avtomobil, ki je na prodaj, razlikujejo od 
cilja specifičnih emisij za ta osebni 
avtomobil iz Priloge I.

11. Od 1. januarja 2010 bodo proizvajalci 
zagotovili, da bodo oznake, plakati ali 
promocijski prospekti in gradivo iz členov 
3, 5 in 6 Direktive 1999/94/ES vsebovali 
informacije o specifičnih emisijah CO2 za 
osebni avtomobil, ki je na prodaj, in o cilju
specifičnih emisij za ta osebni avtomobil iz 
Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

Potrošnik lažje razume vrednosti emisij, če pozna cilj glede emisij določene vrste avtomobila, 
ki je naprodaj, in če ve, v kolikšni meri ga je avtomobilski prodajalec lahko izpolnil.

Predlog spremembe 229
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od 1. januarja 2010 bodo proizvajalci 
zagotovili, da bodo oznake, plakati ali 
promocijski prospekti in gradivo iz členov 
3, 5 in 6 Direktive 1999/94/ES vsebovali 
informacije o tem, v kolikšni meri se 
specifične emisije CO2 za osebni 
avtomobil, ki je na prodaj, razlikujejo od 
cilja specifičnih emisij za ta osebni 
avtomobil iz Priloge I.

Od 1. januarja 2010 bodo proizvajalci 
zagotovili, da bodo oznake, plakati ali 
promocijski prospekti in gradivo iz členov 
3, 5 in 6 Direktive 1999/94/ES vsebovali 
informacije o tem, v kolikšni meri se 
specifične emisije CO2 za osebni 
avtomobil, ki je na prodaj, razlikujejo od 
cilja specifičnih emisij za ta osebni 
avtomobil iz Priloge I. Najmanj 20 % 
prostora, namenjenega promociji novih 
avtomobilov s promocijskimi prospekti iz 
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člena 6, se uporabi za obveščanje 
potrošnikov o ekonomičnosti porabe 
goriva in emisijah CO2 za vsako 
posamezno vozilo v obliki, ki jo odobri 
Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe ponovno potrjuje stališče, ki ga je Parlament sprejel oktobra 2007. 
Pomembno je, da potrošniki dobijo jasne in vidne informacije o ekonomičnosti porabe goriva 
in emisijah CO2 za vozila, ki naj bi jih kupili.

Predlog spremembe 230
Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 a
Vgrajene informacije za voznika

Od 1. januarja 2012 bodo proizvajalci za 
homologacijo vozil M1, kakor je 
opredeljeno v Direktivi 2007/46/ES in v 
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007, vsa 
vozila opremili z zaslonom za porabo 
goriva.

Or. en

Obrazložitev

Veliko preskusov je potrdilo, da obstajajo razlike med dejanskimi emisijami CO2 in emisijami, 
izmerjenimi pri poskusnem ciklu EU. Zaslon za porabo goriva lahko pomaga odpraviti te 
razlike, saj vozniku kaže, koliko goriva porabi avto med vožnjo. To lahko spodbuja ekološko 
prijazno vožnjo, ko se avto dejansko uporablja, kar vodi do manjše porabe goriva. Drugi 
pozitivni stranski učinki varčnejšega načina vožnje so manj nesreč, zmanjšanje NOx in emisij 
delcev, manj hrupa, manjša obraba in preluknjanost pnevmatik ter manjši prenos moči.



AM\728751SL.doc 161/185 PE407.904v01-00

SL

Predlog spremembe 231
Martin Callanan, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 a
Izvedbeni ukrepi

Ukrepi, potrebni za izvajanje člena 
3(1)(fa), ki so namenjeni spreminjanju 
nebistvenih delov te uredbe, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 12(3).

Or. en

Obrazložitev

Odobritev ekoloških inovacij na ravni EU prek komitologije zagotavlja usklajen pristop. 
Komitologija je ustaljen postopek po pravu Skupnosti, ki ga Komisija redno uporablja za 
doseganje skupnih odločitev o spremembah obstoječe zakonodaje ali za oblikovanje nove 
zakonodaje v skladu s svojimi pristojnostmi na področju izdelave motornih vozil.

Predlog spremembe 232
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 a
Izvedbeni ukrepi

Ukrepi, potrebni za izvajanje člena 
3(1)(fa), ki so namenjeni spreminjanju 
nebistvenih delov te uredbe, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 12(3).

Or. en
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Obrazložitev

Odobritev ekoloških inovacij na ravni EU prek komitologije zagotavlja usklajen pristop. 
Komitologija je ustaljen postopek po pravu Skupnosti, ki ga Komisija redno uporablja za 
doseganje skupnih odločitev o spremembah obstoječe zakonodaje ali za oblikovanje nove 
zakonodaje v skladu s svojimi pristojnostmi na področju izdelave motornih vozil.

Predlog spremembe 233
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 a
Izvedbeni ukrepi

Ukrepi, potrebni za izvajanje člena 
3.1 (fa), namenjeni spreminjanju 
nebistvenih delov te uredbe, se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 12(3), tj. postopkom 
komitologije.

Or. fr

Obrazložitev

Odobritev ekotehnologij po komitologiji bo zagotovila usklajen pristop. Komitologija je 
obstoječ postopek v zakonodaji Skupnosti. Navadno se uporablja za skupne odločitve o 
spremembah veljavnih predpisov ali za uvedbo nove zakonodaje v pristojnosti Skupnosti v 
zvezi s proizvodnjo motornih vozil. Ta predlog spremembe pojasnjuje uporabo postopka 
komitologije.

Predlog spremembe 234
Chris Davies

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil se dovoljena količina specifičnih 

1. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil se dovoljena količina specifičnih 
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emisij CO2, merjena v gramih na 
kilometer, določi po naslednji formuli:

emisij CO2, merjena v gramih na 
kilometer, določi po naslednji formuli:

Dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= 130 + a × (M – M0)

Dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= 125 + a × (F – F0) 

Kjer: Kjer:

M = masa vozila v kilogramih (kg) F = odtis vozila v kvadratnih metrih (m²)
M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Samodejno povečanje mase (AMI) = 0 % Samodejno povečanje odtisa (AFI) = 0 %
a = 0,0457 a = 25,30

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije o uporabi teže kot kazalca bo oškodoval proizvajalce, ki izdelujejo lažja 
vozila. To je neprimerno. Zmanjšanje teže je eden od najpomembnejših načinov za zmanjšanje 
emisij CO2. Kot kazalec se mora uporabljati odtis.

Predlog spremembe 235
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil se dovoljena količina specifičnih 
emisij CO2, merjena v gramih na 
kilometer, določi po naslednji formuli: 

1. Za vsak osebni avtomobil, na novo 
registriran v Skupnosti v letu, ki se začne 
s 1. januarjem 2012, se dovoljena količina 
specifičnih emisij CO2, merjena v gramih 
na kilometer, določi po naslednji formuli: 

Dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= 130 + a × (M – M0) 

Dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= 120 + a × (F – F0) 

Kjer: Kjer: 

M = masa vozila v kilogramih (kg) F = odtis vozila v kvadratnih metrih (m²)
M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Samodejno povečanje mase (AMI) = 0 % Samodejno povečanje odtisa (AFI) = 0%
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a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Obrazložitev

Kazalec mase je treba nadomestiti z odtisom, da uredba ne bi dajala prednosti nekaterim 
tehnologijam za zmanjšanje CO2 (npr. uporabi dizelskega goriva, hibridizaciji) pred drugimi. 
Uporaba kazalca odtisa bo hkrati omogočila večjo pravno varnost, saj naj bi bile prihodnje 
spremembe manjše kot pri masi.

Predlog spremembe 236
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil se dovoljena količina specifičnih 
emisij CO2, merjena v gramih na 
kilometer, določi po naslednji formuli: 

1. V letu 2012 se za vsak na novo 
registriran osebni avtomobil v Skupnosti
dovoljena količina specifičnih emisij CO2, 
merjena v gramih na kilometer, določi po 
naslednji formuli: 

Dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= 130 + a × (M – M0) 

Dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= 120 + a × (M – M0) 

Kjer: Kjer: 

M = masa vozila v kilogramih (kg) M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 × f

f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Samodejno povečanje mase (AMI) = 0 % Samodejno povečanje mase (AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = (0,0305/130) x 120 

Or. en
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Predlog spremembe 237
Jens Holm

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil se dovoljena količina specifičnih 
emisij CO2, merjena v gramih na 
kilometer, določi po naslednji formuli: 

1. Za vsak osebni avtomobil, na novo 
registriran v Skupnosti v letu, ki se začne 
s 1. januarjem 2012, se dovoljena količina 
specifičnih emisij CO2, merjena v gramih 
na kilometer, določi po naslednji formuli: 

Dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= 130 + a × (M – M0) 

Dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= 120 + a × (F – F0) 

Kjer: Kjer: 

M = masa vozila v kilogramih (kg) F = odtis vozila v kvadratnih metrih (m²)
M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Samodejno povečanje mase (AMI) = 0 % Samodejno povečanje odtisa (AFI) = 0%

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Obrazložitev

Kazalec mase je treba zamenjati z odtisom, da uredba ne bi dajala prednosti težjim opcijam 
(npr. dizelskim in hibridnim vozilom) in škodila na primer zmanjševanju velikosti motorjev, če 
se zaradi tega zmanjša tudi teža. Uporaba kazalca odtisa bo pri voznem parku spodbudila 
omejevanje razlik v teži, kar je pozitivno iz vidika varnosti. Hkrati bo zagotovila večjo pravno 
varnost, saj naj bi bile prihodnje spremembe manjše kot pri masi. Naklon mora biti čim 
manjši, da bi se spodbujalo zmanjšanje emisij in preprečile neprimerne pobude.

Predlog spremembe 238
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil se dovoljena količina specifičnih 

1. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil se dovoljena količina specifičnih 
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emisij CO2, merjena v gramih na 
kilometer, določi po naslednji formuli:

emisij CO2, merjena v gramih na 
kilometer, določi po naslednji formuli:

Dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= 130 + a × (M – M0)

Dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= cilj emisij CO2 + a × (M – M0)

Kjer: Kjer:
M = masa vozila v kilogramih (kg) M = masa vozila v kilogramih (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Samodejno povečanje mase (AMI) = 0 % Samodejno povečanje mase (AMI) = 0 %
a = 0,0457 a = 0,0457

Or. en

Amendment 239
Adam Gierek

Proposal for a regulation
Annex I - paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil se dovoljena količina specifičnih 
emisij CO2, merjena v gramih na 
kilometer, določi po naslednji formuli:

1. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil se dovoljena količina specifičnih 
emisij CO2, merjena v gramih na 
kilometer, določi po naslednji formuli:

dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= 130 + a × (M – M0)

dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= 130 + a × (M – M0) [g/km]

pri čemer je: pri čemer je: 
M = masa vozila v kilogramih (kg) M = masa vozila v kilogramih (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = povprečna masa osebnega 
avtomobila v aktualni proizvodnji (kg)

f = (1 + AMI)6
samodejno povečanje mase (AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 0,0228

Or. pl
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Justification

Iz okoljskih in socialnih razlogov morajo mali avtomobili, ki proizvajajo manj CO2 in 
porabljajo manj goriva, ostati cenovno dostopni. Pri postavljanju diferenciranih emisijskih 
ciljev za proizvajalce je treba torej zagotoviti, da proizvajalci malih avtomobilov ne bodo 
nepravično kaznovani s tem, da se bodo od njih zahtevala nesorazmerna tehnološka 
prizadevanja, zaradi katerih bi se povečali nevzdržni stroški, posledice za cene avtomobilov 
na drobno pa bi bile za potrošnike nesprejemljive.

Predlog spremembe 240
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil se dovoljena količina specifičnih 
emisij CO2, merjena v gramih na 
kilometer, določi po naslednji formuli:

1. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil se dovoljena količina specifičnih 
emisij CO2, merjena v gramih na 
kilometer, določi po naslednji formuli:

dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= 130 + a × (M – M0)

dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= 130 + a × (M – M0)

Kjer: Kjer:
M = masa vozila v kilogramih (kg) M = masa vozila v kilogramih (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0
f = (1 + AMI)6
samodejno povečanje mase (AMI) = 0 %
a = 0,0457 a = 0,0230

Or. it

Obrazložitev

Iz okoljskih in socialnih razlogov morajo mali avtomobili, ki proizvajajo manj CO2, ostati 
cenovno dostopni. Specifični cilji za proizvajalce bi morali torej zagotoviti, da se od 
proizvajalcev malih avtomobilov ne bodo zahtevala nesorazmerna tehnološka prizadevanja, 
zaradi katerih bi se povečali nevzdržni stroški in cene, ki si jih potrošniki ne bi mogli 
privoščiti. Zato je potrebna prilagoditev proti "a" (postopno, po 30 %). Poleg tega bi bilo 
treba črtati samodejno povečanje mase, da bi spodbudili zanesljivost zastavljenih ciljev.
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Predlog spremembe 241
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil se dovoljena količina specifičnih 
emisij CO2, merjena v gramih na 
kilometer, določi po naslednji formuli:

1. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil se dovoljena količina specifičnih 
emisij CO2, merjena v gramih na 
kilometer, določi po naslednji formuli:

Dovoljena količina specifičnih emisij CO2

= 130 + a × (M – M0)
Dovoljena količina specifičnih emisij CO2

= 130 + a × (F – F0)

Kjer: Kjer:

M = masa vozila v kilogramih (kg) F = odtis (kolotek × medosna razdalja) 
vozila v kvadratnih metrih (m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,89 m²
f = (1 + AMI)6

Samodejno povečanje mase (AMI) = 0 %
a = 0,0457 a = 14,5 g/m²

Or. en

Obrazložitev

Po presoji vplivov, priloženi predlogu Komisije, je odtis učinkovitejši kazalec kot teža (glej 
razpredelnico v SEC(2007)1723 na straneh 90–91). Še zlasti se s težo neprimerno spodbuja 
izdelavo težjih vozil, ne pa lažjih. Zato je treba kot kazalec uvesti odtis. Za ohranitev cenovne 
dostopnosti manjših avtomobilov se predlaga nižji naklon (30 %).

Predlog spremembe 242
Anders Wijkman

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil se dovoljena količina specifičnih 
emisij CO2, merjena v gramih na 

1. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil se dovoljena količina specifičnih 
emisij CO2, merjena v gramih na 
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kilometer, določi po naslednji formuli: kilometer, določi po naslednji formuli:
Dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= 130 + a × (M – M0) 

Dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= 120 + a × (F – F0) 

Kjer: Kjer: 

M = masa vozila v kilogramih (kg) F = odtis vozila v kvadratnih metrih (m²)
M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Samodejno povečanje mase (AMI) = 0 % Samodejno povečanje odtisa (AFI) = 0%

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Obrazložitev

Kazalec mase je treba nadomestiti z odtisom, da uredba ne bi dajala prednosti nekaterim 
tehnologijam za zmanjšanje CO2 (npr. uporabi dizelskega goriva, hibridizaciji) pred drugimi. 
Uporaba kazalca odtisa bo hkrati omogočila večjo pravno varnost, saj naj bi bile prihodnje 
spremembe manj občutne kot pri masi. Naklon 60 % je najbližji predlogu Komisije.

Predlog spremembe 243
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. 1. Dovoljena količina specifičnih 
emisij CO2 novega osebnega avtomobila, 
merjena v gramih na kilometer, se določi 
po naslednji enačbi: 

1. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil se dovoljena količina specifičnih 
emisij CO2, merjena v gramih na 
kilometer, določi po naslednji formuli:

dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= 130 + a × (M – M0) 

dovoljena količina specifičnih emisij CO2
= 130 + a × (M – M0) 

Kjer: Kjer: 
M = masa vozila v kilogramih (kg) M = masa vozila v kilogramih (kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289,0

f = (1 + AMI)6

samodejno povečanje mase (AMI) = 0 %
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a = 0,0457 a = 0,0230

Or. fr

Obrazložitev

Po Komisijini oceni učinka predloga bi bila stopnja, enaka ali večja od 60 %, zelo 
nepravična, saj bi pri malih vozilih povzročila večjo rast cen kot pri velikih. To bi ogrozilo 
dostopnost za potrošnike, ki kupujejo ta vozila z nizkimi emisijami CO2. Zato je 30-odstotna 
stopnja pravičnejša in učinkovitejša, poleg tega pa ni treba upoštevati samodejnega 
povečanja mase. 

Predlog spremembe 244
Marie-Noëlle Lienemann

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 1 - zadnja vrstica

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a = 0,0457 a = 0,0231

Or. en

Obrazložitev

Z uporabo teže kot kazalca uporabnosti naklon krivulje ne sme biti večji od 30 %. S tem se 
bodo preprečile neprimerne spodbude, ki bi povzročile povečanje emisij CO2, ne pa njihovo 
zmanjšanje.

Predlog spremembe 245
Kurt Joachim Lauk, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 1 - zadnja vrstica

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a = 0,0457 a = 0,0609

Or. de
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Obrazložitev

V skladu s presojo vplivov Komisije SEC(2007)1723 z dne 19.12.2007 bodo merila 
konkurenčne nevtralnosti, trajnosti in družbene pravičnosti najbolje dosežena, če kot vzpona 
premic s ciljnimi vrednostmi, odvisnih od mase, znaša 80 %.

Predlog spremembe 246
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Od leta 2013 do leta 2020 se za vsak 
na novo registriran osebni avtomobil v 
Skupnosti dovoljena količina specifičnih 
emisij CO2, merjena v gramih na 
kilometer, določi v skladu z letnim 
linearnim povprečjem povprečnih ciljev 
voznega parka med leti 2012 in 2020.
Diferenciacija letnega povprečja bo 
temeljila na odtisu vozila in naklonu 
40 %. 
Ukrepi za razlikovanje ciljne vrednosti, ki 
so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te uredbe z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 12(3) do 
1. januarja 2012.

Or. en

Predlog spremembe 247
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Od leta 2021 do leta 2025 se za vsak 
na novo registriran osebni avtomobil v 
Skupnosti dovoljena količina specifičnih 
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emisij CO2, merjena v gramih na 
kilometer, določi v skladu z letnim 
linearnim povprečjem povprečnih ciljev 
voznega parka med leti 2020 in 2025.
Morebitna diferenciacija letnega 
povprečja bo temeljila na odtisu vozila in 
največjemu naklonu 40%. 
Ukrepi za razlikovanje ciljne vrednosti, ki 
so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te uredbe z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 12(3) do 
1. januarja 2020.

Or. en

Predlog spremembe 248
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil se dovoljena količina 
specifičnih emisij CO2, merjena v gramih 
na kilometer in temelječa izključno na 
tehnologiji motorjev vozil , določi po 
naslednji formuli:
– 130 g leta 2015,
– 110 g leta 2020,
– 95 g leta 2025,
– 75 g leta 2030.
Ti cilji se pregledajo vsakih pet let na 
podlagi presoje vplivov, ki jo opravi 
Komisija.

Or. en

Obrazložitev

Treba je določiti jasne in ambiciozne cilje, ki bodo proizvajalcem avtomobilov omogočili, da 
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bodo ustrezno razvili nove modele. Poleg tega je treba redno izvajati študije o presoji vplivov 
in preglede za prilagoditev ciljev novemu tehnološkemu razvoju.

Predlog spremembe 249
Johannes Blokland

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za vsako leto od 1. januarja 2020 
dalje se uporabi formula iz odstavka 1 z 
nadomestitvijo vrednosti „120“ z „80“. 
Za vsako leto od 1. januarja 2025 dalje se 
uporabi formula iz odstavka 1 z 
nadomestitvijo vrednosti „80“ s „60“. 

Or. en

Obrazložitev

Tudi avtomobilski sektor mora biti vključen v cilje zmanjšanja emisij CO2 po svetu. 
Predlagana je povprečna raven, ki ne presega 80 g CO2/km po letu 2020 in 60 g CO2/km po 
letu 2025, da bi zagotovili dolgoročne spodbude za zmanjšanje emisij CO2 iz avtomobilov. 

Predlog spremembe 250
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za vsak na novo registriran osebni 
avtomobil je treba z ekološkimi 
inovacijami doseči nadaljnje zmanjšanje 
emisij CO2:
– zmanjšanje za 10 g leta 2015,
– zmanjšanje za 20 g leta 2020,
– zmanjšanje za 25 g leta 2025,
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– zmanjšanje za 30 g leta 2030.

Or. en

Obrazložitev

Obvezne ekološke inovacije bi morale omogočiti nadaljnje zmanjšanje emisij.

Predlog spremembe 251
Chris Davies

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za vsako leto od 1. januarja 2020 
dalje se uporabi formula iz odstavka 1 s 
povprečjem dovoljenih specifičnih emisij 
CO2 v vrednosti „80“.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se industriji postavi srednjeročni cilj (2020), ki ji bo omogočil, da bo lahko 
načrtovala zahtevano zmanjšanje z najnižjimi možnimi stroški. Predlagana ciljna vrednost 
80 g CO2/km je ambicioznejša od tiste, ki jo je predlagal Parlament oktobra 2007, ter odraža 
veliko naprednejši odnos industrije in pritisk potrošnikov, ki želijo spremembe zaradi izjemno 
velikega zvišanja cen nafte.

Predlog spremembe 252
Jens Holm

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za vsako leto od leta 2020 do vključno 
leta 2024 se uporabi formula iz odstavka 1 
z nadomestitvijo besedila „za vsako leto od 
leta 2012 do vključno leta 2019“ z „za 
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vsako leto od leta 2020 do vključno leta 
2024“ in vrednosti „120” z „80”. 

Or. en

Obrazložitev

Povezuje se s predlogom spremembe k členu 1 istega avtorja.

Predlog spremembe 253
Peter Liese

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za vsako leto od 1. januarja 2020 
dalje se uporabi formula iz odstavka 1 z 
nadomestitvijo vrednosti „130“ s „95“ in 
spremembo podatka za spremenljivko „a“, 
da se zagotovi skladnost s skupnimi 
prizadevanji proizvajalcev. Takšne 
spremembe, ki spreminjajo nebistvene 
določbe te uredbe, Komisija predlaga leta 
2012. Sprejmejo se v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 12(3).

Or. en

Obrazložitev

V uredbo je treba nemudoma vključiti drugo fazo zmanjšanja emisij, da bi se spodbujale 
inovacije v avtomobilskem sektorju in da bi se na trg uvedle nove nizkoogljične tehnologije za 
uresničitev širših ciljev Unije glede zmanjšanja emisij CO2. Za spodbujanje inovacij in 
pospeševanje tehnoloških sprememb je treba postaviti cilj 95 g CO2/km.
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Predlog spremembe 254
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vsak proizvajalec zagotovi, da je v 
letu, ki se začne 1. januarja 2020, in 
vsakem naslednjem letu vsaj 8 % njegovih 
osebnih avtomobilov brez emisij. Da bi 
proizvajalci dosegli ta cilj, lahko 
uporabijo določbe o združevanju v 
skupine iz člena 5(1a).

Or. en

Obrazložitev

Številni tipi vozil brez emisij, kot so vozila na električni ali hibridni pogon, obstajajo že več let 
in številni proizvajalci jih še razvijajo, a do zdaj vozila brez emisij še niso prišla na trg v 
večjem obsegu. Treba je spodbujati njihovo proizvodnjo.

Predlog spremembe 255
Jens Holm

Predlog uredbe
Priloga I - odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za vsako leto od leta 2025 dalje se 
uporabi formula iz odstavka 1 z 
nadomestitvijo besedila „za vsako leto od 
leta 2020 do vključno leta 2024“ z „za 
vsako leto od leta 2025 dalje“ in vrednosti 
„80” s „60”. 

Or. en

Obrazložitev

Povezuje se s predlogom spremembe k členu 1 istega avtorja.
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Predlog spremembe 256
Martin Callanan, Chris Davies

Predlog uredbe
Priloga I a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga Ia
Vozila z izredno nizkimi emisijami ogljika
Vsako vozilo z izredno nizkimi emisijami 
ogljika iz člena 3, registrirano v Evropski 
uniji v zadevnem koledarskem letu, mora 
biti pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 proizvajalca za tisto leto šteto 
večkrat v skladu s tem razporedom:
2012: desetkrat
2013: sedemkrat
2014: štirikrat
2015: dvakrat
Od 1. januarja 2016 se ta večkratnik ne 
uporablja več.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci vlagajo znatna sredstva v razvoj vrhunske tehnologije vozil z izredno nizkimi 
emisijami CO2, ki so bistveno nižje kot pri katerih koli vozilih, ki so zdaj na voljo na 
evropskem trgu. Na začetnih stopnjah proizvodnje bodo te tehnologije povezane z visokimi 
stroški, ta vozila pa bodo na voljo v sorazmerno majhnih količinah. Da se spodbudi 
nepretrgano vlaganje v hitro komercializacijo teh vozil, mora biti začasen sistem z zakonom 
določenih posojil za vozila z izredno nizkimi emisijami ogljika vključen v predlagano uredbo.
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Predlog spremembe 257
Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Priloga II - del A - odstavek 1 - uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V letu, ki se začne 1. januarja 2010, in 
vsakem naslednjem letu vsaka država 
članica za vsak nov osebni avtomobil, ki 
ga registrira na svojem ozemlju, beleži
naslednje podatke:

1. Države članice v mesecu, ki se začne 
1. januarja 2012, in vsakem naslednjem 
mesecu za vsak nov osebni avtomobil, ki je 
registriran na njihovem ozemlju, zabeležijo
naslednje podatke:

Or. en

Obrazložitev

Za uskladitev s členom 6(1). Da bi preprečili izkrivljanje trga in diskriminacijo proizvajalcev, 
bi moralo izvajanje uredbe potekati sočasno z nadziranjem in poročanjem. Zato mora biti 
začetno leto 2012. Proizvajalci morajo imeti mesečne podatke o zmogljivosti, da se lahko po 
potrebi odzovejo na tržne spremembe.

Predlog spremembe 258
Martin Callanan

Predlog uredbe
Priloga II - del A - odstavek 1 - uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V letu, ki se začne 1. januarja 2010, in 
vsakem naslednjem letu vsaka država 
članica za vsak nov osebni avtomobil, ki 
ga registrira na svojem ozemlju, beleži
naslednje podatke:

1. Države članice v mesecu, ki se začne 
1. januarja 2012, in vsakem naslednjem 
mesecu za vsak nov osebni avtomobil, ki je 
registriran na njihovem ozemlju, zabeležijo
naslednje podatke:

Or. en

Obrazložitev

Za uskladitev s členom 6(1). Da bi preprečili izkrivljanje trga in diskriminacijo proizvajalcev, 
bi moralo izvajanje uredbe potekati sočasno z nadziranjem in poročanjem. Zato mora biti 
začetno leto 2012. Proizvajalci morajo imeti mesečne podatke o zmogljivosti, da se lahko po 
potrebi odzovejo na tržne spremembe.



AM\728751SL.doc 179/185 PE407.904v01-00

SL

Predlog spremembe 259
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Priloga II - del A - odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice v letu, ki se začne 
1. januarja 2016, in vsako naslednje leto 
za vsako novo vozilo brez emisij, ki je 
registrirano na njihovem ozemlju, poleg 
podatkov, naštetih v odstavku 1, zabeležijo 
specifične emisije CO2 (g/km), povezane s 
proizvodnjo goriva za vozila brez emisij.

Or. en

Obrazložitev

Treba je spodbujati proizvodnjo vozil brez emisij. Proizvodnja goriv za vozila brez emisij 
povzroča emisije toplogrednih plinov, kar je na primer rezultat proizvodnje električne 
energije za vozila na električni pogon. Te je treba upoštevati od leta 2016 naprej. Če se pred 
tem letom ne bodo upoštevale vse emisije CO2, se bo še bolj spodbujala uporaba vozil brez 
emisij.

Predlog spremembe 260
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga II - del A - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podatki iz odstavka 1 se prepišejo iz 
certifikata o skladnosti za zadevni osebni 
avtomobil. Če sta v potrdilu o skladnosti 
navedeni tako najmanjša kot tudi največja 
masa osebnega vozila, države članice za 
namene te uredbe uporabijo le podatek o 
največji masi.

2. Podatki iz odstavka 1 se prepišejo iz 
certifikata o skladnosti za zadevni osebni 
avtomobil. Če sta v potrdilu o skladnosti 
navedeni tako najmanjša kot tudi največja 
masa osebnega vozila, države članice za 
namene te uredbe uporabijo le podatek o 
največji masi. V primeru bivalentnih vozil 
(bencin/plin), katerih potrdila o skladnosti 
vsebujejo ločene podatke o emisijah CO2
za obe vrsti goriva, države članice 
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uporabljajo samo podatke, izmerjene za 
plin.

Or. it

Obrazložitev

Bivalentna vozila po uradnih podatkih poganja skoraj izključno plin. Poleg je treba 
spodbujati uporabo plinska Godiva kot alternativo Beninu, da Bi zmanjšali emisije ogljika in 
diverzificirali energetsko preskrbo.

Predlog spremembe 261
Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Priloga II - del A - odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ne glede na odstavek 2, po katerem se 
vozila prvič registrirajo na podlagi 
posamezne nacionalne odobritve v skladu 
s členom 24 Direktive 2007/46/ES, se 
podrobnosti iz odstavka 1 vzamejo iz 
potrdila o individualni odobritvi ali 
njegovih prilog. V primeru bivalentnih 
vozil (bencin/plin), katerih potrdila o 
odobritvi vsebujejo ločene podatke o 
emisijah CO2 za obe vrsti goriva, države 
članice uporabljajo samo podatke, 
izmerjene za plin, pod pogojem, da so bili 
pridobljeni v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in uredbo gospodarske 
komisije Združenih narodov za Evropo 
št. 115.

Or. it

Obrazložitev

Po Komisijini oceni učinka predloga bi bila stopnja, enaka ali večja od 60 %, zelo 
nepravična, saj bi pri malih vozilih povzročila večjo rast cen kot pri velikih. To bi ogrozilo 
dostopnost za potrošnike, ki kupujejo ta vozila z nizkimi emisijami CO2. Zato je 30-odstotna 
stopnja pravičnejša in učinkovitejša, poleg tega pa ni treba upoštevati samodejnega 
povečanja mase.
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Predlog spremembe 262
Martin Callanan

Predlog uredbe
Priloga II - del A - odstavek 3 - uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V letu, ki se začne 1. januarja 2010, in 
vsakem naslednjem letu države članice v 
skladu s postopki iz Dela B za vsakega 
proizvajalca določijo:

3. V mesecu, ki se začne 1. januarja 2012, 
in vsakem naslednjem mesecu države 
članice v skladu s postopki iz Dela B za 
vsakega proizvajalca določijo:

Or. en

Obrazložitev

Za uskladitev s členom 6(1). Da bi preprečili izkrivljanje trga in diskriminacijo proizvajalcev, 
bi moralo izvajanje uredbe potekati sočasno z nadziranjem in poročanjem. Zato mora biti 
začetno leto 2012. Proizvajalci morajo imeti mesečne podatke o zmogljivosti, da se lahko po 
potrebi odzovejo na tržne spremembe.

Predlog spremembe 263
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Predlog uredbe
Priloga II - del A - odstavek 3 - točka (d) - uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) za vsako različico vsake verzije
vsakega tipa novega osebnega vozila:

(d) za vsako izvedbo vsake različice
vsakega tipa novega osebnega avtomobila:

Or. en

Obrazložitev

Predlagano preoblikovanje besedila zagotavlja skladnost z opredelitvami v točki B Priloge II 
k Direktivi 2007/46/ES.
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Predlog spremembe 264
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Predlog uredbe
Priloga II - del B - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za vsako različico vsake verzije vsakega 
tipa novega osebnega avtomobila se 
zabeležijo število na novo registriranih 
osebnih avtomobilov, masa vozil, 
specifične emisije CO2 in odtis avtomobila.

4. Za vsako izvedbo vsake različice
vsakega tipa novega osebnega avtomobila 
se zabeležijo število na novo registriranih 
osebnih avtomobilov, masa vozil, 
specifične emisije CO2 in odtis avtomobila.

Or. en

Obrazložitev

Predlagano preoblikovanje besedila zagotavlja skladnost z opredelitvami v točki B Priloge II 
k Direktivi 2007/46/ES.

Predlog spremembe 265
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Priloga II a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga II a
Postopek za upoštevanje zmožnosti 
ekoloških inovacij za zmanjšanje emisij 
1. Komisija oblikuje odbor strokovnjakov 
(odbor za oceno ekoloških inovacij), ki je 
sestavljen iz predstavnikov ustreznih služb 
Komisije in odloča o zahtevah za 
upoštevanje zmožnosti za zmanjšanje 
emisij za proizvajalčeve specifične emisije 
CO2. Odbor lahko zaprosi za pomoč 
zunanjih izvedencev in vsako četrtletje 
poroča odboru, ustanovljenemu v skladu s 
členom 12.
2. Odbor po potrebi vsako četrtletje 
obravnava zahteve za odobritve 
specifičnih zmožnosti tehničnih ukrepov 
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za zmanjšanje emisij in odloča o ustreznih 
zahtevah. Proti odločitvam odbora se je 
mogoče pritožiti.
3. Ukrepi, ki pridejo v poštev za 
upoštevanje specifičnih emisijskih ciljev 
proizvajalca,
(a) morajo prispevati k zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov, pri čemer mora biti 
ta prispevek izmerljiv; 
(b) se morajo nedvomno nanašati na 
emisije CO2 določenega tipa vozila ali na 
določeno število vozil tega tipa; 
(c) se ne smejo zahtevati za homologacijo 
v skladu z direktivo 2007/46/ES ali za 
druge pravne zahteve Evropske unije;
(d) morajo zmanjševati emisije 
toplogrednih plinov, ki ne vplivajo na 
preskusne metode. 
4. Pri zahtevi za upoštevanje ekoloških 
inovacij morajo proizvajalci vozil 
zagotoviti zanesljive podatke o naslednjih 
točkah: 
(a) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 
ki se nanaša na ukrep (izraženo z 
ekvivalentom CO2); 
(b) dokazila o tem, da se ukrep ne zahteva 
za homologacijo; 
(c) dokazila, da učinki ukrepa ne vplivajo 
ali le nezadostno vplivajo na vrednosti o 
porabi in emisijah, pridobljenih pri 
homologaciji; 
(d) predstavitev o tem, ali in v kakšni meri 
je učinek ukrepa povezan z maso vozila in 
ali so učinki enaki za vsa vozila, ne glede 
na njihovo maso.
5. Pri zahtevi za popravek ciljev za 
specifične emisije proizvajalca za 
določeno koledarsko leto mora 
proizvajalec k priznanim zmanjšanjem 
emisij toplogrednih plinov za ukrep 
predložiti še predlog o tem, kako bi ta 
zmanjšanja pripisali posameznim tipom 
ali celotnemu programu vozil 
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proizvajalca. 
6. Navedeno zmožnost za zmanjšanje 
emisij CO2 oz. toplogrednih plinov mora 
potrditi neodvisen organ. Ta služba mora 
(a) biti zanesljiva in pristojna institucija 
na področju preverjanja; 
(b) pri oceni ukrepov za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov zagotavljati 
nepristranskost in strokovno znanje na 
področju avtomobilske tehnologije. Vse 
institucije, ki so priglašene v skladu s 
členom 41 uredbe 2007/46/ES, se štejejo 
kot pooblaščene za izvajanje teh nalog. 
7. Potrdilo neodvisne službe mora na 
podlagi zmanjšanj specifičnih emisij CO2
oz. toplogrednih plinov zaradi ukrepa 
vključevati dokazila o tem, da so bile 
preverjene naslednje točke:
(a) tehnični učinki ukrepa na emisije 
toplogrednih plinov (izraženo z 
ekvivalentom CO2);
(b) zanesljivost podatkov, ki jih je dal na 
voljo proizvajalec in/ali dobavitelj;
(c) morebitno medsebojno vplivanje 
(vključno s kompromisi) z drugimi ukrepi, 
ki so zajeti v homologaciji, ali drugimi 
ukrepi, za katera je bila vložena ali že 
odobrena zahteva za upoštevanje;
(d) vplivi načina vožnje na zmanjšanje 
emisij, ki ga je z ukrepom mogoče doseči 
pod realnimi pogoji; 
(e) zanesljivost podatkov v zvezi s tipi 
vozil, opremljenimi z ukrepom, njihovim 
številom registracij in s tem povezanimi 
vplivi na proizvajalčeve povprečne emisije 
CO2. 
7.1 Odbor, ustanovljen v skladu s členom 
12 te uredbe, preveri, ali je zahtevek za 
priznanje ekološke inovacije popoln in v 
treh mesecih po predložitvi zahtevka 
odloča o priznanju ekološke inovacije. 
Komisija v zvezi s tem odboru predloži 
predlog. Na odločitev odbora se lahko 
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vlagatelj pritoži pri Komisiji mesec dni po 
prejemu te odločitve. Komisija pritožbo 
posreduje odboru, ki jo obravnava v treh 
mesecih in sprejme odločitev. Komisija 
vse odločitve o priznanju ekoloških 
inovacij objavi v Uradnem listu Evropske 
unije.
8. Če je bila zahteva za dopolnitev za 
določeno koledarsko leto odobrena in 
ukrepi v tem času v okviru postopka 
homologacije ali na podlagi drugih 
zakonskih predpisov drugih niso postali 
obvezni, je treba v naslednjih letih za 
odobritev upoštevanja zagotoviti samo 
dokazilo o tipih vozil, opremljenih s tem 
ukrepom, njihovem številu registracij in s 
tem povezanimi vplivi na proizvajalčeve 
povprečne emisije.
9. Dobavitelji vozil lahko vložijo zahtevo 
za potrditev zmožnosti posameznih 
ukrepov za zmanjšanje emisij CO2 oz. 
toplogrednih plinov, če zagotovijo 
ustrezna dokazila in certifikate neodvisnih 
izvedencev v skladu točko 3 od (a) do (d), 
točko 4 od (a) do (d) in točko 7 od (a) do 
(d) te priloge. 
10. Če se proizvajalec v svoji zahtevi za 
upoštevanje sklicuje na zmožnost 
določenega ukrepa za zmanjšanje emisij, 
ki je že bila odobrena dobavitelju, mora 
predložiti samo še dokazila v skladu s 
točko 5 in certifikat neodvisnega 
izvedenca v skladu s točko 7(e) te priloge.

Or. de

Obrazložitev

Priznani bodo samo ukrepi, ki ponujajo izmerljive prednosti, ki presegajo obstoječe zahteve.
Tehnično dokazno breme nosi kandidat, politično odgovornost pa Komisija. Vse podatke 
morajo s certifikatom potrditi neodvisni strokovnjaki, pooblaščeni za izvajanje testov v okviru 
postopka homologacije. Ko je ukrep priznan kot ekološka inovacija, je treba letno preverjati 
le še dejavnike, ki se spreminjajo glede na število registracij različnih proizvajalčevih 
modelov.
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