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Predlog spremembe 17
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj Okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja, ki je bila v 
imenu Evropske skupnosti odobrena s 
Sklepom Sveta 94/69/ES z dne 
15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja10, je doseči ustalitev 
koncentracije toplogrednih plinov v 
ozračju na ravni, ki bo preprečila nevarno 
antropogeno poseganje v podnebni sistem.
Za dosego tega cilja splošno povečanje 
svetovne letne povprečne temperature 
površja ne sme preseči predindustrijske 
ravni za več kot 2 °C. Četrto poročilo o 
oceni Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah (IPCC) kaže, da morajo za 
dosego tega cilja svetovne emisije 
toplogrednih plinov doseči najvišjo 
vrednost do leta 2020. Evropski svet se je 
na zasedanju 8. in 9. marca 2007 trdno 
obvezal, da do leta 2020 zmanjša skupne 
emisije toplogrednih plinov Skupnosti za 
vsaj 20 % glede na ravni iz leta 1990 ter za 
30 % pod pogojem, da se druge razvite 
države prav tako zavežejo k podobnemu 
cilju zmanjšanja emisij in da gospodarsko 
naprednejše države v razvoju zagotovijo 
ustrezen prispevek glede na svoje 
zmožnosti.

(1) Cilj Okvirne konvencije Združenih 
narodov o spremembi podnebja, ki je bila v 
imenu Evropske skupnosti odobrena s 
Sklepom Sveta 94/69/ES z dne 
15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne 
konvencije Združenih narodov o 
spremembi podnebja10, je doseči ustalitev 
koncentracije toplogrednih plinov v 
ozračju na ravni, ki bo preprečila nevarno 
antropogeno poseganje v podnebni sistem.
Za dosego tega cilja splošno povečanje 
svetovne letne povprečne temperature 
površja ne sme preseči predindustrijske 
ravni za več kot 2 °C. Četrto poročilo o 
oceni Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah (IPCC) kaže, da morajo za 
dosego tega cilja svetovne emisije 
toplogrednih plinov doseči najvišjo 
vrednost do leta 2020. Evropski svet se je 
na zasedanju 8. in 9. marca 2007 trdno 
obvezal, da do leta 2020 zmanjša skupne 
emisije toplogrednih plinov Skupnosti za 
vsaj 20 % glede na ravni iz leta 1990 ter za 
30 % pod pogojem, da se druge razvite 
države prav tako zavežejo k podobnemu 
cilju zmanjšanja emisij in da gospodarsko 
naprednejše države v razvoju zagotovijo 
ustrezen prispevek glede na svoje 
zmožnosti. Svet Evropske unije za okolje 
je na zasedanju 15. marca 2010 ponovno 
potrdil, da podpira cilj EU, da do 
leta 2050 zmanjša emisije za 80 do 90 % 
glede na ravni iz leta 1990.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se v zakonodaji navede širši okvir podnebnih ciljev EU. Evropski svet je o 
tem razpravljal na zasedanju 21. marca 2009, na katerem je te cilje potrdil.
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Predlog spremembe 18
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Dekarbonizacija prometnega sektorja 
je zato prednostna naloga, ki se ji je treba 
posvetiti za dosego cilja EU, da do 
leta 2050 zmanjša emisije za 80 do 95 % 
glede na ravni iz leta 1990.

Or. en

Predlog spremembe 19
Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Povečevanje cestnega prometa in s 
tem povezani porast nevarnosti in motenj 
v vseh državah članicah povzročata resne 
težave v cestnoprometni varnosti in 
varstvu okolja.

Or. en

Obrazložitev

Splošni vpliv naraščajočega cestnega prometa bi bilo treba širše opisati. Povzroča namreč 
različne negativne vplive na družbo, vključno z nesrečami in drugimi zdravstvenimi stroški 
zaradi onesnaževanja zraka in hrupa, pa tudi podnebne spremembe zaradi emisij 
toplogrednih plinov iz vozil in preobremenjenosti cest.

Predlog spremembe 20
Matthias Groote

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Zaradi porasta cestnega prometa in s 
tem povezanih večjih nevarnosti in 
škodljivih učinkov čakajo države članice 
resne težave glede prometne varnosti ter 
varstva okolja in podnebja.

Or. de

Obrazložitev

Z uporabo omejevalnikov hitrosti bi na stroškovno učinkovit način zmanjšali CO2, obenem pa 
izboljšali varnostne razmere na evropskih cestah.  Vgradnja omejevalnikov v nova lahka 
gospodarska vozila ne stane tako rekoč nič. Neka britanska študija je pokazala, da je število 
nesreč, v katere so vključena gospodarska vozila z omejevalniki hitrosti, v letih med 1993 in 
2005 upadlo za 26 %.

Predlog spremembe 21
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate Sommer, Thomas 
Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Za spodbujanje konkurenčnosti 
evropske avtomobilske industrije, če naj bi 
dosegli ciljno vrednost CO2, je treba bolj 
kot prepovedi s predpisanimi kazenskimi 
sankcijami vzpostaviti spodbujevalne 
sheme, kot so upoštevanje ekoloških 
inovacij in dodeljevanje olajšav.

Or. de

Obrazložitev

Za odjemalce, ki so večinoma poslovni uporabniki, je poraba goriva vozila pomemben 
dejavnik pri odločanju za nakup,
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Predlog spremembe 22
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija je v navedenih sporočilih 
predlagala celostni pristop za dosego cilja 
Skupnosti povprečnih emisij 120 g CO2/km 
iz novih osebnih avtomobilov, registriranih 
v Skupnosti, do leta 2012, pri čemer se bo 
osredotočila na obvezno zmanjšanje emisij 
CO2 za dosego cilja 130 g CO2/km za 
povprečni novi vozni park z izboljšanjem 
tehnologije motorjev vozil in na dodatno 
zmanjšanje 10 g CO2/km ali na podobno 
količino, če bo to potrebno iz tehničnih 
razlogov, z drugimi tehnološkimi 
izboljšavami, vključno z izboljšanjem 
učinkovitosti porabe goriv pri lahkih 
gospodarskih vozilih.

(5) Komisija je v navedenih sporočilih 
predlagala celostni pristop za dosego cilja 
Skupnosti povprečnih emisij 120 g CO2/km 
iz novih osebnih avtomobilov, registriranih 
v Skupnosti, do leta 2012, pri čemer se bo 
osredotočila na obvezno zmanjšanje emisij 
CO2 za dosego cilja 130 g CO2/km za 
povprečni novi vozni park z izboljšanjem 
tehnologije motorjev vozil in na dodatno 
zmanjšanje 10 g CO2/km ali na podobno 
količino, če bo to potrebno iz tehničnih 
razlogov, z drugimi tehnološkimi 
izboljšavami, vključno z izboljšanjem 
učinkovitosti porabe goriv, ki se bodo 
vgradile tudi v druge vrste vozil, vključno 
z lahkimi gospodarskimi vozili.

Or. en

Obrazložitev

V uvodni izjavi 16 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 661/2009 o splošni varnosti 
motornih vozil je zapisano, da bi morala Evropska komisija oceniti možnost, da bi obvezno 
vgradnjo razpoložljivih naprednih tehnologij razširili na druge kategorije vozil, vključno z 
lahkimi gospodarskimi vozili.

Predlog spremembe 23
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Kadar se razkrijejo tehnične 
specifikacije ali informacije v zvezi z 
energijo ali ceno, bi morali oglasi za 
vozila iz te uredbe končnemu uporabniku 
priskrbeti potrebne informacije o 
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energetski učinkovitosti vozila.

Or. en

Obrazložitev

Zelo je pomembno, da stranke, zlasti mala in srednja podjetja, prejmejo informacije o 
energetski učinkovitosti lahkih gospodarskih vozil, ki jih nameravajo kupiti. Ta ubeseditev 
temelji na besedilu, dogovorjenem za revizijo direktive o energetskem označevanju, skupaj s 
tehničnimi specifikacijami, ki se pogosto uporabljajo pri oglaševanju lahkih gospodarskih 
vozil.

Predlog spremembe 24
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ker bodo stroški raziskav in razvoja 
ter proizvodni stroški na enoto pri prvih 
generacijah tehnologij za vozila z zelo 
nizkimi emisijami ogljika, ki se bodo 
dajali na trg po začetku veljavnosti te 
uredbe, zelo visoki, je cilj te uredbe v 
začetni fazi trženja začasno pospeševati in 
lajšati dajanje vozil, ki imajo izjemno 
nizke emisije ogljika, na trg Skupnosti.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Pred kratkim objavljena študija kaže, da olajšave nazadnje privedejo do večje porabe nafte, 
kot pa jo prihranijo, saj se varčna vozila izravnajo z vozili s posebej visoko porabo goriva. To 
ima ravno nasproten učinek in ne pripomore niti k prihranku goriva niti k prihranku emisij.

Predlog spremembe 25
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ker bodo stroški raziskav in razvoja 
ter proizvodni stroški na enoto pri prvih 
generacijah tehnologij za vozila z zelo 
nizkimi emisijami ogljika, ki se bodo 
dajali na trg po začetku veljavnosti te 
uredbe, zelo visoki, je cilj te uredbe v 
začetni fazi trženja začasno pospeševati in 
lajšati dajanje vozil, ki imajo izjemno 
nizke emisije ogljika, na trg Skupnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 26
Anja Weisgerber, Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Françoise 
Grossetête, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Theodoros Skylakakis

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Da bi kupcem lahkih gospodarskih 
vozil zagotovili potrebne informacije, na 
podlagi katerih se odločijo za nakup, 
morajo proizvajalci potencialnim kupcem 
zagotoviti informacije o emisijah CO2 in 
porabi goriva teh vozil.

Or. de

Obrazložitev

Za odjemalce, ki so večinoma poslovni uporabniki, je poraba goriva vozila pomemben 
dejavnik pri odločanju za nakup,

Predlog spremembe 27
Chris Davies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Direktiva 1999/94/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 
1999 obravnava informacije o ekonomični 
porabi goriva in emisijah CO2, ki so na 
voljo potrošnikom v zvezi s trženjem novih 
osebnih vozil. Komisija namerava v 
kratkem v to zakonodajo vključiti predloge 
za njeno posodobitev, pri čemer mora 
zagotoviti, da se podobne informacije 
zahtevajo tudi za dostavna in lahka 
gospodarska vozila.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je, da se potrošnikom in poslovnim uporabnikom zagotovijo informacije o 
ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO2 za vozila, ki jih nameravajo kupiti. Proizvajalce 
gospodarskih vozil bi bilo treba spodbujati, da bi bili konkurenčni glede na ta merila.

Predlog spremembe 28
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za 
celoten novi vozni park, in ne za vsako 
posamezno vozilo. Proizvajalci morajo 
torej zagotoviti, da povprečje specifičnih 
emisij iz vseh novih lahkih gospodarskih 
vozil, registriranih v Skupnosti in za katera 
so odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2014 do 
leta 2016. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za 
celoten novi vozni park, in ne za vsako 
posamezno vozilo. Proizvajalci morajo 
torej zagotoviti, da povprečje specifičnih 
emisij iz vseh novih lahkih gospodarskih 
vozil, registriranih v Skupnosti in za katera 
so odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba 
uvesti to zahtevo s ciljem do leta 2012 
doseči emisije 175 g CO2/km, do leta 2015 
pa 160 g CO2/km.
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določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

Or. de

Obrazložitev

Zadnji modeli proizvajalcev kažejo, da lahka gospodarska vozila že zdaj skoraj dosežejo cilj 
175 g CO2/km. Zato je možno, da bodo do leta 2012 dosegli povprečne emisije 175 g 
CO2/km, do leta 2015 pa 160 g CO2/km.

Predlog spremembe 29
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za celoten 
novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 
da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2014 do 
leta 2016. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za celoten 
novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 
da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2015 do 
leta 2018. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi doslednosti s predlogom spremembe k členu 4. Zaradi daljšega razvojnega in 
proizvodnega cikla pri lahkih gospodarskih vozilih v primerjavi z osebnimi avtomobili je 
potrebno daljše prehodno obdobje za postopno uvajanje.
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Predlog spremembe 30
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za celoten 
novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 
da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2014 do 
leta 2016. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za celoten 
novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 
da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2015 do 
leta 2018. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi doslednosti s predlogom spremembe k členu 4. Zaradi daljšega razvojnega in 
proizvodnega cikla pri lahkih gospodarskih vozilih v primerjavi z osebnimi avtomobili je 
potrebno daljše prehodno obdobje za postopno uvajanje.

Predlog spremembe 31
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za celoten 
novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za celoten 
novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 
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da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2014 do 
leta 2016. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2015 do 
leta 2018. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi doslednosti s predlogom spremembe k členu 4. Zaradi daljšega razvojnega in 
proizvodnega cikla pri lahkih gospodarskih vozilih v primerjavi z osebnimi avtomobili je 
potrebno daljše prehodno obdobje za postopno uvajanje.

Predlog spremembe 32
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za celoten 
novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 
da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2014 do 
leta 2016. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za celoten 
novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 
da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2013 do 
leta 2015. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

Or. en
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Obrazložitev

Za uskladitev te uredbe z uredbo za avtomobile in CO2, ki začne veljati leta 2015.

Predlog spremembe 33
Sergio Berlato

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za celoten 
novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 
da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2014 do 
leta 2016. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za celoten 
novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 
da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to
zahtevo uvajati postopoma od leta 2015 do 
leta 2018. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi doslednosti s predlogom spremembe k členu 4. Zaradi daljšega razvojnega in 
proizvodnega cikla pri lahkih gospodarskih vozilih v primerjavi z osebnimi avtomobili je 
potrebno daljše prehodno obdobje za postopno uvajanje.

Predlog spremembe 34
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za 
celoten novi vozni park, in ne za vsako 
posamezno vozilo. Proizvajalci morajo 
torej zagotoviti, da povprečje specifičnih 
emisij iz vseh novih lahkih gospodarskih 
vozil, registriranih v Skupnosti in za katera 
so odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2014 do 
leta 2016. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za 
celoten novi vozni park, in ne za vsako 
posamezno vozilo. Proizvajalci morajo 
torej zagotoviti, da povprečje specifičnih 
emisij iz vseh novih lahkih gospodarskih 
vozil, registriranih v Skupnosti in za katera 
so odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2015 do 
leta 2017.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi daljšega proizvodnega ciklusa lahkih gospodarskih vozil bi se moralo uvajanje začeti 
leta 2015, saj so vozila, ki bodo naprodaj leta 2014, že v razvojni fazi oziroma fazi 
proizvodnje.

Predlog spremembe 35
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi v ciljih upoštevali posebnosti 
malih in specializiranih proizvajalcev in 
njihovo možnostjo, da zmanjšajo emisije, 
je treba za take proizvajalce določiti 
alternativne cilje za zmanjševanje emisij ob 
upoštevanju tehnoloških možnosti vozil 
posamičnega proizvajalca, da zmanjša 
svoje specifične emisije CO2, ter skladno z 
značilnostmi zadevnega tržnega segmenta.

(14) Da bi v ciljih upoštevali posebnosti 
malih in specializiranih proizvajalcev in 
njihovo možnostjo, da zmanjšajo emisije, 
je treba za take proizvajalce določiti 
alternativne cilje za zmanjševanje emisij ob 
upoštevanju tehnoloških možnosti vozil 
posamičnega proizvajalca, da zmanjša 
svoje specifične emisije CO2, ter skladno z 
značilnostmi zadevnega tržnega segmenta.
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To odstopanje mora biti vključeno v 
pregled ciljev specifičnih emisij iz 
Priloge I, ki naj bi bilo končano najpozneje 
do začetka leta 2013.

To odstopanje mora biti vključeno v 
pregled ciljev specifičnih emisij iz 
Priloge I, ki naj bi bilo končano najpozneje 
do začetka leta 2014.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi daljšega proizvodnega ciklusa lahkih gospodarskih vozil bi se moralo uvajanje začeti 
leta 2015, saj so vozila, ki bodo naprodaj leta 2014, že v razvojni fazi oziroma fazi 
proizvodnje. Pregled ciljev specifičnih emisij naj bi bil potemtakem tudi končan najpozneje do 
začetka leta 2014.

Predlog spremembe 36
Sergio Berlato

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Strategija Skupnosti za zmanjšanje 
emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih 
tovornih vozil določa celosten pristop za 
dosego cilja Skupnosti 120 g CO2/km do 
leta 2012, hkrati pa vsebuje tudi 
dolgoročnejšo vizijo za nadaljnje 
zmanjšanje emisij. V 
Uredbi (ES) št. 443/2009 se ta 
dolgoročnejši vidik podkrepljuje z 
določitvijo cilja omejitve povprečnih 
emisij na 95 g CO2/km za nov vozni park.
Da se zagotovi skladnost z navedenim 
pristopom in omogoči zanesljivo 
načrtovanje za industrijo, je treba določiti 
dolgoročni cilj specifičnih emisij CO2 iz 
lahkih gospodarskih vozil za leto 2020.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ker so stroški za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil v primerjavi z osebnimi 
avtomobili višji ter ker je pri njih potreben daljši razvojni in proizvodni cikel, dolgoročni cilj 
135 g CO2/km do leta 2020 ni dejansko uresničljiv. Povzročil bi povečanje maloprodajnih cen 
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za več kot 5000 EUR, nekaterih razredov vozil (npr. razreda III) pa ne bi bilo več. Prva 
raziskava, ki jo je izvedla Komisija, je pokazala, da je 160 g/km ambiciozno zastavljen, a 
izvedljiv cilj za zmanjšanje CO2.

Predlog spremembe 37
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Strategija Skupnosti za zmanjšanje 
emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih 
tovornih vozil določa celosten pristop za 
dosego cilja Skupnosti 120 g CO2/km do 
leta 2012, hkrati pa vsebuje tudi 
dolgoročnejšo vizijo za nadaljnje 
zmanjšanje emisij. V 
Uredbi (ES) št. 443/2009 se ta 
dolgoročnejši vidik podkrepljuje z 
določitvijo cilja omejitve povprečnih 
emisij na 95 g CO2/km za nov vozni park.
Da se zagotovi skladnost z navedenim 
pristopom in omogoči zanesljivo 
načrtovanje za industrijo, je treba določiti 
dolgoročni cilj specifičnih emisij CO2 iz 
lahkih gospodarskih vozil za leto 2020.

črtano

Or. en

Obrazložitev

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Predlog spremembe 38
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
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Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Strategija Skupnosti za zmanjšanje 
emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih 
tovornih vozil določa celosten pristop za 
dosego cilja Skupnosti 120 g CO2/km do 
leta 2012, hkrati pa vsebuje tudi 
dolgoročnejšo vizijo za nadaljnje 
zmanjšanje emisij. V 
Uredbi (ES) št. 443/2009 se ta 
dolgoročnejši vidik podkrepljuje z 
določitvijo cilja omejitve povprečnih 
emisij na 95 g CO2/km za nov vozni park.
Da se zagotovi skladnost z navedenim 
pristopom in omogoči zanesljivo 
načrtovanje za industrijo, je treba določiti 
dolgoročni cilj specifičnih emisij CO2 iz 
lahkih gospodarskih vozil za leto 2020.

(15) Strategija Skupnosti za zmanjšanje 
emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih
tovornih vozil določa celosten pristop za 
dosego cilja Skupnosti 120 g CO2/km do 
leta 2012, hkrati pa vsebuje tudi 
dolgoročnejšo vizijo za nadaljnje 
zmanjšanje emisij. V 
Uredbi (ES) št. 443/2009 se ta 
dolgoročnejši vidik podkrepljuje z 
določitvijo cilja omejitve povprečnih 
emisij na 95 g CO2/km za nov vozni park.
Da se zagotovi skladnost z navedenim 
pristopom in omogoči zanesljivo 
načrtovanje za industrijo, je treba določiti 
dolgoročna cilja specifičnih emisij CO2 iz 
lahkih gospodarskih vozil za leti 2020 in 
2025.

Or. de

Obrazložitev

Določiti je treba dva dolgoročna cilja, za leti 2020 in 2025. To bo omogočilo zanesljivo 
načrtovanje za proizvajalce in privedlo do postopnega zmanjšanja emisij CO2 lahkih 
gospodarskih vozil.

Predlog spremembe 39
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Strategija Skupnosti za zmanjšanje 
emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih 
tovornih vozil določa celosten pristop za 
dosego cilja Skupnosti 120 g CO2/km do 
leta 2012, hkrati pa vsebuje tudi 

črtano
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dolgoročnejšo vizijo za nadaljnje 
zmanjšanje emisij. V 
Uredbi (ES) št. 443/2009 se ta 
dolgoročnejši vidik podkrepljuje z 
določitvijo cilja omejitve povprečnih 
emisij na 95 g CO2/km za nov vozni park.
Da se zagotovi skladnost z navedenim 
pristopom in omogoči zanesljivo 
načrtovanje za industrijo, je treba določiti 
dolgoročni cilj specifičnih emisij CO2 iz 
lahkih gospodarskih vozil za leto 2020.

Or. en

Obrazložitev

Ker so stroški za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil v primerjavi z osebnimi 
avtomobili višji ter ker je pri njih potreben daljši razvojni in proizvodni cikel, dolgoročni cilj 
135 g CO2/km do leta 2020 ni dejansko uresničljiv. Povzročil bi povečanje maloprodajnih cen 
za več kot 5000 EUR, nekaterih razredov vozil (npr. razreda III) pa ne bi bilo več. Prva 
raziskava, ki jo je izvedla Komisija, je pokazala, da je 160 g/km ambiciozno zastavljen, a 
izvedljiv cilj za zmanjšanje CO2.

Predlog spremembe 40
Jens Rohde

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Da bi dosegli optimalen učinek 
ambiciozno zastavljenih ciljev zmanjšanja 
CO2 za motorna vozila, je uporabnikom 
treba zagotoviti dostop do objektivnih in 
natančnih informacij o emisijah in porabi 
goriva vozila v obliki, ki je reprezentativna 
za njegovo normalno uporabo. Komisija 
mora zato preučiti, ali bi lahko preskusna 
merila za merjenje porabe goriva osebnih 
in gospodarskih vozil v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 o homologaciji 
motornih vozil glede na emisije 
spremenili, da bi izmerjena poraba goriva 
vozil pravilno odražala porabo pri 
normalni uporabi v prometu.
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Predlog spremembe 41
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji 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 1. januarja 2014.
To premijo je treba prilagoditi glede na 
obseg neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev.
Za zagotovitev skladnosti mora biti 
mehanizem premij podoben tistemu, 
določenemu v Uredbi (ES) št. 443/2009.
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji 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 1. januarja 2015.
To premijo je treba prilagoditi glede na 
obseg neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev.
Za zagotovitev skladnosti mora biti 
mehanizem premij podoben tistemu, 
določenemu v Uredbi (ES) št. 443/2009.
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi daljšega proizvodnega ciklusa lahkih gospodarskih vozil bi se moralo uvajanje začeti 
leta 2015, saj so vozila, ki bodo naprodaj leta 2014, že v razvojni fazi oziroma fazi 
proizvodnje. Premije za presežene emisije morajo zato začeti veljati 1. januarja 2015.

Predlog spremembe 42
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti.
Proizvajalci, pri katerih povprečne 

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti.
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
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specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od 1. januarja 2014. To 
premijo je treba prilagoditi glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Za 
zagotovitev skladnosti mora biti 
mehanizem premij podoben tistemu, 
določenemu v Uredbi (ES) št. 443/2009.
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od 1. januarja 2012. To 
premijo je treba prilagoditi glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Za 
zagotovitev skladnosti mora biti
mehanizem premij podoben tistemu, 
določenemu v Uredbi (ES) št. 443/2009.
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Začetek veljavnosti uredbe je treba pomakniti nazaj, kakor sta leta 2007 predlagala Svet in 
Komisija.

Predlog spremembe 43
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji 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 1. januarja 2014. To 
premijo je treba prilagoditi glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Za 
zagotovitev skladnosti mora biti 
mehanizem premij podoben tistemu, 
določenemu v Uredbi (ES) št. 443/2009.
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji 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 1. januarja 2013. To 
premijo je treba prilagoditi glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Za 
zagotovitev skladnosti mora biti 
mehanizem premij podoben tistemu, 
določenemu v Uredbi (ES) št. 443/2009.
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

Or. en
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Obrazložitev

Za uskladitev te uredbe z uredbo za osebne avtomobile in CO2, ki začne veljati leta 2015.

Predlog spremembe 44
Mario Pirillo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji 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 1. januarja 2014. To 
premijo je treba prilagoditi glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Za 
zagotovitev skladnosti mora biti 
mehanizem premij podoben tistemu, 
določenemu v Uredbi (ES) št. 443/2009.
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji 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 1. januarja 2015. To 
premijo je treba prilagoditi glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Za 
zagotovitev skladnosti mora biti 
mehanizem premij podoben tistemu, 
določenemu v Uredbi (ES) št. 443/2009.
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Predlagane premije za presežne emisije, kakor so predlagane za lahka gospodarska vozila, so 
popolnoma nesorazmerne in še zdaleč niso primerljive z drugimi sektorji ter bi zelo škodovale 
industriji, saj bi ogrozile njeno konkurenčnost in zdržnost. Premija za presežne emisije bi 
leta 2015 znašala 480 EUR/t, medtem ko primerjava z drugimi sektorji za evropski sistem 
trgovanja z emisijami kaže: 15 EUR/t, dodatna kazen v ETS: 100 EUR/t (za neskladnost),
direktiva o zelenih javnih naročilih pa: 30–40 EUR/t (zunanji stroški CO2, ki nastanejo med 
življenjsko dobo vozila).

Predlog spremembe 45
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20



PE442.811v01-00 22/77 AM\817369SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji 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 1. januarja 2014. To 
premijo je treba prilagoditi glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Za 
zagotovitev skladnosti mora biti 
mehanizem premij podoben tistemu, 
določenemu v Uredbi (ES) št. 443/2009.
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji 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 1. januarja 2014. Višina 
premije mora odražati mejne stroške za 
izpolnjevanje ciljev zmanjšanja 
specifičnih emisij CO2 iz Priloge I, tako 
da imajo proizvajalci ekonomsko 
spodbudo za njihovo izpolnjevanje.
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Premija za presežne emisije mora odražati mejne stroške za izpolnjevanje ciljev. Zaključki 
analize, ki jo je opravil urad Združenega kraljestva za promet kažejo, da bi predlagana 
struktura za določanje kazni proizvajalce spodbudila, da bi presegli svoj cilj za več gramov, 
saj bi bilo zanje ekonomsko ugodnejše plačati kazen, kot pa vlagati v zmanjšanje emisij, ki je 
potrebno za izpolnitev ciljev.

Predlog spremembe 46
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji 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 1. januarja 2014. To 
premijo je treba prilagoditi glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Za 

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji 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 1. januarja 2015.
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
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zagotovitev skladnosti mora biti 
mehanizem premij podoben tistemu, 
določenemu v Uredbi (ES) št. 443/2009.
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Predlagane premije za presežne emisije so popolnoma nesorazmerne in še zdaleč niso 
primerljive z drugimi sektorji ter bi zelo škodovale industriji, saj bi ogrozile njeno 
konkurenčnost in zdržnost. Premije za presežne emisije, kot jih predlaga Komisija, bi 
leta 2015 znašale 480 EUR/t, medtem ko primerjava z drugimi sektorji, ki jih ureja ETS EU, 
kaže, da v primeru kršitev plačajo 15 EUR/t in morebitno dodatno kazen, ki znaša 100 EUR/t.
Direktiva o zelenih javnih naročilih pa določa ceno CO2 na 30–40 EUR/t (zunanji stroški 
CO2, ki nastanejo med življenjsko dobo vozila).

Predlog spremembe 47
Peter Van Dalen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Države članice še naprej ustrezno 
spodbujajo proizvodnjo in uporabo lahkih 
električnih gospodarskih vozil, ki so že 
bila razvita in ustrezajo emisijskim 
standardom iz te uredbe, s cenovnimi 
spodbudami, na primer z ugodnimi 
davčnimi pogoji.  

Or. nl

Obrazložitev

V Evropi se že razvijajo lahka gospodarska vozila, ki brez težav dosegajo emisijske standarde 
iz te uredbe. Če bodo države članice s cenovnimi spodbudami ustrezno spodbujale razvoj in 
uporabo takih gospodarskih vozil, bo morda lažje doseči okoljske standarde te uredbe. Zato 
bi bilo treba države članice pozvati, naj sprostijo zadostna sredstva za razvoj teh spodbud.
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Predlog spremembe 48
Chris Davies, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Vgradnja omejevalnikov hitrosti bo 
spodbudila proizvajalce k izdelavi 
motorjev vozil, ki bodo bolj ustrezali 
svojemu namenu, hkrati pa se bo 
zmanjšala poraba goriva in stroški za 
podjetja.

Or. en

Obrazložitev

Učinkovitost porabe goriv pri dostavnih in lahkih gospodarskih vozilih se je v letih med 2001 
in 2007 poslabšala, zaradi česar so se za poslovne uporabnike povečali operativni stroški. Da 
bi dosegli cilje EU 2020 za večjo konkurenčnost podjetij, je bistveno zmanjšati nepotrebne 
prevozne stroške. Motorji, vgrajeni v poslovna vozila, morajo ustrezati svojemu namenu in ne 
smejo biti izdelani za visoke hitrosti na avtocestah.

Predlog spremembe 49
Matthias Groote

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Vgradnja in uporaba omejevalnikov 
hitrosti sta se izkazali za izjemno koristni 
in učinkoviti za vozila kategorije N3, zato 
je treba te naprave uporabiti tudi za vozila 
kategorije N1.

Or. de

Predlog spremembe 50
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Koristni učinki omejevalnikov 
hitrosti na varstvo okolja in porabo 
energije, zdržljivost in trajnost motorjev in 
pnevmatik ter varnost na cestah bodo 
pripomogli k uresničevanju ciljev te 
uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Inteligentni omejevalniki hitrosti bodo neposredno in posredno vplivali na porabo goriva.
Neposreden učinek je, da se pri počasnejši vožnji porabi manj goriva. Posreden učinek bi 
dosegli z omejitvijo najvišje hitrosti, ki bi omogočila natančno optimizacijo sistema za prenos 
moči za to hitrost, s čimer bi dodatno zmanjšali emisije. Emisije CO2 se izrazito povečajo v 
dinamičnih prometnih situacijah (ustavljanje in speljevanje) ter pri hitrostih, višjih od 
120 km/h. Ocenjuje se, da največje zmanjšanje emisij CO2, ki ga je mogoče doseči z 
inteligentnim omejevalnikom hitrosti, znaša okoli 15 %.

Predlog spremembe 51
Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) S splošno uporabo omejevalnikov 
hitrosti se bodo povečali njihovi učinki na 
varstvo okolja in porabo energije, večjo 
zdržljivost in trajnost motorjev in 
pnevmatik, zmanjšanje hrupa in motenj 
ter večjo varnost na cestah.

Or. en

Obrazložitev

Visoka hitrost je po vsej Evropi največji samostojni dejavnik v prometnih nesrečah s smrtnim 
izidom. Vse večje hitrosti v cestnem prometu niso privedle samo do večjega povpraševanja, 
pač pa tudi do večje porabe in večjih emisij CO2, ter ogrožene varnosti. Naprave za 
omejevanje hitrosti bi bile torej koristne tako z okoljskega kot varnostnega vidika.
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Predlog spremembe 52
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, 
Theodoros Skylakakis, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, 
Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Hitrost cestnih vozil močno vpliva na 
porabo goriva in emisije CO2. Če ni 
omejitve hitrosti za lahka gospodarska 
vozila, lahko poleg tega obstaja tudi 
element konkurenčnosti glede največje 
hitrosti, kar lahko vodi do prevelikih 
sistemov za prenos moči in povezano 
neučinkovitost pri počasnejših pogojih 
delovanja. Zato je primerno proučiti 
možnost razširitve področja uporabe 
Direktive Sveta 92/6/EGS o vgradnji in 
uporabi naprav za omejevanje hitrosti za 
določene kategorije motornih vozil v 
Skupnosti tudi na lahka gospodarska 
vozila, obravnavana v tej uredbi.

(24) Hitrost cestnih vozil vpliva tudi na 
porabo goriva in emisije CO2. V skladu z 
načelom, po katerem je treba pri 
zmanjševanju emisij CO2 bolj uporabiti 
tržnogospodarske spobude in ne toliko 
prepovedi, bi lahko prostovoljni sistemi, v 
okviru katerih bi proizvajalcem v zameno 
za vgradnjo omejevalnikov hitrosti 
dodelili določene olajšave v zvezi s 
prihranjenimi emisijami CO2, pripomogli 
k spodbujanju bolj okolju prijaznih lahkih 
gospodarskih vozil in z manjšo porabo 
goriva v Evropski uniji. Vendar je 
primerno najprej znanstveno proučiti, ali 
je možno z vgradnjo omejevalnikov 
hitrosti prihraniti velike količine emisij 
CO2 in v tem primeru razširiti področje
uporabe Direktive Sveta 92/6/EGS o 
vgradnji in uporabi naprav za omejevanje 
hitrosti za določene kategorije motornih 
vozil v Skupnosti, v okviru prostovoljnega 
sistema z ustreznim bonusnim sistemom,
tudi na lahka gospodarska vozila, 
obravnavana v tej uredbi.

Or. de

Obrazložitev

Vgradnja omejevalnikov hitrosti mora biti izključno prostovoljna odločitev, sprejeta ob 
upoštevanju spodbujevalnega sistema, ter pod pogojem, da je znanstveno dokazano, da 
omejevalniki hitrosti omogočajo bistveno zmanjšanje emisij CO2.



AM\817369SL.doc 27/77 PE442.811v01-00

SL

Predlog spremembe 53
Matthias Groote

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Hitrost cestnih vozil močno vpliva na 
porabo goriva in emisije CO2. Če ni 
omejitve hitrosti za lahka gospodarska 
vozila, lahko poleg tega obstaja tudi 
element konkurenčnosti glede največje 
hitrosti, kar lahko vodi do prevelikih 
sistemov za prenos moči in povezano 
neučinkovitost pri počasnejših pogojih 
delovanja. Zato je primerno proučiti 
možnost razširitve področja uporabe 
Direktive Sveta 92/6/EGS o vgradnji in 
uporabi naprav za omejevanje hitrosti za 
določene kategorije motornih vozil v 
Skupnosti tudi na lahka gospodarska 
vozila, obravnavana v tej uredbi.

(24) Hitrost cestnih vozil močno vpliva na 
porabo goriva in emisije CO2. Če ni 
omejitve hitrosti za lahka gospodarska 
vozila, lahko poleg tega obstaja tudi 
element konkurenčnosti glede največje 
hitrosti, kar lahko vodi do prevelikih 
sistemov za prenos moči in povezano 
neučinkovitost pri počasnejših pogojih 
delovanja. Zato je primerno razširiti 
področje uporabe Direktive Sveta 
92/6/EGS o vgradnji in uporabi naprav za 
omejevanje hitrosti za določene kategorije 
motornih vozil v Skupnosti tudi na lahka 
gospodarska vozila, obravnavana v tej 
uredbi.

Or. de

Obrazložitev

Omejevalniki hitrosti so že bili uvedeni za vse druge kategorije gospodarskih vozil. Vgradnja 
teh naprav ne predstavlja tehničnih težav in tudi ne bistvenih dodatnih stroškov. Ta predlog 
sprememb proizvajalce spodbuja k izdelavi manjših in učinkovitejših motorjev z manjšim 
izpustom emisij CO2.

Predlog spremembe 54
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Hitrost cestnih vozil močno vpliva na 
porabo goriva in emisije CO2. Če ni 
omejitve hitrosti za lahka gospodarska 
vozila, lahko poleg tega obstaja tudi 
element konkurenčnosti glede največje 
hitrosti, kar lahko vodi do prevelikih 

(24) Hitrost cestnih vozil močno vpliva na 
porabo goriva in emisije CO2. Če ni 
omejitve hitrosti za lahka gospodarska 
vozila, lahko poleg tega obstaja tudi 
element konkurenčnosti glede največje 
hitrosti, kar lahko vodi do prevelikih 
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sistemov za prenos moči in povezano 
neučinkovitost pri počasnejših pogojih 
delovanja. Zato je primerno proučiti 
možnost razširitve področja uporabe 
Direktive Sveta 92/6/EGS o vgradnji in 
uporabi naprav za omejevanje hitrosti za 
določene kategorije motornih vozil v 
Skupnosti tudi na lahka gospodarska 
vozila, obravnavana v tej uredbi.

sistemov za prenos moči in povezano 
neučinkovitost pri počasnejših pogojih 
delovanja. Zato je primerno razširiti 
področje uporabe Direktive Sveta 
92/6/EGS o vgradnji in uporabi naprav za 
omejevanje hitrosti za določene kategorije 
motornih vozil v Skupnosti tako, da bodo 
zajeta tudi lahka gospodarska vozila, 
obravnavana v tej uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 55
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil ter inovativnih 
tehnologij določa povprečne emisije CO2 
za nova lahka gospodarska vozila na 
175 g CO2/km, merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil določa 
povprečne emisije CO2 za nova lahka 
gospodarska vozila na 175 g CO2/km od 
leta 2012, od leta 2015 pa na 160 g 
CO2 /km, merjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

Or. de

Obrazložitev

Zadnji modeli proizvajalcev kažejo, da lahka gospodarska vozila že zdaj skoraj dosežejo 
ciljno vrednost 175 g CO2/km. Zato je možno, da bodo do leta 2012 dosegli povprečne 
emisije 175 g CO2/km, do leta 2015 pa 160 g CO2/km.

Predlog spremembe 56
Chris Davies, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil ter inovativnih 
tehnologij določa povprečne emisije CO2
za nova lahka gospodarska vozila na 
175 g CO2/km, merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil ter inovativnih 
tehnologij določa povprečne emisije CO2
za nova lahka gospodarska vozila na 
160 g CO2/km, merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Za dosego ciljev EU 2020 je bistveno izboljšati učinkovitost porabe goriv pri dostavnih in 
lahkih gospodarskih vozilih, s čimer bi zmanjšali prevozne stroške za podjetja. Ukrepi, 
potrebni za večjo učinkovitost porabe goriv in zmanjšanje emisij CO2, so dejansko enaki.
Proizvajalci vozil javno zatrjujejo, da je cilj Komisije za leto 2016 velik izziv, zasebno pa 
priznavajo, da bi bil lahko zastavljen veliko bolj ambiciozno.

Predlog spremembe 57
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil ter inovativnih 
tehnologij določa povprečne emisije CO2
za nova lahka gospodarska vozila na 
175 g CO2/km, merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil ter inovativnih 
tehnologij določa povprečne emisije CO2
za nova lahka gospodarska vozila na 
160 g CO2/km, merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Ciljna vrednost te uredbe bi morala biti 160 g CO2/km in ne 175 g CO2/km, da bi spodbudili 
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hitrejše izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje emisij CO2 v prometu. Ta cilj je za leto 2015 
predlagala Evropska komisija kot del strategije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih 
vozil. Glede na razvoj pri osebnih avtomobilih je mogoče doseči 14-odstotno zmanjšanje v 
primerjavi z ravnmi iz leta 2007, pri čemer je treba upoštevati, da vsi večji proizvajalci lahkih 
gospodarskih vozil proizvajajo tudi osebne avtomobile.

Predlog spremembe 58
Judith A. Merkies, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, 
Marisa Matias

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil ter inovativnih 
tehnologij določa povprečne emisije CO2
za nova lahka gospodarska vozila na 
175 g CO2/km, merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil ter inovativnih 
tehnologij določa povprečne emisije CO2
za nova lahka gospodarska vozila na 
160 g CO2/km, merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Predlog spremembe 59
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil ter inovativnih 
tehnologij določa povprečne emisije CO2
za nova lahka gospodarska vozila na 
175 g CO2/km, merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil določa 
povprečne emisije CO2 za nova lahka 
gospodarska vozila na 165 g CO2/km, 
merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

Or. enObrazložitev

Da bi se približali potencialu za negativne stroške zaradi zmanjševanja emisij CO2, bi bilo 
treba cilj za leto 2014 postaviti na 165 g CO2/km.

Predlog spremembe 60
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 a. Ta uredba je del dopolnilnih ukrepov, 
navedenih v celostnem pristopu 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog je nadaljevanje regulativnega postopka za obravnavanje vpliva lahkih gospodarskih 
vozil na podnebne spremembe, ki ga je Komisija začela izvajati leta 2007. Obravnava eno 
izmed tehnoloških izboljšav, navedenih v dokumentu KOM(2007) konč.

Predlog spremembe 61
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
135 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

2. Ta uredba določa cilj omejitve 
povprečnih emisij na 160 g CO2/km za 
vozni park novih lahkih gospodarskih 
vozil v skladu s členom 12(4), začenši z 
letom 2020.

Ta uredba določa cilj omejitve povprečnih 
emisij na 145 g CO2/km za vozni park 
novih lahkih gospodarskih vozil v skladu s 
členom 12(5), začenši z letom 2025.

Or. en

Obrazložitev

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Predlog spremembe 62
Sergio Berlato

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
135 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

2. Ta uredba določa cilj omejitve 
povprečnih emisij na 160 g CO2/km za 
vozni park novih lahkih gospodarskih 
vozil v skladu s členom 12(4), začenši z 
letom 2020.

Ta uredba določa cilj omejitve povprečnih 
emisij na 145 g CO2/km za vozni park 
novih lahkih gospodarskih vozil v skladu s 
členom 12(5), začenši z letom 2025.
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Or. en

Obrazložitev

Ker so stroški za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil v primerjavi z osebnimi 
avtomobili višji ter ker je pri njih potreben daljši razvojni in proizvodni cikel, dolgoročni cilj 
135 g CO2/km do leta 2020 ni dejansko uresničljiv. Povzročil bi povečanje maloprodajnih cen 
za več kot 5000 EUR, nekaterih razredov vozil (npr. razreda III) pa ne bi bilo več. Prva 
raziskava, ki jo je izvedla Komisija, je pokazala, da je 160 g/km ambiciozno zastavljen, a 
izvedljiv cilj za zmanjšanje CO2.

Predlog spremembe 63
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
135 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

2. Ta uredba določa cilj omejitve 
povprečnih emisij na 160 g CO2/km za 
vozni park novih lahkih gospodarskih 
vozil v skladu s členom 12(4), začenši z 
letom 2020.

Ta uredba določa cilj omejitve povprečnih 
emisij na 145 g CO2/km za vozni park 
novih lahkih gospodarskih vozil v skladu s 
členom 12(5), začenši z letom 2025.

Or. en

Obrazložitev

Ker so stroški za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil v primerjavi z osebnimi 
avtomobili višji ter ker je pri njih potreben daljši razvojni in proizvodni cikel, dolgoročni cilj 
135 g CO2/km do leta 2020 ni dejansko uresničljiv. Povzročil bi povečanje maloprodajnih cen 
za več kot 5000 EUR, nekaterih razredov vozil (npr. razreda III) pa ne bi bilo več. Prva 
raziskava, ki jo je izvedla Komisija, je pokazala, da je 160 g/km ambiciozno zastavljen, a 
izvedljiv cilj za zmanjšanje CO2.
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Predlog spremembe 64
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
135 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

2. Ta uredba določa cilj omejitve 
povprečnih emisij na 160 g CO2/km za 
vozni park novih lahkih gospodarskih 
vozil v skladu s členom 12(4), začenši z 
letom 2020.

Ta uredba določa cilj omejitve povprečnih 
emisij na 145 g CO2/km za vozni park 
novih lahkih gospodarskih vozil v skladu s 
členom 12(5), začenši z letom 2025.

Or. en

Obrazložitev

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, the proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally 
unrealistic in the envisaged timeframe and would require a yearly CO2 reduction which is 
much higher than for passenger cars in spite of the higher costs to reduce CO2 for LCVs 
(retail price increase more than 5,000 Euro) than for passenger cars and the longer 
development and production cycles for LCVs. 135g/km by 2020 would result in the 
disappearance of specific vehicle Classes (e.g. Class III). In addition, CO2 reduction 
opportunities are smaller for LCVs than for cars (diesel share already above 90%, 
aerodynamic improvements limited, etc.). According to the first impact assessment on behalf 
of the COM (DG-ENV): the study identified the 160g/km target level as an ambitious CO2 
reduction target (technical feasibility; 160g/km target would result in average retail price 
increase of Euro 3800 per vehicle

Predlog spremembe 65
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 160 g 
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135 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

CO2/km za nova lahka gospodarska vozila, 
registrirana v Skupnosti, če Komisija v 
okviru pregleda v skladu s členom 12(4) 
potrdi, da je to ciljno vrednost mogoče 
doseči.

Or. de

Obrazložitev

Določiti je treba dva dolgoročna cilja, namreč za leto 2020 in leto 2025, da bi omogočili 
prehodno obdobje za proizvajalce in neprekinjeno uporabo inovativnih in varčnih tehnologij, 
postopno zmanjševanje emisij CO2 lahkih gospodarskih vozil in dolgoročno zanesljivost 
načrtovanja. Pred dokončno določitvijo novih ciljnih vrednosti je treba preveriti njihovo 
izvedljivost.

Predlog spremembe 66
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
135 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

2. Ta uredba od leta 2020 določa 
povprečne emisije CO2 na 125 g CO2/km 
za nova lahka gospodarska vozila, 
registrirana v Skupnosti, s pomočjo 
izboljšav v tehnologiji vozil, merjenih v 
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 in 
njenimi izvedbenimi ukrepi.

Or. enObrazložitev

Cilj 125 g/km za leto 2020 je tehnično in ekonomsko izvedljiv in bi za potrošnika pomenil neto 
prihranek pri gorivu.

Predlog spremembe 67
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
135 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
125 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti, ki ga je 
treba doseči z napredkom v tehnologiji 
motorjev vozil, merjenim v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi.

Or. de

Obrazložitev

Lahka gospodarska vozila bi morala doseči podobno visoke cilje zmanjšanja emisij kot 
osebna. Cilj 125 g CO2/km pomeni približno 38-odstotno zmanjšanje in tako ustreza cilju za 
osebna vozila (približno 40 %).

Predlog spremembe 68
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
135 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
160 g CO2/km za vozni park novih lahkih 
gospodarskih vozil, registriranih v Uniji, 
ob upoštevanju potrditve njegove 
izvedljivosti v skladu s členom 12(4).

Or. en

Obrazložitev

Zaradi daljšega razvojnega in proizvodnega cikla, višjega letnega zmanjšanja ter višjih 
stroškov za zmanjšanje emisij CO2 pri lahkih gospodarskih vozilih v primerjavi z osebnimi 
avtomobili je cilj 135 g CO2/km preveč ambiciozno zastavljen in ga v določenem obdobju ni 
mogoče doseči. Poleg tega je pomembno, da bi bil ta cilj postavljen leta 2014 na podlagi 
temeljite ocene učinka.
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Predlog spremembe 69
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
135 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 150 
g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

Or. de

Obrazložitev

Ker so za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil v primerjavi z osebnimi 
avtomobili višji stroški ter ker je pri njih potreben daljši razvojni in proizvodni cikel, cilj 
135 g CO2/km v predlaganem časovnem okviru v praksi ni uresničljiv. Cilj 150 CO2/km pa je 
visoko zastavljen, vendar uresničljiv.

Predlog spremembe 70
Chris Davies, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
135 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
125 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za dosego ciljev EU 2020 je bistveno izboljšati učinkovitost porabe goriv pri dostavnih in 
lahkih gospodarskih vozilih, s čimer bi zmanjšali prevozne stroške za podjetja. Ukrepi, 
potrebni za večjo učinkovitost porabe goriv in zmanjšanje emisij CO2, so dejansko enaki.
Proizvajalci avtomobilov so se zavzemali, da bi preprečili ambiciozno zastavljeno 
učinkovitost porabe goriv/znižali standarde za emisije CO2, a so že presegli vrednosti, 
predvidene v zakonodaji iz leta 2009. Ko bodo postavljeni cilji za pomembne izboljšave in bo 
določeno desetletno obdobje za njihovo uresničitev, se bo industrija na to odzvala pozitivno in 
inovativno.
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Predlog spremembe 71
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
135 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
125 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Cilj 125 g CO2/km pomeni 38-odstotno zmanjšanje v primerjavi z ravnmi iz leta 2007. S tem 
se zakonodaja o lahkih gospodarskih vozilih uskladi z zahtevami za zmanjšanje emisij CO2 pri 
osebnih avtomobilih, za katera je bilo dogovorjeno 40-odstotno zmanjšanje glede na ravni iz 
leta 2006. Ocena učinka Komisije kaže, da je cilj 125 g CO2/km izvedljiv tudi brez vključitve 
električnih dostavnih vozil.

Predlog spremembe 72
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
135 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
125 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Cilj 125 g CO2/km za leto 2020 bi pomenil 38-odstotno zmanjšanje v primerjavi s sedanjimi 
ravnmi. To bi bilo skladno s stopnjami zmanjšanja pri osebnih avtomobilih, kjer cilj za 
leto 2020 zahteva 40-odstotno zmanjšanje. Tehnično izvedljivost ravni 125 g CO2/km podpira 
tudi ocena učinka Komisije, kar je odločno sporočilo proizvajalcem za inovacije v njihovem 
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voznem parku dostavnih vozil.

Predlog spremembe 73
Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
135 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

2. Ta uredba od leta 2025 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
135 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Omejitev 135 g CO2/km je ambiciozno zastavljen, a zaenkrat težko uresničljiv dolgoročni cilj.
Da bi ga industrija dosegla, potrebuje več časa. Pri določanju ciljev je treba upoštevati, da so 
proizvodni cikli za lahka gospodarska vozila daljši kot za osebne avtomobile in da je 
manevrski prostor za izboljšanje emisijskih vrednosti teh vozil dosti manjši.

Predlog spremembe 74
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta uredba od leta 2025 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 135 g 
CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v EU, če Komisija v 
okviru pregleda v skladu s členom 12(4) 
potrdi, da je to ciljno vrednost mogoče 
doseči.

Or. de
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Obrazložitev

Določiti je treba dva dolgoročna cilja, namreč za leto 2020 in leto 2025, da bi omogočili 
prehodno obdobje za proizvajalce in neprekinjeno uporabo inovativnih in varčnih tehnologij, 
postopno zmanjševanje emisij CO2 lahkih gospodarskih vozil in dolgoročno zanesljivost 
načrtovanja. Pred dokončno določitvijo novih ciljnih vrednosti je treba preveriti njihovo 
izvedljivost.

Predlog spremembe 75
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice naj za spodbujanje 
vozil z manjšimi emisijami uvedejo 
nadaljnje dopolnilne ukrepe, zlasti naj na 
podlagi emisijskih vrednosti za vozila 
določijo različne davke, stroške in 
pristojbine.

Or. en

Obrazložitev

Cilj 125 g/km za leto 2020 je tehnično in ekonomsko izvedljiv ter bi za potrošnika pomenil 
neto prihranek pri gorivu.

Predlog spremembe 76
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije N1, kakor so opredeljena 
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 („lahka gospodarska vozila“), 

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije N1, kakor so opredeljena 
v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES, z 
referenčno maso, ki ne presega 2 610 kg, in 
vozila kategorije N1, za katera se uporablja 
homologacija v skladu s členom 2(2) 
Uredbe (ES) št. 715/2007 („lahka 
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ki so prvič registrirana v Skupnosti in zunaj 
nje niso bila predhodno registrirana („nova 
lahka gospodarska vozila“).

gospodarska vozila“), ki so prvič 
registrirana v Skupnosti in zunaj nje niso 
bila predhodno registrirana („nova lahka 
gospodarska vozila“).

Or. en

Predlog spremembe 77
Rovana Plumb

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije N1, kakor so opredeljena 
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 („lahka gospodarska vozila“), 
ki so prvič registrirana v Skupnosti in zunaj 
nje niso bila predhodno registrirana („nova 
lahka gospodarska vozila“).

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije N1, kakor so opredeljena 
v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES, z 
referenčno maso, ki ne presega 2 610 kg, in
vozila kategorije N1, za katera se uporablja 
homologacija v skladu s členom 2(2) 
Uredbe (ES) št. 715/2007 („lahka 
gospodarska vozila“), ki so prvič 
registrirana v Skupnosti in zunaj nje niso 
bila predhodno registrirana („nova lahka 
gospodarska vozila“).

Or. en

Obrazložitev

V področju uporabe bi moralo biti jasno navedeno, da uredba obravnava kategorijo N1.

Predlog spremembe 78
Chris Davies, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije N1, kakor so opredeljena 
v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES, z 
referenčno maso, ki ne presega 2 610 kg, in 

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije M2, N1 in N2, kakor so 
opredeljena v Prilogi II k 
Direktivi 2007/46/ES, z referenčno maso, 
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vozila, za katera se uporablja homologacija 
v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) 
št. 715/2007 („lahka gospodarska vozila“), 
ki so prvič registrirana v Skupnosti in zunaj 
nje niso bila predhodno registrirana („nova 
lahka gospodarska vozila“).

ki ne presega 2 610 kg, in vozila, za katera 
se uporablja homologacija v skladu s 
členom 2(2) Uredbe (ES) št. 715/2007 
(„lahka gospodarska vozila“), ki so prvič 
registrirana v Skupnosti in zunaj nje niso 
bila predhodno registrirana („nova lahka 
gospodarska vozila“).

Or. en

Obrazložitev

Vozila M2 in N2, ki so konkurenčna vozilom N1, a niso zajeta v drugih standardih za emisije 
CO2, bi morali vključiti v področje uporabe te zakonodaje, da bi se izognili vsem dodatnim 
zakonodajnim vrzelim. Lažja vozila N2 in M2 izhajajo iz kategorije N1, vendar so zaradi 
nekaterih lastnosti, t.j. višje mase ali večjega števila sedežev, uvrščena v kategorijo vozil N2 
ali M2.

Predlog spremembe 79
Sirpa Pietikäinen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije N1, kakor so opredeljena 
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 („lahka gospodarska vozila“), 
ki so prvič registrirana v Skupnosti in zunaj 
nje niso bila predhodno registrirana („nova 
lahka gospodarska vozila“).

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije M2, N1 in N2, kakor so 
opredeljena 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 
(„lahka gospodarska vozila“), ki so prvič 
registrirana v Skupnosti in zunaj nje niso 
bila predhodno registrirana („nova lahka 
gospodarska vozila“).

Or. en

Obrazložitev

Vozila kategorije M2 in N2 sedaj niso zajeta v standarde za emisije CO2. Obstaja tveganje, da 
bodo proizvajalci povečali maso težjih vozil N1 ter jih homologirali kot vozila N2, da bi se 
izognili standardom za emisije CO2.
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Predlog spremembe 80
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije N1, kakor so opredeljena 
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 („lahka gospodarska vozila“), 
ki so prvič registrirana v Skupnosti in zunaj 
nje niso bila predhodno registrirana („nova
lahka gospodarska vozila“).

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije M2, N1 in N2, kakor so 
opredeljena 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 
(„lahka gospodarska vozila“), ki so prvič 
registrirana v Skupnosti in zunaj nje niso 
bila predhodno registrirana („nova lahka 
gospodarska vozila“).

Or. en

Obrazložitev

Vozila kategorij M2 in N2 je treba vključiti v področje uporabe uredbe, da bi preprečili vrzeli 
in spodbude za to, da bi vozila ali trge iz kategorije N1 prenesli v ti kategoriji.

Predlog spremembe 81
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije N1, kakor so opredeljena 
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 („lahka gospodarska vozila“), 
ki so prvič registrirana v Skupnosti in zunaj 
nje niso bila predhodno registrirana („nova 

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije M2, N1 in N2, kakor so 
opredeljena 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 
(„lahka gospodarska vozila“), ki so prvič 
registrirana v Skupnosti in zunaj nje niso 
bila predhodno registrirana („nova lahka 
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lahka gospodarska vozila“). gospodarska vozila“).

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili vsem dodatnim zakonodajnim vrzelim, bi bilo treba vozila M2 in N2 vključiti 
v področje uporabe te zakonodaje.

Predlog spremembe 82
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije N1, kakor so opredeljena 
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 („lahka 
gospodarska vozila“), ki so prvič 
registrirana v Skupnosti in zunaj nje niso 
bila predhodno registrirana („nova lahka 
gospodarska vozila“).

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije N1, kakor so opredeljena 
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 („lahka gospodarska vozila“), ki 
so prvič registrirana v Skupnosti in zunaj 
nje niso bila predhodno registrirana („nova 
lahka gospodarska vozila“).

Or. en

Obrazložitev

Izvzetje težjih vozil utegne znatno vplivati na doseganje zmanjšanja CO2.

Predlog spremembe 83
Matthias Groote

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „specifične emisije CO2“ pomenijo 
emisije iz lahkega gospodarskega vozila, 

(f) „specifične emisije CO2“ pomenijo 
emisije iz lahkega gospodarskega vozila, 
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merjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in opredeljene kot masa 
emisije CO2 (skupna) v certifikatu o 
skladnosti;

merjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in opredeljene kot masa 
emisije CO2 (skupna) v certifikatu o 
skladnosti dokončanega ali dodelanega 
vozila;

Or. de

Obrazložitev

Komisija je že v neuradnem sporočilu navedla, da metoda za določanje specifičnih emisij 
CO2 iz dodelanih vozil, ki je omenjena v predlogu uredbe, ni primerna. Kadar so za 
dokončanje vozil potrebne nadaljnje stopnje, proizvajalec osnovnega vozila nima vpliva na 
emisije CO2 iz dodelanih vozil.

Predlog spremembe 84
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Voznikom je pomembno, da za svoje vozilo poznajo dejansko porabo goriva, saj je ta pogosto 
večja od porabe, izmerjene v preskusnem ciklu EU. Merilnik porabe goriva lahko pripomore k 
zagotavljanju te informacije, hkrati pa voznike spodbuja k slogu vožnje z učinkovitejšo 
porabo goriva. Evropska komisija sedaj pripravlja zahteve, da se potniška vozila opremijo s 
tovrstnimi napravami, kar bi moralo veljati tudi za lahka gospodarska vozila.

Predlog spremembe 85
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka (g a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „odtis“ pomeni povprečen kolotek 
avtomobila, pomnožen z medosno 
razdaljo, kakor je navedeno v certifikatu o 
skladnosti in opredeljeno v oddelkih 2.1. 
in 2.3 Priloge I k Direktivi 2007/46/ES;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je opredeliti odtis, ki je omenjen v petem odstavku dela B Priloge II.

Predlog spremembe 86
Elena Oana Antonescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) „koristni tovor“ pomeni razliko med 
največjo tehnično dovoljeno maso vozila, 
kakor je navedena v certifikatu o 
skladnosti in določena v oddelku 2.8 
Priloge I k Direktivi 2007/46/ES, in maso 
vozila;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je opredeliti koristni tovor, ki je omenjen v šestem odstavku dela B Priloge II.
Opredelitev je treba uskladiti z Direktivo 2007/46/ES.

Predlog spremembe 87
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka (g a) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „dokončano vozilo“ pomeni vsako 
vozilo, ki ga ni treba dodelati, da bi 
izpolnjevalo ustrezne tehnične zahteve 
Direktive 2007/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Dokončana vozila so zajeta v zakonodajnem predlogu.

Predlog spremembe 88
Cristian Silviu Buşoi

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, kakor 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

Zaradi skladnosti z odstavkoma 5 in 6 dela B Priloge II.

Predlog spremembe 89
Cristian Silviu Buşoi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) „koristni tovor“ pomeni razliko med 
največjo tehnično dovoljeno maso 
obremenjenega vozila v skladu s 
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Prilogo III k Direktivi 2007/46/ES in 
maso vozila.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z odstavkoma 5 in 6 dela B Priloge II.

Predlog spremembe 90
Cristian Silviu Buşoi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gc) „dokončano vozilo“ pomeni vsako 
vozilo, ki ga ni treba dodelati, da bi 
izpolnjevalo ustrezne tehnične zahteve 
Direktive 2007/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Dokončana vozila so zajeta v zakonodajnem predlogu.

Predlog spremembe 91
Rovana Plumb

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „odtis“ pomeni povprečen kolotek 
avtomobila, pomnožen z medosno 
razdaljo, kakor je navedeno v certifikatu o 
skladnosti in opredeljeno v oddelkih 2.1. 
in 2.3 Priloge I k Direktivi 2007/46/ES;

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je opredeliti odtis, ki je omenjen v petem odstavku dela B Priloge II.

Predlog spremembe 92
Rovana Plumb

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) „koristni tovor“ pomeni razliko med 
največjo tehnično dovoljeno maso vozila, 
kakor je navedena v certifikatu o 
skladnosti in določena v oddelku 2.8 
Priloge I k Direktivi 2007/46/ES;

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je opredeliti koristni tovor, ki je omenjen v šestem odstavku dela B Priloge II.
Opredelitev je treba uskladiti z Direktivo 2007/46/ES.

Predlog spremembe 93
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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, kakor je navedeno v 
potrdilu o skladnosti ter opredeljeno v 
oddelkih 2.1 in 2.3 Priloge I k 
Direktivi 2007/46/ES.

Or. en
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Predlog spremembe 94
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) „dokončano vozilo“ pomeni vsako 
vozilo, ki ga ni treba dodelati, da bi 
izpolnjevalo ustrezne tehnične zahteve
Direktive 2007/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Dokončana vozila so zajeta v zakonodajnem predlogu, zato jih je treba opredeliti.

Predlog spremembe 95
Matthias Groote

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri dodelanih vozilih proizvajalec navede 
le specifične emisije CO2 osnovnih vozil, 
ki jih mora upoštevati v skladu z 
odstavkom 1.

Or. de

Obrazložitev

Komisija je že v neuradnem sporočilu navedla, da metoda za določanje specifičnih emisij 
CO2 iz dodelanih vozil, ki je omenjena v predlogu uredbe, ni primerna. Kadar so za 
dokončanje vozil potrebne nadaljnje stopnje, proizvajalec osnovnega vozila nima vpliva na 
emisije CO2 iz dodelanih vozil.
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Predlog spremembe 96
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2012, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Or. de

Obrazložitev

Uredba naj bi začela veljati leta 2012, kot sta leta 2007 predlagala Komisija in Svet.
Nobenega razloga ni, da bi čakali do leta 2014. Cilje je mogoče doseči s tehnologijo, ki je 
zdaj na razpolago.

Predlog spremembe 97
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2015, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.
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Or. de

Obrazložitev

Zaradi daljšega proizvodnega ciklusa lahkih gospodarskih vozil bi se moralo uvajanje začeti 
leta 2015, saj so vozila, ki bodo naprodaj leta 2014, že v razvojni fazi oziroma fazi 
proizvodnje.

Predlog spremembe 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Vsak proizvajalec dokončanih lahkih 
gospodarskih vozil za koledarsko leto, ki se 
začne 1. januarja 2015, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da sta razvojni in proizvodni cikel pri lahkih gospodarskih vozil daljša kot pri 
osebnih avtomobilih, je potrebno daljše prehodno obdobje za postopno uvajanje. Direktiva 
2007/46/ES o homologaciji se bo šele od maja 2013 uporabljala za vse vrste dodelanih vozil.
Leto 2014 bo prvo polno koledarsko leto, za katerega bodo na razpolago podatki o emisijah 
CO2 in masi takih vozil. Proizvajalci bodo te podatke dobili, da bi ocenili njen vpliv na 
njihove povprečne emisije v drugi polovici leta 2015. Emisije dodelanih vozil se torej ne 
smejo vključiti pred letom 2016.

Predlog spremembe 99
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2013, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Or. fr

Obrazložitev

Komisija je leta 2007 napovedala vmesna cilja 175 g/km do leta 2012 in 160 g/km do 
leta 2015. To sta razumna cilja, ki ju je treba ohraniti, da bi že danes lahko začeli oblikovati 
inovativno industrijsko politiko, ki jo bo EU potrebovala, da bo leta 2020 dosegla cilj 
125 g/km.

Predlog spremembe 100
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Vsak proizvajalec dokončanih lahkih 
gospodarskih vozil za koledarsko leto, ki se 
začne 1. januarja 2015, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Or. en
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Obrazložitev

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Predlog spremembe 101
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Vsak proizvajalec dokončanih lahkih 
gospodarskih vozil za koledarsko leto, ki se 
začne 1. januarja 2015, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Or. en

Obrazložitev

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Predlog spremembe 102
Sergio Berlato

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Vsak proizvajalec dokončanih lahkih 
gospodarskih vozil za koledarsko leto, ki se 
začne 1. januarja 2015, in vsako naslednje
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da sta razvojni in proizvodni cikel pri lahkih gospodarskih vozil daljša kot pri 
osebnih avtomobilih, je potrebno daljše prehodno obdobje za postopno uvajanje. Direktiva 
2007/46/ES o homologaciji se bo šele od maja 2013 uporabljala za vse vrste dodelanih vozil.
Leto 2014 bo prvo polno koledarsko leto, za katerega bodo na razpolago podatki o emisijah 
CO2 in masi takih vozil. Proizvajalci bodo te podatke dobili, da bi ocenili njen vpliv na 
njihove povprečne emisije v drugi polovici leta 2015. Emisije dodelanih vozil se torej ne 
smejo vključiti pred letom 2016.

Predlog spremembe 103
Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 

Vsak proizvajalec dokončanih lahkih 
gospodarskih vozil za koledarsko leto, ki se 
začne 1. januarja 2015, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
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določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Or. en

Predlog spremembe 104
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2013, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Or. en

Obrazložitev

Za uskladitev te uredbe z uredbo za avtomobile in CO2, ki začne veljati leta 2015.

Predlog spremembe 105
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju specifičnih emisij CO2 
vsakega proizvajalca se upoštevajo 
naslednji odstotki vsakega proizvajalca 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v referenčnem letu:

črtano
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– 75 % v letu 2014,
– 80 % v letu 2015,
– 100 % od leta 2016 dalje.

Or. de

Obrazložitev

Postopno uvajanje pomeni zgolj, da bi uredba začela veljati še pozneje, kot je predvideno. To 
bi privedlo do tega, da proizvajalcem do leta 2016 praktično ne bi bilo treba sprejeti ukrepov 
za zmanjšanje CO2.

Predlog spremembe 106
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca se upoštevajo 
naslednji odstotki vsakega proizvajalca 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v referenčnem letu:

– 75% v letu 2014,
– 80% v letu 2015,
– 100 % od leta 2016 dalje.

Pri ocenjevanju učinkovitosti vsakega 
proizvajalca iz člena 7 za leti 2012 in 2013 
se za nova lahka gospodarska vozila 
uporablja neobvezujoč cilj povprečnih 
emisij CO2, ki je 175 g CO2/km.

Or. enObrazložitev

Postopen pristop je za državljane zavajajoč in ne pripomore k boljši zakonodaji.

Predlog spremembe 107
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Thomas Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalci sprejmejo ustrezne ukrepe za  
postopno zmanjšanje povprečnih emisij 
CO2 za nova lahka gospodarska vozila, 
registrirana v Uniji, da bi do leta 2025
dosegli cilj 135 g CO2/km. Proizvajalci 
upoštevajo naslednja nezavezujoča cilja, 
da bi spodbujali neprekinjene inovacije:
– 165 g CO2/km v letu 2019,
– 145 g CO2/km v letu 2023.

Or. de

Obrazložitev

Da bi proizvajalci neprekinjeno uporabljali inovativne in varčne tehnologije, morajo 
upoštevati okvirne cilje.

Predlog spremembe 108
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli,

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

65 % v letu 2015

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da sta razvojni in proizvodni cikel pri lahkih gospodarskih vozil daljša kot pri 
osebnih avtomobilih, je potrebno daljše prehodno obdobje za postopno uvajanje. Direktiva 
2007/46/ES o homologaciji se bo šele od maja 2013 uporabljala za vse vrste dodelanih vozil.
Leto 2014 bo prvo polno koledarsko leto, za katerega bodo na razpolago podatki o emisijah 
CO2 in masi takih vozil. Proizvajalci bodo te podatke dobili, da bi ocenili njen vpliv na 
njihove povprečne emisije v drugi polovici leta 2015. Emisije dodelanih vozil se torej ne 
smejo vključiti pred letom 2016.
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Predlog spremembe 109
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 75 % v letu 2014, črtano

Or. en

Predlog spremembe 110
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 75 % v letu 2014, črtano

Or. fr

Predlog spremembe 111
Sergio Berlato

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 75 % v letu 2014, – 65 % v letu 2015,
– 75% v letu 2016,

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da sta razvojni in proizvodni cikel pri lahkih gospodarskih vozil daljša kot pri 
osebnih avtomobilih, je potrebno daljše prehodno obdobje za postopno uvajanje. Direktiva 
2007/46/ES o homologaciji se bo šele od maja 2013 uporabljala za vse vrste dodelanih vozil.
Leto 2014 bo prvo polno koledarsko leto, za katerega bodo na razpolago podatki o emisijah 
CO2 in masi takih vozil. Proizvajalci bodo te podatke dobili, da bi ocenili njen vpliv na 
njihove povprečne emisije v drugi polovici leta 2015. Emisije dodelanih vozil se torej ne 
smejo vključiti pred letom 2016.
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Predlog spremembe 112
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 75 % v letu 2014, – 75 % v letu 2015,

Or. de

Obrazložitev

Zaradi daljšega proizvodnega ciklusa lahkih gospodarskih vozil bi se moralo uvajanje začeti 
leta 2015, saj so vozila, ki bodo naprodaj leta 2014, že v razvojni fazi oziroma fazi 
proizvodnje.

Predlog spremembe 113
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 75 % v letu 2014, – 65 % v letu 2014,

Or. en

Obrazložitev

Obdobje izvajanja za lahka gospodarska vozila mora biti podobno obdobju treh let, ki velja  
za osebne avtomobile. Razvojna faza lahkih gospodarskih vozil traja približno sedem, za 
osebne avtomobile pa pet let. Proizvodni ciklus lahkih gospodarskih vozil traja več kot deset, 
za osebne avtomobile pa med pet in sedem let.

Predlog spremembe 114
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 75 % v letu 2014, – 65 % v letu 2015,

Or. en

Obrazložitev

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Predlog spremembe 115
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 75 % v letu 2014, – 75 % v letu 2016,

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da sta razvojni in proizvodni cikel pri lahkih gospodarskih vozil daljša kot pri 
osebnih avtomobilih, je potrebno daljše prehodno obdobje za postopno uvajanje. Direktiva 
2007/46/ES o homologaciji se bo šele od maja 2013 uporabljala za vse vrste dodelanih vozil.
Leto 2014 bo prvo polno koledarsko leto, za katerega bodo na razpolago podatki o emisijah 
CO2 in masi takih vozil. Proizvajalci bodo te podatke dobili, da bi ocenili njen vpliv na 
njihove povprečne emisije v drugi polovici leta 2015. Emisije dodelanih vozil se torej ne 
smejo vključiti pred letom 2016.
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Predlog spremembe 116
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 75 % v letu 2014, – 75 % v letu 2013,

Or. en

Obrazložitev

Za uskladitev te uredbe z uredbo za avtomobile in CO2, ki začne veljati leta 2015.

Predlog spremembe 117
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 75 % v letu 2014, – 65 % v letu 2015,

Or. en

Predlog spremembe 118
Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 75 % v letu 2014, – 75 % v letu 2015,

Or. en

Obrazložitev

Zaradi veliko daljšega razvojnega in proizvodnega cikla pri lahkih gospodarskih vozilih je 
potrebno daljše prehodno obdobje za postopno uvajanje.
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Predlog spremembe 119
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 80% v letu 2015, črtano

Or. en

Predlog spremembe 120
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 80 % v letu 2015, črtano

Or. fr

Predlog spremembe 121
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabetta Gardini

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 80 % v letu 2015, – 80 % v letu 2016,

Or. de

Obrazložitev

Zaradi daljšega proizvodnega ciklusa lahkih gospodarskih vozil bi se moralo uvajanje začeti 
leta 2015, saj so vozila, ki bodo naprodaj leta 2014, že v razvojni fazi oziroma fazi 
proizvodnje.
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Predlog spremembe 122
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 80 % v letu 2015, – 75 % v letu 2015,

Or. en

Obrazložitev

Obdobje izvajanja za lahka gospodarska vozila mora biti podobno obdobju treh let, ki velja  
za osebne avtomobile. Razvojna faza lahkih gospodarskih vozil traja približno sedem, za 
osebne avtomobile pa pet let. Proizvodni ciklus lahkih gospodarskih vozil traja več kot deset, 
za osebne avtomobile pa med pet in sedem let.

Predlog spremembe 123
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 80 % v letu 2015, – 75 % v letu 2016,

Or. en

Obrazložitev

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Predlog spremembe 124
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 80 % v letu 2015, – 80 % v letu 2017,

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da sta razvojni in proizvodni cikel pri lahkih gospodarskih vozil daljša kot pri 
osebnih avtomobilih, je potrebno daljše prehodno obdobje za postopno uvajanje. Direktiva 
2007/46/ES o homologaciji se bo šele od maja 2013 uporabljala za vse vrste dodelanih vozil.
Leto 2014 bo prvo polno koledarsko leto, za katerega bodo na razpolago podatki o emisijah 
CO2 in masi takih vozil. Proizvajalci bodo te podatke dobili, da bi ocenili njen vpliv na 
njihove povprečne emisije v drugi polovici leta 2015. Emisije dodelanih vozil se torej ne 
smejo vključiti pred letom 2016.

Predlog spremembe 125
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 80 % v letu 2015, – 80 % v letu 2014,

Or. en

Obrazložitev

Za uskladitev te uredbe z uredbo za avtomobile in CO2, ki začne veljati leta 2015.

Predlog spremembe 126
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 80 % v letu 2015, – 75 % v letu 2016,

Or. en

Predlog spremembe 127
Sergio Berlato

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 80 % v letu 2015, – 80 % v letu 2017,

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da sta razvojni in proizvodni cikel pri lahkih gospodarskih vozil daljša kot pri 
osebnih avtomobilih, je potrebno daljše prehodno obdobje za postopno uvajanje. Direktiva 
2007/46/ES o homologaciji se bo šele od maja 2013 uporabljala za vse vrste dodelanih vozil.
Leto 2014 bo prvo polno koledarsko leto, za katerega bodo na razpolago podatki o emisijah 
CO2 in masi takih vozil. Proizvajalci bodo te podatke dobili, da bi ocenili njen vpliv na 
njihove povprečne emisije v drugi polovici leta 2015. Emisije dodelanih vozil se torej ne 
smejo vključiti pred letom 2016.

Predlog spremembe 128
Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 80 % v letu 2015, – 80 % v letu 2016,

Or. en

Obrazložitev

Zaradi veliko daljšega razvojnega in proizvodnega cikla pri lahkih gospodarskih vozilih je 
potrebno daljše prehodno obdobje za postopno uvajanje.



AM\817369SL.doc 67/77 PE442.811v01-00

SL

Predlog spremembe 129
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 –  alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 80 % v letu 2017,

Or. en

Predlog spremembe 131
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 100 % od leta 2016 dalje. črtano

Or. fr

Predlog spremembe 132
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 100 % od leta 2016 dalje. – 100 % od leta 2018 dalje.

S 1. januarjem 2016 se pri določanju 
povprečnih specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca vključijo tudi 
dokončana vozila.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da sta razvojni in proizvodni cikel pri lahkih gospodarskih vozil daljša kot pri 
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osebnih avtomobilih, je potrebno daljše prehodno obdobje za postopno uvajanje. Direktiva 
2007/46/ES o homologaciji se bo šele od maja 2013 uporabljala za vse vrste dodelanih vozil.
Leto 2014 bo prvo polno koledarsko leto, za katerega bodo na razpolago podatki o emisijah 
CO2 in masi takih vozil. Proizvajalci bodo te podatke dobili, da bi ocenili njen vpliv na 
njihove povprečne emisije v drugi polovici leta 2015. Emisije dodelanih vozil se torej ne 
smejo vključiti pred letom 2016.

Predlog spremembe 133
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 100 % od leta 2016 dalje. – 100 % od leta 2018 dalje.

S 1. januarjem 2016 se pri določanju 
povprečnih specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca vključijo tudi 
dokončana vozila.

Or. en

Predlog spremembe 134
Sergio Berlato

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 100 % od leta 2016 dalje. – 100 % od leta 2018 dalje.

S 1. januarjem 2016 se pri določanju 
povprečnih specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca vključijo tudi 
dokončana vozila.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da sta razvojni in proizvodni cikel pri lahkih gospodarskih vozil daljša kot pri 
osebnih avtomobilih, je potrebno daljše prehodno obdobje za postopno uvajanje. Direktiva 
2007/46/ES o homologaciji se bo šele od maja 2013 uporabljala za vse vrste dodelanih vozil.
Leto 2014 bo prvo polno koledarsko leto, za katerega bodo na razpolago podatki o emisijah 
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CO2 in masi takih vozil. Proizvajalci bodo te podatke dobili, da bi ocenili njen vpliv na 
njihove povprečne emisije v drugi polovici leta 2015. Emisije dodelanih vozil se torej ne 
smejo vključiti pred letom 2016.

Predlog spremembe 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 100 % od leta 2016 dalje. – 100 % od leta 2015 dalje.

Or. en

Obrazložitev

Za uskladitev te uredbe z uredbo za avtomobile in CO2, ki začne veljati leta 2015.

Predlog spremembe 136
Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 100 % od leta 2016 dalje. – 100 % od leta 2018 dalje.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi veliko daljšega razvojnega in proizvodnega cikla pri lahkih gospodarskih vozilih je 
potrebno daljše prehodno obdobje za postopno uvajanje.

Predlog spremembe 137
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 100 % od leta 2016 dalje. – 80 % od leta 2016 dalje.

Or. en

Obrazložitev

Obdobje izvajanja za lahka gospodarska vozila mora biti podobno obdobju treh let, ki velja  
za osebne avtomobile. Razvojna faza lahkih gospodarskih vozil traja približno sedem, za 
osebne avtomobile pa pet let. Proizvodni ciklus lahkih gospodarskih vozil traja več kot deset, 
za osebne avtomobile pa med pet in sedem let.

Predlog spremembe 138
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 100 % od leta 2016 dalje. – 100 % od leta 2017 dalje.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi daljšega proizvodnega ciklusa lahkih gospodarskih vozil bi se moralo uvajanje začeti 
leta 2015, saj so vozila, ki bodo naprodaj leta 2014, že v razvojni fazi oziroma fazi 
proizvodnje.

Predlog spremembe 139
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 100 % od leta 2016 dalje. – 80 % v letu 2017,

Or. en
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Obrazložitev

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Predlog spremembe 140
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 3 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 100 % od leta 2016 dalje. – 100 % od leta 2017 dalje.

Or. en

Obrazložitev

Obdobje izvajanja za lahka gospodarska vozila mora biti podobno obdobju treh let, ki velja  
za osebne avtomobile. Razvojna faza lahkih gospodarskih vozil traja približno sedem, za 
osebne avtomobile pa pet let. Proizvodni ciklus lahkih gospodarskih vozil traja več kot deset, 
za osebne avtomobile pa med pet in sedem let.

Predlog spremembe 141
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – alinea 3 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 100 % od leta 2016 dalje. – 100 % od leta 2018 dalje.

Or. en
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Obrazložitev

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Predlog spremembe 142
Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S 1. januarjem 2016 se pri določanju 
povprečnih specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca vključijo tudi 
dokončana vozila.

Or. en

Obrazložitev

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissionsof their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Predlog spremembe 143
Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

S 1. januarjem 2016 se pri določanju 
povprečnih specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca vključijo tudi 
dokončana vozila.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pomanjkanja razpoložljivih podatkov in tveganja napak v podatkih, se dokončana 
vozila ne smejo vključiti v zakonodajo pred letom 2016.

Predlog spremembe 144
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Olajšave črtano
Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 se vsako novo lahko 
gospodarsko vozilo s specifičnimi 
emisijami CO2 manj kot 50 g CO2/km 
šteje za:
– 2,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2014,
– 1,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2015,
– 1 lahko gospodarsko vozilo v letu 2016.

Or. de

Obrazložitev

Olajšave imajo ravno nasproten učinek. Nazadnje povzročijo več emisij CO2, saj se varčna 
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vozila izravnajo z vozili s posebej visoko porabo goriva.

Predlog spremembe 145
Chris Davies, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Omejevalniki hitrosti

Omejevalniki hitrosti se uvedejo leta 2015, 
da se največja hitrost novoizdelanih vozil 
kategorije M2, N1 in N2, kakor so 
opredeljena v členu 2, omeji na 110 km/h.

Or. en

Obrazložitev

Učinkovitost porabe goriv pri dostavnih in lahkih gospodarskih vozilih se je v letih med 2001 
in 2007 poslabšala, zaradi česar so se za poslovne uporabnike povečali operativni stroški. Če 
naj bi uresničili cilje EU2020 za večjo podjetniško konkurenčnost, je bistveno zmanjšati 
nepotrebne stroške prevoza.  Motorji, vgrajeni v poslovna vozila, morajo ustrezati svojemu 
namenu in ne smejo biti izdelani za visoke hitrosti na avtocestah.  Omejevalnik hitrosti, 
nastavljen na 110 km (68 milj/h) bi proizvajalcem omogočili, da bi dosegli cilje zmanjšanja z 
veliko nižjimi stroški.

Predlog spremembe 146
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
...

V koledarskem letu, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec lahkih 
gospodarskih vozil zagotovi, da so njegova 
vozila opremljena z omejevalniki hitrosti, 
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tako da je največja hitrost omejena na 100 
km/h.

Or. en

Obrazložitev

Inteligentni omejevalniki hitrosti bodo neposredno in posredno vplivali na porabo goriva.
Neposreden učinek je, da se pri počasnejši vožnji porabi manj goriva. Posreden učinek bi 
dosegli z omejitvijo najvišje hitrosti, ki bi omogočila natančno optimizacijo sistema za prenos 
moči za to hitrost, s čimer bi dodatno zmanjšali emisije. Emisije CO2 se izrazito povečajo v 
dinamičnih prometnih situacijah (ustavljanje in speljevanje) ter pri hitrostih, višjih od 
120 km/h. Ocenjuje se, da največje zmanjšanje emisij CO2, ki ga je mogoče doseči z 
inteligentnim omejevalnikom hitrosti, znaša okoli 15 %.

Predlog spremembe 147
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Cilji specifičnih emisij za vozila na 

alternativna goriva
Da se ugotovi, ali proizvajalec upošteva 
cilje specifičnih emisij iz člena 4, se 
navedene specifične emisije CO2 do 
31. decembra 2018 zmanjšajo za 5 % pri 
vsakem vozilu, načrtovanem za pogon na 
mešanico s 85 % bioetanola (E 85), ki je v 
skladu z ustrezno zakonodajo Unije ali 
evropskimi tehničnimi standardi, ob 
priznavanju boljše tehnologije in 
zmožnosti zmanjšanja emisij pogona na 
biogorivo. To zmanjšanje velja samo v 
primeru, če bodo tovrstna alternativna 
goriva, ki izpolnjujejo trajnostna merila 
za biogoriva, opredeljena v zadevni 
zakonodaji Unije, na voljo na vsaj 30 % 
bencinskih črpalk v državi članici, kjer je 
vozilo registrirano.

Or. de
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Obrazložitev

Napredek pri izgradnji infrastrukture za biogoriva lahko zagotovi pomembno zmanjšanje 
emisij CO2 voznega parka v vsem ciklusu, od črpanja do porabe. Zato je treba vključiti 
ureditev za lahka gospodarska vozila na alternativna goriva, podobno kot v uredbi o 
zmanjšanju emisij CO2 pri osebnih vozilih (ES) št. 443/2009.

Predlog spremembe 148
Matthias Groote

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Omejevalniki hitrosti

S 1. januarjem 2014 proizvajalci lahkih 
gospodarskih vozil zagotovijo, da bodo vsa 
nova lahka gospodarska vozila v skladu s 
členom 2 opremljena z omejevalniki 
hitrosti, ki največjo hitrost teh vozil 
omejujejo na 120 km/h.

Or. de

Obrazložitev

Omejevalniki hitrosti so že bili uvedeni za vse druge kategorije gospodarskih vozil. Vgradnja 
teh naprav ne predstavlja tehničnih težav in tudi ne bistvenih dodatnih stroškov. Ta predlog 
sprememb proizvajalce spodbuja k izdelavi manjših in učinkovitejših motorjev z manjšim 
izpustom emisij CO2.

Predlog spremembe 149
Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
...

V koledarskem letu, ki se začne 
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1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec lahkih 
gospodarskih vozil zagotovi, da so njegova 
vozila opremljena z omejevalniki hitrosti.
Najvišjo hitrost, na katero se lahko te 
naprave nastavijo, določijo države članice.

Or. en

Obrazložitev

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent  speed limitation device is estimated 
to be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.


