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Predlog spremembe 12
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 13(1) Uredbe (EU) št. 510/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2011 o določitvi standardov 
emisijskih vrednosti za nova lahka 
gospodarska vozila kot del celostnega 
pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz 
lahkih tovornih vozil določa, da mora 
Komisija po potrditvi izvedljivosti 
pregledati načine za dosego cilja 147 g/km 
do leta 2020, vključno s formulami iz 
Priloge I in odstopanji iz člena 11. Predlog 
za spremembo uredbe bi moral biti čim 
nevtralnejši z vidika konkurence, socialno 
pravičen in trajnosten.

(1) Člen 13(1) Uredbe (EU) št. 510/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
maja 2011 o določitvi standardov 
emisijskih vrednosti za nova lahka 
gospodarska vozila kot del celostnega 
pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz 
lahkih tovornih vozil določa, da mora 
Komisija po potrditvi izvedljivosti 
pregledati načine za dosego cilja 128 g/km 
do leta 2020, vključno s formulami iz 
Priloge I in odstopanji iz člena 11. Glede 
na tehnološki razvoj bi moral biti za leto 
2020 določen bolj ambiciozen cilj, in sicer 
128 g/km. Nadalje bi bil cilj 128 g/km v 
skladu s 27-odstotnim zmanjšanjem emisij 
CO2 iz novih osebnih vozil, kot je 
določeno v Uredbi (ES) št. 443/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
aprila 2009 o določitvi standardov 
emisijskih vrednosti za nove osebne 
avtomobile kot del celostnega pristopa 
Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz 
lahkih tovornih vozil1. Predlog za 
spremembo uredbe bi moral biti čim 
nevtralnejši z vidika konkurence, socialno 
pravičen in trajnosten.

________________
1 UL L 140, 5.6.2009, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Cilj, ki ga je predlagala Komisija za leto 2020, ustreza 16-odstotni zaostritvi cilja za leto 
2015 za lahka gospodarska vozila. Za osebna vozila cilj za leto 2020 ustreza 27-odstotni 
zaostritvi. Cilj za lahka gospodarska vozila bi moral biti 128 g CO2/km, tako da velja ista 
raven ambicije ne glede na tip vozila.
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Predlog spremembe 13
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Lahka gospodarska vozila so eden od 
najbolj hitro rastočih virov emisij 
toplogrednih plinov na področju prometa. 
Takšne emisije so se v obdobju med 1995 
in 2010 povečale za 26 % in sedaj 
predstavljajo 8-odstotni  delež emisij iz 
cestnega prometa. Uvedba nadaljnjega 
cilja 85 g/km v letu 2025 je nujna, da se 
proizvajalcem vozil zagotovi predvidljiv 
politični okvir glede na nujne stalne 
izboljšave učinkovitosti porabe goriva pri 
vozilih tudi po letu 2020, ki mora biti v 
skladu z dekarbonizacijo prometnega 
sektorja kot dela ciljev Unije na področju 
podnebnih sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 14
Chris Davies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Uredba (EU) št. 510/2011 določa 
standarde emisij CO2 za nova lahka 
gospodarska vozila. Ker obstaja 
neposredna povezava med emisijami CO2 
in porabo goriva ima uredba pomemben 
vpliv na uporabnike lahkih gospodarskih 
vozil, pogosto mala podjetja in vozne 
parke.  Glede na stalno povečevanje 
stroškov goriva je cilj standardov, 
določenih v tej uredbi, tudi stroškovno 
učinkovito zmanjšanje porabe in stroškov 
goriva lastnikov lahkih gospodarskih 
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vozil.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je prizadevati si za zmanjšanje emisij CO2 in porabe goriva. Gorivo je vedno 
pomembnejši poslovni strošek, ki tipično predstavlja eno tretjino stroškov lastništva in 
delovanja, zato je primerno, da ta uredba poskuša minimizirati porabo goriva na stroškovno 
učinkovit način.

Predlog spremembe 15
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pojasniti je treba, da bi bilo treba za 
preverjanje izpolnjevanja cilja 
147 g CO2/km emisije CO2 še naprej 
meriti v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2007 o homologaciji motornih 
vozil glede na emisije iz lahkih potniških in 
gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o 
dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil ter njenimi izvedbenimi 
ukrepi in inovativnimi tehnologijami.

(2) Pojasniti je treba, da bi bilo treba za 
preverjanje izpolnjevanja cilja 
128 g CO2/km emisije CO2 še naprej 
meriti v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2007 o homologaciji motornih 
vozil glede na emisije iz lahkih potniških in 
gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o 
dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil ter njenimi izvedbenimi 
ukrepi in inovativnimi tehnologijami.

Or. en

Obrazložitev

Cilj, ki ga je predlagala Komisija za leto 2020, ustreza 16-odstotni zaostritvi cilja za leto 
2015 za lahka gospodarska vozila. Cilj za osebna vozila za leto 2020 ustreza 27-odstotni 
zaostritvi. Cilj za lahka gospodarska vozila bi moral biti 128 g CO2/km, tako da velja ista 
raven ambicije ne glede na tip vozila.

Predlog spremembe 16
Carl Schlyter
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pojasniti je treba, da bi bilo treba za 
preverjanje izpolnjevanja cilja 
147 g CO2/km emisije CO2 še naprej 
meriti v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2007 o homologaciji motornih 
vozil glede na emisije iz lahkih potniških in 
gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o 
dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil ter njenimi izvedbenimi 
ukrepi in inovativnimi tehnologijami.

(2) Pojasniti je treba, da bi bilo treba za 
preverjanje izpolnjevanja cilja za leto 2020
emisije CO2 še naprej meriti v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o 
homologaciji motornih vozil glede na 
emisije iz lahkih potniških in gospodarskih 
vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do 
informacij o popravilu in vzdrževanju vozil 
ter njenimi izvedbenimi ukrepi in 
inovativnimi tehnologijami. Vendar so 
študije, ki jih je opravila Komisija, 
pokazale, da preskusni postopki, s 
katerimi so se merile emisije CO2 v okviru 
te uredbe, niso preprečili povečane 
uporabe prilagodljivosti s strani 
proizvajalcev, kar je imelo za posledico 
domnevna zmanjšanja emisij CO2, ki niso 
temeljile na tehnoloških izboljšavah in jih 
ni mogoče doseči pri dejanski vožnji na 
cesti. Zaradi tega je nujno treba pregledati 
Uredbo (ES) št. 715/2007, da bi preskusni 
postopki primerno odražali dejanske 
vrednosti emisij CO2 pri vozilih. Ta 
pregled bi moral med drugim obravnavati 
prilagodljivosti, ki so posledica uporabe 
privzetih pogojev v zvezi z obremenitvijo 
in inercijskih nastavitev v zgornjem delu 
omejitve.

Or. en

Predlog spremembe 17
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pojasniti je treba, da bi bilo treba za (2) Pojasniti je treba, da bi bilo treba za 
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preverjanje izpolnjevanja cilja 
147 g CO2/km emisije CO2 še naprej 
meriti v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2007 o homologaciji motornih 
vozil glede na emisije iz lahkih potniških in 
gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o 
dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil ter njenimi izvedbenimi 
ukrepi in inovativnimi tehnologijami.

preverjanje izpolnjevanja cilja 
147 g CO2/km emisije CO2 še naprej 
meriti v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2007 o homologaciji motornih 
vozil glede na emisije iz lahkih potniških in 
gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o 
dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil ter njenimi izvedbenimi 
ukrepi in inovativnimi tehnologijami. 
Vendar so študije, ki jih je opravila 
Komisija, pokazale, da preskusni postopki, 
ki se uporabljajo za merjenje emisij CO2 v 
skladu s to uredbo, proizvajalcem niso 
preprečili povečane uporabe 
prilagodljivosti, kar je imelo za posledico 
domnevna zmanjšanja emisij CO2, ki niso 
rezultat tehnoloških izboljšav in jih ni 
mogoče doseči pri dejanski vožnji na cesti. 
Zato bi bilo treba najkasneje do leta 2014 
Uredbo (ES) št. 715/2007, novi evropski 
vozni cikel, nujno spremeniti, da bi 
zagotovili, da preskusni postopki ustrezno 
odražajo emisije CO2, ki nastanejo pri 
dejanski vožnji. Naslednji korak pa bi 
morala biti vključitev svetovnega 
preskusnega postopka za lahka vozila, ki 
ga sedaj razvija Ekonomska komisija 
Združenih narodov za Evropo, v 
zakonodajo Unije, in sicer čim prej po 
zaključku njegovega razvoja. Vendar 
mora Komisija preučiti, ali je treba pri 
vključitvi svetovnega preskusnega 
postopka za lahka vozila v zakonodajo 
Unije tega dopolniti z dodatnimi 
določbami, da bodo preskusni postopki 
ustrezno odražali emisije pri dejanski 
vožnji na cesti.

Or. de

Obrazložitev

Izkazani podatki o porabi morajo biti za potrošnika zanesljivi. Veljavni preskusni cikel 
omogoča veliko prilagodljivosti, vendar ne ustreza realnosti. Svetovni preskusni postopek za 
lahka vozila bo prinesel izboljšave, vendar bo preteklo še nekaj časa do njegovega 
dokončnega razvoja. Zato je treba še pred njegovo uvedbo prilagoditi evropski vozni cikel. 
Poleg tega je treba razmisliti o dodatnih določbah, ki bi morda morale spremljati svetovni 
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preskusni postopek za lahka vozila, ker svetovni cikel ne more v celoti odražati razmer v EU.

Predlog spremembe 18
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a)  Večina gospodarskih panog v 
Evropski uniji si zelo prizadeva za 
zmanjšanje emisij CO2 in povečanje 
učinkovitosti. Tudi proizvajalci lahkih 
gospodarskih vozil morajo postati bolj 
učinkoviti, če se želi doseči ambiciozne 
evropske cilje na področju podnebnih 
sprememb.

Or. en

Predlog spremembe 19
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Bolj ambiciozni cilji v zvezi z 
zmanjšanjem CO2 so izvedljivi, vendar 
proizvajalci potrebujejo pravno 
svetovanje, da bodo lahko vlagali v 
okoljske in z gorivom varčne tehnologije, 
ne da bi pri tem morali vzeti v zakup 
neugoden konkurenčni položaj.

Or. en

Predlog spremembe 20
Christofer Fjellner
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Glede na tehnično analizo, ki je bila 
opravljena za oceno učinka, so na voljo 
tehnologije za doseganje cilja 
147 g CO2/km, pri čemer je mogoče 
zahtevana znižanja doseči z nižjimi stroški, 
kot so bili ocenjeni v predhodni analizi, 
opravljeni pred sprejetjem Uredbe (EU) 
št. 510/2011. Poleg tega se je razlika med 
sedanjimi povprečnimi specifičnimi 
emisijami CO2 iz novih lahkih 
gospodarskih vozil in ciljem zmanjšala. 
Zato je izvedljivost cilja 147 g CO2/km, ki 
ga je treba doseči do leta 2020, potrjena.

(3) Glede na tehnično analizo, ki je bila 
opravljena za oceno učinka, so na voljo 
tehnologije za doseganje cilja 
128 g CO2/km, pri čemer je mogoče 
zahtevana znižanja doseči z nižjimi stroški, 
kot so bili ocenjeni v predhodni analizi, 
opravljeni pred sprejetjem Uredbe (EU) 
št. 510/2011. Poleg tega se je razlika med 
sedanjimi povprečnimi specifičnimi 
emisijami CO2 iz novih lahkih 
gospodarskih vozil in ciljem zmanjšala. 
Zato je izvedljivost cilja 128 g CO2/km, ki 
ga je treba doseči do leta 2020, potrjena.

Or. en

Obrazložitev

Cilj, ki ga je predlagala Komisija za leto 2020, ustreza 16-odstotni zaostritvi cilja za leto 
2015 za lahka gospodarska vozila. Cilj za osebna vozila za leto 2020 ustreza 27-odstotni 
zaostritvi. Cilj za lahka gospodarska vozila bi moral biti 128 g CO2/km, tako da velja ista 
raven ambicije ne glede na tip vozila.

Predlog spremembe 21
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Glede na tehnično analizo, ki je bila 
opravljena za oceno učinka, so na voljo 
tehnologije za doseganje cilja 
147 g CO2/km, pri čemer je mogoče 
zahtevana znižanja doseči z nižjimi stroški, 
kot so bili ocenjeni v predhodni analizi, 
opravljeni pred sprejetjem Uredbe (EU) 
št. 510/2011. Poleg tega se je razlika med 
sedanjimi povprečnimi specifičnimi 
emisijami CO2 iz novih lahkih 

(3) Glede na tehnično analizo, ki je bila 
opravljena za oceno učinka, so na voljo 
tehnologije za doseganje cilja 
147 g CO2/km, pri čemer je mogoče 
zahtevana znižanja doseči z nižjimi stroški, 
kot so bili ocenjeni v predhodni analizi, 
opravljeni pred sprejetjem Uredbe (EU) 
št. 510/2011. Poleg tega se je razlika med 
sedanjimi povprečnimi specifičnimi 
emisijami CO2 iz novih lahkih 
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gospodarskih vozil in ciljem zmanjšala. 
Zato je izvedljivost cilja 147 g CO2/km, ki 
ga je treba doseči do leta 2020, potrjena.

gospodarskih vozil in ciljem zmanjšala. 
Tehnična analiza kaže, da bi bil strožji cilj 
tehnološko izvedljiv in stroškovno 
učinkovit. Zato je treba cilj za leto 2020 
določiti na ravni 110 g CO2/km.

Or. en

Obrazložitev

V času sprejetja uredbe so bili stroški za dosego cilja 147 g CO2/km ocenjeni od 2000 EUR 
do 8800 EUR. Vendar študija iz leta 2012, ki potrjuje oceno učinka Komisije v zvezi s 
predlaganim pregledom, ocenjuje dodatne stroške za doseganje cilja 147 g CO2/km samo na 
450 EUR. V skladu s študijo iz leta 2012, ki jo je opravila organizacija TNO, naj bi bila ciljna 
raven 110 g CO2/km za dostavna vozila tehnološko izvedljiva, dodatni stroški pa naj bi se 
povrnili prej kot v 4 letih.

Predlog spremembe 22
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Glede na tehnično analizo, ki je bila 
opravljena za oceno učinka, so na voljo 
tehnologije za doseganje cilja 
147 g CO2/km, pri čemer je mogoče 
zahtevana znižanja doseči z nižjimi stroški, 
kot so bili ocenjeni v predhodni analizi, 
opravljeni pred sprejetjem Uredbe (EU) 
št. 510/2011. Poleg tega se je razlika med 
sedanjimi povprečnimi specifičnimi 
emisijami CO2 iz novih lahkih 
gospodarskih vozil in ciljem zmanjšala. 
Zato je izvedljivost cilja 147 g CO2/km, ki 
ga je treba doseči do leta 2020, potrjena.

(3) Glede na tehnično analizo, ki je bila 
opravljena za oceno učinka, so na voljo 
tehnologije za doseganje cilja 
147 g CO2/km, pri čemer je mogoče 
zahtevana znižanja doseči z nižjimi stroški, 
kot so bili ocenjeni v predhodni analizi, 
opravljeni pred sprejetjem Uredbe (EU) 
št. 510/2011. Poleg tega se je razlika med 
sedanjimi povprečnimi specifičnimi 
emisijami CO2 iz novih lahkih 
gospodarskih vozil in ciljem zmanjšala. 
Zato je za leto 2020 izvedljiv bolj 
ambiciozen in stroškovno učinkovit cilj.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z oceno učinka Komisije cilj 147 g, predlagan za leto 2020, ni zadosti ambiciozen, 
zlasti v primerjavi s ciljem za osebna vozila. Bolj ambiciozen cilj je tehnološko izvedljiv in bi 
voznikom prihranil denar.
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Predlog spremembe 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Glede na tehnično analizo, ki je bila 
opravljena za oceno učinka, so na voljo 
tehnologije za doseganje cilja 
147 g CO2/km, pri čemer je mogoče 
zahtevana znižanja doseči z nižjimi stroški, 
kot so bili ocenjeni v predhodni analizi, 
opravljeni pred sprejetjem Uredbe (EU) 
št. 510/2011. Poleg tega se je razlika med 
sedanjimi povprečnimi specifičnimi 
emisijami CO2 iz novih lahkih 
gospodarskih vozil in ciljem zmanjšala. 
Zato je izvedljivost cilja 147 g CO2/km, ki 
ga je treba doseči do leta 2020, potrjena.

(3) Glede na tehnično analizo, ki je bila 
opravljena za oceno učinka, so na voljo 
tehnologije za doseganje cilja 
147 g CO2/km, pri čemer je mogoče 
zahtevana znižanja doseči z nižjimi stroški, 
kot so bili ocenjeni v predhodni analizi, 
opravljeni pred sprejetjem Uredbe (EU) 
št. 510/2011. Poleg tega se je razlika med 
sedanjimi povprečnimi specifičnimi 
emisijami CO2 iz novih lahkih 
gospodarskih vozil in ciljem zmanjšala. 
Strožji cilj je tako izvedljiv kot stroškovno 
učinkovit. Zato je treba cilj za leto 2020 
določiti na ravni 128 g CO2/km. 

Or. en

Predlog spremembe 24
Chris Davies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Glede na tehnično analizo, ki je bila 
opravljena za oceno učinka, so na voljo 
tehnologije za doseganje cilja 
147 g CO2/km, pri čemer je mogoče 
zahtevana znižanja doseči z nižjimi stroški, 
kot so bili ocenjeni v predhodni analizi, 
opravljeni pred sprejetjem Uredbe (EU) 
št. 510/2011. Poleg tega se je razlika med 
sedanjimi povprečnimi specifičnimi 
emisijami CO2 iz novih lahkih 
gospodarskih vozil in ciljem zmanjšala. 

(3) Glede na tehnično analizo, ki je bila 
opravljena za oceno učinka, so na voljo 
tehnologije za doseganje cilja 147 g 
CO2/km, pri čemer je mogoče zahtevana 
znižanja doseči z nižjimi stroški, kot so bili 
ocenjeni v predhodni analizi, opravljeni 
pred sprejetjem Uredbe (EU) št. 510/2011. 
Poleg tega se je razlika med sedanjimi 
povprečnimi specifičnimi emisijami CO2 
iz novih lahkih gospodarskih vozil in 
ciljem zmanjšala. Posledično je treba cilje 
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Zato je izvedljivost cilja 147 g CO2/km, ki 
ga je treba doseči do leta 2020, potrjena.

za leto 2020 popraviti na 135 g CO2/km, 
kot je predlagala Komisija v svojem 
predlogu iz leta 2009. 

Or. en

Obrazložitev

V 2009/0173 je Komisija predlagala cilj 135 g CO2/km za nova lahka gospodarska vozila. 
Glede na napredek, ki je bil od takrat storjen na področju razvoja motorjev, je jasno, da je to 
povsem realen cilj in da bo njegovo doseganje zmanjšalo stroške skoraj vseh poslovnih 
uporabnikov v Evropi.

Predlog spremembe 25
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Glede na tehnično analizo, ki je bila 
opravljena za oceno učinka, so na voljo 
tehnologije za doseganje cilja 
147 g CO2/km, pri čemer je mogoče 
zahtevana znižanja doseči z nižjimi stroški, 
kot so bili ocenjeni v predhodni analizi, 
opravljeni pred sprejetjem Uredbe (EU) 
št. 510/2011. Poleg tega se je razlika med 
sedanjimi povprečnimi specifičnimi 
emisijami CO2 iz novih lahkih 
gospodarskih vozil in ciljem zmanjšala. 
Zato je izvedljivost cilja 147 g CO2/km, ki 
ga je treba doseči do leta 2020, potrjena.

(3) Glede na tehnično analizo, ki je bila 
opravljena za oceno učinka, so na voljo 
tehnologije za doseganje cilja 147 g 
CO2/km, pri čemer je mogoče zahtevana 
znižanja doseči z nižjimi stroški, kot so bili 
ocenjeni v predhodni analizi, opravljeni 
pred sprejetjem Uredbe (EU) št. 510/2011. 
Poleg tega se je razlika med sedanjimi 
povprečnimi specifičnimi emisijami CO2 
iz novih lahkih gospodarskih vozil in 
ciljem zmanjšala. Strožji cilj, enakovreden 
cilju, ki je bil določen v Uredbi št. 
443/2009, je izvedljiv in zagotavlja večjo 
stroškovno učinkovitost. Posledično bi 
bilo treba cilj za leto 2020 popraviti na 
118 g CO2/km.

Or. fr

Obrazložitev

Cilju 95 g CO2/km za nova osebna vozila ustreza cilj 118 g CO2/km za lahka tovorna vozila.
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Predlog spremembe 26
Judith A. Merkies,Dan Jørgensen 

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Glede na tehnično analizo, ki je bila 
opravljena za oceno učinka, so na voljo 
tehnologije za doseganje cilja 
147 g CO2/km, pri čemer je mogoče 
zahtevana znižanja doseči z nižjimi stroški, 
kot so bili ocenjeni v predhodni analizi, 
opravljeni pred sprejetjem Uredbe (EU) 
št. 510/2011. Poleg tega se je razlika med 
sedanjimi povprečnimi specifičnimi 
emisijami CO2 iz novih lahkih 
gospodarskih vozil in ciljem zmanjšala. 
Zato je izvedljivost cilja 147 g CO2/km, ki 
ga je treba doseči do leta 2020, potrjena.

(3) Glede na tehnično analizo, ki je bila 
opravljena za oceno učinka, so na voljo 
tehnologije za doseganje cilja 
147 g CO2/km, pri čemer je mogoče 
zahtevana znižanja doseči z nižjimi stroški, 
kot so bili ocenjeni v predhodni analizi, 
opravljeni pred sprejetjem Uredbe (EU) 
št. 510/2011. Poleg tega se je razlika med 
sedanjimi povprečnimi specifičnimi 
emisijami CO2 iz novih lahkih 
gospodarskih vozil in ciljem zmanjšala. 
Strožji cilj je tako izvedljiv kot stroškovno 
učinkovit. Zato je treba cilj za leto 2020 
določiti na ravni 125 g CO2/km.

Or. en

Predlog spremembe 27
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V avtomobilski industriji se 
uporabljajo dolgi cikli načrtovanja, zato 
jo je treba o prihodnjih ciljih obvestiti 
dovolj zgodaj. Uvedba cilja 95 g/km za 
leto 2025 v Uredbi (EU) št. 510/2011 
zagotavlja gotovost pri načrtovanju ter 
nadaljevanje prizadevanj za izboljšavo 
učinkovitosti porabe goriva novih lahkih 
gospodarskih vozil tudi po letu 2020.

Or. en
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Predlog spremembe 28
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 a) Glede na visoke stroške raziskav in 
razvoja ter stroškov na enoto proizvodnje 
zgodnjih generacij vozil z izredno nizkimi 
emisijami ogljika je ustrezno, da se 
pospeši in olajša postopek njihovega 
uvajanja na trg Unije v začetni fazi 
njihove komercializacije, tako da se vozila 
na električni in hibridni pogon 
obravnavajo kot vozila brez emisij do leta 
2025. Ker lahko uporaba določenih 
alternativnih goriv ponuja znatna 
zmanjšanja emisij CO2 v življenjskem 
ciklu, se prizna, da so emisije CO2, ki so 
posledica proizvodnje teh alternativnih 
goriv, lahko večje od konvencionalnih 
goriv. Komisija bi zato morala uvesti 
meritve, ki upoštevajo emisije 
toplogrednih plinov za obdobje po letu 
2025 v predhodnih fazah proizvodne 
verige.

Or. en

Predlog spremembe 29
Martin Callanan

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Glede na nesorazmeren vpliv 
izpolnjevanja ciljev specifičnih emisij, 
opredeljenih na podlagi uporabnosti vozila, 
na najmanjše proizvajalce, veliko upravno 
obremenitev v zvezi s postopkom za 
odobritev odstopanja in le neznatne koristi 
zaradi zmanjšanja emisij CO2 iz vozil, ki 

(4) Glede na nesorazmeren vpliv 
izpolnjevanja ciljev specifičnih emisij, 
opredeljenih na podlagi uporabnosti vozila, 
na najmanjše proizvajalce, veliko upravno 
obremenitev v zvezi s postopkom za 
odobritev odstopanja in le neznatne koristi 
zaradi zmanjšanja emisij CO2 iz vozil, ki 
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jih prodajo ti proizvajalci, so proizvajalci, 
ki so odgovorni za manj kot 500 novih 
lahkih gospodarskih vozil na leto, 
izključeni iz cilja specifičnih emisij in 
premije za presežne emisije.

jih prodajo ti proizvajalci, so proizvajalci, 
ki so odgovorni za manj kot 700 novih 
lahkih gospodarskih vozil na leto, 
izključeni iz cilja specifičnih emisij in 
premije za presežne emisije.

Or. en

Obrazložitev

Povečanje izključitve de minimis za male proizvajalce, ki registrirajo manj kot 700 vozil na 
leto (0,1-odstotni delež prodaje EU in celo nižji seštevek prevoženih kilometrov), bo 
zmanjšalo upravno obremenitev za upravičena mala podjetja v višini 25.000 EUR do leta 
2020, ne da bi ogrozilo okoljske koristi, ki nastanejo z ohranitvijo v področju uporabe uredbe.

Predlog spremembe 30
Sabine Wils

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Ustrezno je omeniti, da so vedno večji 
stroški goriva glavna težava podjetij v 
Uniji in da se v Uniji največ uvožene nafte 
porabi v sektorju prometa ter da bi 
zmanjšanje potrošnje goriva pomagalo 
tako podjetjem kot tudi Uniji z 
zmanjšanjem odvisnosti od nafte.

Or. en

Predlog spremembe 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V skladu z vodilno pobudo za Evropo, 
gospodarno z viri, in z nadaljnjim 
spodbujanjem zmanjšanja emisij CO2 za 
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lahka gospodarska vozila bi stabilen cilj 
na ravni 105 g/km v letu 2025 zagotovil 
nadaljevanje prizadevanj za izboljšanje 
porabe goriva novih lahkih gospodarskih 
vozil po letu 2020.

Or. en

Obrazložitev

Dolgoročni cilj za leto 2025 bo proizvajalcem zagotovil dolgoročno gotovost načrtovanja.

Predlog spremembe 32
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Okvirno je treba določiti, kako bi bilo 
treba to uredbo spremeniti za obdobje po 
letu 2020, da se avtomobilski industriji 
omogoči izvajanje dolgoročnih naložb in 
inovacij. Takšne okvirne določbe bi morale 
temeljiti na oceni potrebne stopnje 
zmanjšanja v skladu z dolgoročnimi 
podnebnimi cilji Unije in vplivu na razvoj 
stroškovno učinkovite tehnologije za 
zmanjšanje emisij CO2 za avtomobile.
Zato je primerno, da se ti vidiki pregledajo, 
da Komisija pripravi poročilo in da se po 
potrebi pripravijo predlogi za cilje po 
letu 2020.

(6) Okvirno je treba določiti, kako je to 
uredbo mogoče spremeniti za obdobje po 
letu 2020, da se avtomobilski industriji 
omogoči izvajanje dolgoročnih naložb in 
inovacij. Takšne okvirne določbe bi morale 
temeljiti na oceni potrebne stopnje 
zmanjšanja in njenem vplivu na razvoj 
stroškovno učinkovite tehnologije za 
zmanjšanje emisij CO2 za avtomobile.
Zato je primerno, da se ti vidiki pregledajo, 
da Komisija pripravi poročilo in da se po 
potrebi pripravijo predlogi za cilje po 
letu 2020. Dolgoročni cilji zmanjšanja so 
odvisni od sklenitve svetovnega 
sporazuma o zmanjšanju emisij 
toplogrednih plinov.

Or. pl

Predlog spremembe 33
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Okvirno je treba določiti, kako bi bilo 
treba to uredbo spremeniti za obdobje po 
letu 2020, da se avtomobilski industriji 
omogoči izvajanje dolgoročnih naložb in 
inovacij. Takšne okvirne določbe bi morale 
temeljiti na oceni potrebne stopnje 
zmanjšanja v skladu z dolgoročnimi 
podnebnimi cilji Unije in vplivu na razvoj 
stroškovno učinkovite tehnologije za 
zmanjšanje emisij CO2 za avtomobile. 
Zato je primerno, da se ti vidiki pregledajo, 
da Komisija pripravi poročilo in da se po 
potrebi pripravijo predlogi za cilje po 
letu 2020.

(6) Okvirno je treba določiti, kako bi bilo 
treba to uredbo spremeniti za obdobje po 
letu 2020, da se avtomobilski industriji 
omogoči izvajanje dolgoročnih naložb in 
inovacij. Takšne okvirne določbe bi morale 
temeljiti na oceni potrebne stopnje 
zmanjšanja v skladu z dolgoročnimi 
podnebnimi cilji Unije in vplivu na razvoj 
stroškovno učinkovite tehnologije za 
zmanjšanje emisij CO2 za avtomobile. Pri 
oceni stopnje zmanjšanja bi bilo treba 
upoštevati inovativne tehnologije ali 
tehnološke svežnje. Zato je primerno, da se 
ti vidiki pregledajo, da Komisija pripravi 
poročilo in da se po potrebi pripravijo 
predlogi za cilje po letu 2020.

Or. pt

Predlog spremembe 34
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Okvirno je treba določiti, kako bi bilo 
treba to uredbo spremeniti za obdobje po 
letu 2020, da se avtomobilski industriji 
omogoči izvajanje dolgoročnih naložb in 
inovacij. Takšne okvirne določbe bi morale 
temeljiti na oceni potrebne stopnje 
zmanjšanja v skladu z dolgoročnimi 
podnebnimi cilji Unije in vplivu na razvoj 
stroškovno učinkovite tehnologije za 
zmanjšanje emisij CO2 za avtomobile. 
Zato je primerno, da se ti vidiki 
pregledajo, da Komisija pripravi poročilo 
in da se po potrebi pripravijo predlogi za 
cilje po letu 2020.

(6) Okvirno je treba določiti, kako bi bilo 
treba to uredbo spremeniti za obdobje po 
letu 2020, da se avtomobilski industriji 
omogoči izvajanje dolgoročnih naložb in 
inovacij. Takšne okvirne določbe bi morale 
temeljiti na oceni potrebne stopnje 
zmanjšanja v skladu z dolgoročnimi 
podnebnimi cilji Unije in vplivu na razvoj 
stroškovno učinkovite tehnologije za 
zmanjšanje emisij CO2 za avtomobile.

Or. fr
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Predlog spremembe 35
Tadeusz Cymański

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Okvirno je treba določiti, kako bi bilo 
treba to uredbo spremeniti za obdobje po 
letu 2020, da se avtomobilski industriji 
omogoči izvajanje dolgoročnih naložb in 
inovacij. Takšne okvirne določbe bi morale 
temeljiti na oceni potrebne stopnje 
zmanjšanja v skladu z dolgoročnimi 
podnebnimi cilji Unije in vplivu na razvoj
stroškovno učinkovite tehnologije za 
zmanjšanje emisij CO2 za avtomobile.
Zato je primerno, da se ti vidiki pregledajo, 
da Komisija pripravi poročilo in da se po 
potrebi pripravijo predlogi za cilje po 
letu 2020.

(6) Okvirno je treba določiti, kako bi bilo 
treba to uredbo spremeniti za obdobje po 
letu 2020, da se avtomobilski industriji 
omogoči izvajanje dolgoročnih naložb in 
inovacij. Takšne okvirne določbe bi morale 
temeljiti na oceni stroškov razvoja
stroškovno učinkovite tehnologije za 
zmanjšanje emisij CO2 za avtomobile.  
Zato je primerno, da se ti vidiki pregledajo, 
da Komisija pripravi poročilo in da se po 
potrebi pripravijo predlogi za cilje po 
letu 2020.

Or. pl

Predlog spremembe 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Evropsko gospodarstvo bo še naprej 
izpostavljeno resnim tveganjem, ki so 
povezana s cenami energije. Z ozirom na 
dolge časovne okvire, ki jih proizvajalci 
potrebujejo za raziskovanje in razvoj, je v 
tej uredbi ustrezno določiti cilj za leto 
2025. Uvedba cilja na ravni 100 g/km za 
leto 2025 je način zagotavljanja, da se 
učinkovitost porabe goriva novih lahkih 
gospodarskih vozil izboljšuje tudi po letu 
2020. 

Or. en
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Predlog spremembe 37
Chris Davies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Za krepitev konkurenčnosti evropske 
avtomobilske industrije bi bilo treba 
uporabiti spodbujevalne sheme, kot so 
upoštevanje ekoloških inovacij in 
dodeljevanje olajšav. Komisija bi morala 
vsako leto izračunati, v kakšnem obsegu 
splošna uporaba ugodnosti slabi 
zastavljen cilj in če to presega 2 g, potem 
bi morala za množitelje ugodnosti zopet 
določiti vrednost 1.

Or. en

Obrazložitev

Glede na visoke stroške raziskav in razvoja, surovin in proizvodnje, ki nastanejo pri razvoju 
vozil z izredno nizkimi emisijami ogljika, so nujne dodatne spodbude, da bi proizvajalci začeli 
dobavljati vozila z izredno nizkimi emisijami ogljika prej kot sicer. To naj bi omogočile 
ugodnosti, ki pa lahko tudi ogrozijo cilje. Zato je treba preprečiti skupno slabitev cilja za leto 
2020, da se ohrani splošen učinek ugodnosti na okolje.

Predlog spremembe 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Evropsko gospodarstvo bo še naprej 
izpostavljeno resnim tveganjem, ki so 
povezana s cenami energije. Z ozirom na 
dolge časovne okvire, ki jih proizvajalci 
potrebujejo za raziskovanje in razvoj, je v 
tej uredbi ustrezno določiti cilj za leto 
2025. Uvedba cilja na minimalni ravni 
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100 g/km za leto 2025 je način 
zagotavljanja, da se učinkovitost porabe 
goriva novih lahkih gospodarskih vozil
izboljšuje tudi po letu 2020.

Or. en

Predlog spremembe 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Komisija je ocenila razpoložljivost 
podatkov o odtisih in možnost, da bi se 
uporabljali kot kazalniki uporabnosti v 
formulah iz Priloge I. Ti podatki so na 
voljo in možnost njihove uporabe je 
obravnavana v oceni učinka, pri čemer je 
na podlagi navedene ocene ugotovljeno, 
da bi bilo treba kot kazalnik uporabnosti v 
formuli za leto 2020 uporabiti maso.

(9) Komisija mora podrobneje preveriti
razpoložljivost podatkov o drugih 
kazalnikih uporabnosti kot je masa in 
možnost, da bi se uporabljali kot kazalniki 
uporabnosti v formulah iz Priloge I.

Or. de

Obrazložitev

Uporaba drugih kazalnikov uporabnosti kot je masa, bi zavrla sedanjo tendenco k izdelavi 
vedno težjih vozil in spodbudila proizvodnjo lahkih vozil, za katero sedaj ni spodbud.

Predlog spremembe 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V skladu z Uredbo mora Komisija 
izvesti oceno učinka za pregled preskusnih 
postopkov, da bodo odražali dejansko 
vedenje vozil v zvezi z emisijami CO2. To 

(10) V skladu z Uredbo mora Komisija 
izvesti oceno učinka za pregled preskusnih 
postopkov, da bodo odražali dejansko 
vedenje vozil v zvezi z emisijami CO2. To 
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delo poteka v okviru razvoja svetovnega 
preskusnega postopka za lahka tovorna 
vozila znotraj Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo, vendar še ni 
končano. Glede na to so v Prilogi I k 
Uredbi (ES) št. 443/2009 določene mejne 
vrednosti emisij za leto 2020, izmerjene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 in 
Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 692/2008. Ko 
bodo preskusni postopki spremenjeni, bi 
bilo treba mejne vrednosti iz Priloge I 
prilagoditi, da se zagotovi primerljiva 
strogost za proizvajalce in razrede vozil.

delo poteka v okviru razvoja svetovnega 
preskusnega postopka za lahka tovorna 
vozila znotraj Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo, vendar še ni 
končano. Glede na to so v Prilogi I k 
Uredbi (ES) št. 443/2009 določene mejne 
vrednosti emisij za leto 2020, izmerjene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 in 
Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 692/2008. 
Preskusni cikel je treba po njegovem 
dokončanju, takoj ko je to mogoče, 
vključiti v zakonodajo Unije. Komisija 
mora poleg tega preučiti, ali je treba pri 
integraciji svetovnega preskusnega 
postopka za lahka vozila v zakonodajo 
Unije tega dopolniti z dodatnimi 
določbami, da bodo preskusni postopki 
ustrezno odražali emisije pri dejanski 
vožnji na cesti. Ko bodo preskusni 
postopki spremenjeni, bi bilo treba mejne 
vrednosti iz Priloge I prilagoditi, da se 
zagotovi primerljiva strogost za 
proizvajalce in razrede vozil.

Or. de

Obrazložitev

Izkazani podatki o porabi morajo biti za potrošnika zanesljivi. Veljavni preskusni cikel 
omogoča veliko prilagodljivosti, vendar ne ustreza realnosti. Svetovni preskusni cikel za 
lahka vozila bo prinesel izboljšave, vendar bo preteklo še nekaj časa do njegovega 
dokončnega razvoja. Pri vključitvi svetovnega preskusnega postopka za lahka vozila v 
zakonodajo EU je treba vključitev spremljati z določbami EU, ker svetovni cikel ne more v 
celoti odražati razmer v EU.

Predlog spremembe 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V skladu z Uredbo mora Komisija 
izvesti oceno učinka za pregled preskusnih 
postopkov, da bodo odražali dejansko 

(10) V skladu z Uredbo mora Komisija 
izvesti oceno učinka za pregled preskusnih 
postopkov, da bodo odražali dejansko 
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vedenje vozil v zvezi z emisijami CO2. To 
delo poteka v okviru razvoja svetovnega 
preskusnega postopka za lahka tovorna 
vozila znotraj Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo, vendar še ni 
končano. Glede na to so v Prilogi I k 
Uredbi (ES) št. 443/2009 določene mejne 
vrednosti emisij za leto 2020, izmerjene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 in 
Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 692/2008. Ko 
bodo preskusni postopki spremenjeni, bi 
bilo treba mejne vrednosti iz Priloge I 
prilagoditi, da se zagotovi primerljiva 
strogost za proizvajalce in razrede vozil.

vedenje vozil v zvezi z emisijami CO2. To 
delo poteka v okviru razvoja svetovnega 
preskusnega postopka za lahka tovorna 
vozila znotraj Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo, vendar še ni 
končano. Glede na to, da sedanji preskusni 
postopek ne odraža v zadostni meri 
dejanskih emisij osebnih in lahkih 
gospodarskih vozil na cesti, je odločilnega 
pomena hitro razviti boljši preskusni 
cikel. Ko bodo spremenjeni sedanji 
preskusni postopki v Prilogi I k Uredbi 
(ES) št. 443/2009, v kateri so določene 
mejne vrednosti emisij za leto 2020, 
izmerjene v skladu z Uredbo (ES) št. 
715/2007 in Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 
692/2008, bi bilo treba mejne vrednosti iz 
Priloge I prilagoditi, da se zagotovi 
primerljiva strogost za proizvajalce in 
razrede vozil.

Or. en

Predlog spremembe 42
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V skladu z Uredbo mora Komisija 
izvesti oceno učinka za pregled preskusnih 
postopkov, da bodo odražali dejansko 
vedenje vozil v zvezi z emisijami CO2. To 
delo poteka v okviru razvoja svetovnega 
preskusnega postopka za lahka tovorna 
vozila znotraj Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo, vendar še 
ni končano. Glede na to so v Prilogi I k 
Uredbi (ES) št. 443/2009 določene mejne 
vrednosti emisij za leto 2020, izmerjene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 in 
Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 692/2008. Ko 
bodo preskusni postopki spremenjeni, bi 
bilo treba mejne vrednosti iz Priloge I 

(10) V skladu z Uredbo mora Komisija 
izvesti oceno učinka za pregled preskusnih 
postopkov, da bodo odražali dejansko 
vedenje vozil v zvezi z emisijami CO2. V
Prilogi I k Uredbi (ES) št. 443/2009 so
določene mejne vrednosti emisij za 
leto 2020, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 in Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008. Ko bodo 
preskusni postopki spremenjeni, bi bilo 
treba mejne vrednosti iz Priloge I 
prilagoditi, da se zagotovi primerljiva 
strogost za proizvajalce in razrede vozil. 
Spremenjeni preskusni postopki bi se 
morali začeti uporabljati najkasneje od 1. 
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prilagoditi, da se zagotovi primerljiva 
strogost za proizvajalce in razrede vozil.

januarja 2016 dalje.

Or. fr

Obrazložitev

Sedanji preskusni postopki ne odražajo na ustrezen način dejanskega vedenja vozil v zvezi z 
emisijami CO2. Zato je treba določiti datum uvedbe novih preskusnih postopkov.

Predlog spremembe 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Novi evropski vozni cikel (NEDC) 
bo leta 2014 predvidoma nadomeščen z 
novim preskusnim ciklom – svetovnim 
preskusnim postopkom za lahka vozila 
(WLTP). Če naj bi Uredba (EU) št. 
510/2011 omogočila pričakovano 
zmanjšanje emisij, potem bi se moral v 
letu 2016 uvesti svetovni preskusni 
postopek za lahka vozila. Ko se bo za 
namene te uredbe leta 2016 uporabljal 
novi postopek, bi bilo treba mejne 
vrednosti iz Priloge I prilagoditi, da se 
zagotovi primerljiva strogost med 
preskusnimi postopki.

Or. en

Obrazložitev

Novi svetovni preskusni postopek za lahka vozila bi moral biti sprejet od leta 2016 dalje ter 
nadomestiti sedanji preskusni cikel.

Predlog spremembe 44
Carl Schlyter



PE506.129v01-00 24/55 AM\928481SL.doc

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Hitrost cestnih vozil močno vpliva 
na porabo goriva in emisije CO2. Če ni 
omejitve hitrosti za lahka gospodarska 
vozila, je možno, da največja dosežena 
hitrost predstavlja konkurenčni vidik, kar 
ima lahko za posledico prevelike sisteme 
za prenos moči in posledično 
neučinkovitost pri počasnejših pogojih 
delovanja. Zato je primerno razširiti 
področje uporabe Direktive Sveta 
92/6/EGS z dne 10. februarja 1992 o 
vgradnji in uporabi naprav za omejevanje 
hitrosti za določene kategorije motornih 
vozil v Skupnosti1 tudi na lahka 
gospodarska vozila, obravnavana v tej 
uredbi.
_______________
1 UL L 57, 2.3.92, str. 27.

Or. en

Predlog spremembe 45
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 510/2011 
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
147 g CO2/km za povprečne emisije za 
nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi 
ter inovativnimi tehnologijami.“

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 110 g
CO2/km za povprečne emisije za nova 
lahka gospodarska vozila, registrirana v 
Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) št. 
715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi.“

Or. en
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Predlog spremembe 46
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 510/2011 
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
147 g CO2/km za povprečne emisije za 
nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi 
ter inovativnimi tehnologijami.“

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
120 g CO2/km za povprečne emisije za 
nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi 
ter inovativnimi tehnologijami.“

Or. en

Obrazložitev

Ocena učinka Komisije je pokazala, da cilj na ravni 147 g, ki je predlagan za leto 2020, ni 
dovolj ambiciozen, zlasti v primerjavi s ciljem za osebna vozila. Bolj ambiciozen cilj bi bil 
tehnološko izvedljiv in bi voznikom prihranil denar.

Predlog spremembe 47
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
147 g CO2/km za povprečne emisije za 
nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi 
ter inovativnimi tehnologijami.“

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
128 g CO2/km za povprečne emisije za 
nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi 
ter inovativnimi tehnologijami.“

Or. en
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Obrazložitev

Predlagani cilj Komisije za leto 2020 ustreza 16-odstotni zaostritvi za lahka gospodarska 
vozila v letu 2015. Cilj za osebna vozila za leto 2020 ustreza 27-odstotni zaostritvi. Cilj za 
lahka gospodarska vozila bi moral biti 128 g CO2/km, tako bi veljala ista raven ambicije ne 
glede na tip vozila.

Predlog spremembe 48
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 510/2011 
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
147 g CO2/km za povprečne emisije za 
nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi 
ter inovativnimi tehnologijami.“

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
118 g CO2/km za povprečne emisije za 
nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi 
ter inovativnimi tehnologijami.“

Or. fr

Obrazložitev

Cilju 95 g CO2/km za nova osebna vozila ustreza cilj 118 g CO2/km za nova lahka tovorna 
vozila.

Predlog spremembe 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
147 g CO2/km za povprečne emisije za 
nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 147 g 
CO2/km za povprečne emisije za nova 
lahka gospodarska vozila, registrirana v 
Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) št. 
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št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi ter inovativnimi tehnologijami.

715/2007, Prilogo III in XII k Uredbi 
(ES) št. 692/2008, UN/ECE R83-06 in 
UN/ECE R101, kot veljajo na dan začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Različico sedanje uredbe Euro 6 (NEDC/ECE R83 in ECE R101) bi bilo treba posodobiti, da 
se zagotovi ista raven strogosti ciljev določenih danes, ne glede na predvidene spremembe v 
postopkih in ciklu kot takem.

Predlog spremembe 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 510/2011 
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
147 g CO2/km za povprečne emisije za 
nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi 
ter inovativnimi tehnologijami.“

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
128 g CO2/km za povprečne emisije za 
nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi 
ter inovativnimi tehnologijami.“

Or. en

Predlog spremembe 51
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
147 g CO2/km za povprečne emisije za 

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
135 g CO2/km za povprečne emisije za 
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nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi 
ter inovativnimi tehnologijami.“

nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi 
ter inovativnimi tehnologijami.“

Or. en

Obrazložitev

V 2009/0173 je Komisija predlagala cilj na ravni 135 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila. Glede na do sedaj storjen napredek na področju razvoja motorjev je jasno, da je to 
povsem realen cilj in da bo doseganje tega cilja zmanjšalo stroške skoraj vsakega poslovnega 
uporabnika v Evropi.

Predlog spremembe 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 510/2011 
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
147 g CO2/km za povprečne emisije za 
nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi 
ter inovativnimi tehnologijami.“

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
125 g CO2/km za povprečne emisije za 
nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi 
ter inovativnimi tehnologijami.“

Or. en

Predlog spremembe 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) v členu 1 se doda naslednji odstavek:
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"2a. Od leta 2025 dalje ta uredba določa 
cilj na ravni vsaj 100 g CO2/km za 
povprečne emisije novih lahkih 
gospodarskih vozil glede na meritve v 
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 in 
Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 692/2008 ter 
njenimi izvedbenimi ukrepi.“

Or. en

Predlog spremembe 54
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 1 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) v členu 1 se doda naslednji odstavek:
"2a. Od leta 2025 dalje ta uredba določa 
cilj na ravni 85 g CO2/km za povprečne 
emisije novih lahkih gospodarskih vozil 
glede na meritve v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in Prilogo XII k Uredbi (ES) 
št. 692/2008 ter njenimi izvedbenimi 
ukrepi.“

Or. en

Predlog spremembe 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 1 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) v členu 1 se doda naslednji odstavek:
"2a. Od leta 2025 dalje ta uredba določa 
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cilj na ravni 105 g CO2/km za povprečne 
emisije novih lahkih gospodarskih vozil 
glede na meritve v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in Prilogo XII k Uredbi (ES) 
št. 692/2008 ter njenimi izvedbenimi 
ukrepi.“

Or. en

Obrazložitev

Dolgoročni cilj za leto 2025 bo proizvajalcem zagotovil dolgoročno gotovost načrtovanja.

Predlog spremembe 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 1 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) v členu 1 se doda naslednji odstavek:
"2a. Od leta 2025 dalje ta uredba določa 
cilj na ravni 100 g CO2/km za povprečne 
emisije novih lahkih gospodarskih vozil 
glede na meritve v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in Prilogo XII k Uredbi (ES) 
št. 692/2008 ter njenimi izvedbenimi 
ukrepi.“

Or. en

Predlog spremembe 57
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)



AM\928481SL.doc 31/55 PE506.129v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) v členu 1 se doda naslednji odstavek: 
"2a. Od leta 2025 dalje ta uredba določa 
cilj na ravni 95 g CO2/km za povprečne 
emisije novih lahkih gospodarskih vozil 
glede na meritve v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in Prilogo XII k Uredbi (ES) 
št. 692/2008 ter njenimi izvedbenimi 
ukrepi.“

Or. en

Obrazložitev

V avtomobilski industriji se uporabljajo dolgi cikli načrtovanja, zato jo je treba o prihodnjih 
ciljih obvestiti dovolj zgodaj. Uvedba cilja 95 g/km za leto 2025 v tej uredbi zagotavlja 
gotovost pri načrtovanju in prizadevanja, da se bo učinkovitost porabe goriva novih 
dostavnih vozil izboljševala tudi po letu 2020.

Predlog spremembe 58
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Členu 1 se doda naslednji odstavek:
„2a. Ta uredba določa cilj, ki začne veljati 
leta 2025 za nova gospodarska vozila, 
registrirana v Uniji, v skladu s katerim 
morajo povprečne emisije, izmerjene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 in 
njenimi izvedbenimi ukrepi ter Prilogo 
XII k Uredbi (ES) št. 692/2008, doseči 
raven 90 g CO2/km.“

Or. fr
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Obrazložitev

Da bi lahko avtomobilska industrija razpolagala z določeno gotovostjo, je nujno določiti 
dolgoročne cilje.

Predlog spremembe 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se doda naslednji odstavek:
„(2a) Ta uredba od leta 2025 dalje določa, 
da se lahko povprečne emisije za nova 
lahka gospodarska vozila gibljejo v 
razponu od 100 g CO2/km do 
115 g CO2/km, kot je podrobno določeno 
v členu 13(1).“

Or. de

Obrazložitev

Da se panogi omogoči gotovost pri načrtovanju, je pomembno že zgodaj določiti ciljne 
vrednosti. Hkrati pa je težko že danes točno vedeti, katera ciljna vrednost je smiselna. Iz tega 
razloga je smiselno nakazati koridor, znotraj katerega bo kasneje določen cilj. Glede na 
številne študije in pogovore s strokovnjaki so cilji med 100 g in 115 g CO2/km realistični.

Predlog spremembe 60
Martin Callanan

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 510/2011 
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Člen 4, člen 8(4)(b) in (c), člen 9 in 
člen 10(1)(a) in (c) se ne uporabljajo za 

4. Člen 4, člen 8(4)(b) in (c), člen 9 in 
člen 10(1)(a) in (c) se ne uporabljajo za 
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proizvajalca, ki je skupaj z vsemi svojimi 
povezanimi podjetji odgovoren za manj kot 
500 novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v EU v prejšnjem 
koledarskem letu.“

proizvajalca, ki je skupaj z vsemi svojimi 
povezanimi podjetji odgovoren za manj kot 
700 novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v EU v prejšnjem 
koledarskem letu.“

Or. en

Obrazložitev

Povečanje izključitve de minimis za male proizvajalce, ki registrirajo manj kot 700 vozil na 
leto (0,1-odstotni delež prodaje EU in celo nižji seštevek prevoženih kilometrov), bo zmanjšal 
upravno obremenitev za upravičena mala podjetja v višini 25.000 EUR do leta 2020, ne da bi 
ogrozil okoljske koristi, ki nastanejo z ohranitvijo v področju uporabe uredbe.

Predlog spremembe 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 5 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 5 se doda naslednji odstavek:
„Veljavnost ugodnosti se izteče 1. 1. 
2018.“

Or. de

Obrazložitev

Instrument ugodnosti je bil uveden samo za določen čas, da bi se pospešila in olajšala uvedba 
vozil z izredno nizkimi emisijami. Nadaljnja ohranitev ugodnosti bi bila v nasprotju s časovno 
omejitvijo veljavnosti ter bi poleg tega oslabila skupni cilj.

Predlog spremembe 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 5 se nadomesti:
"Člen 5
Olajšave
Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 se vsako novo lahko 
gospodarsko vozilo s specifičnimi 
emisijami CO2, ki ne presegajo 50 g/km 
ali 50 % ciljne vrednosti specifične 
emisije, ki velja za to vozilo, šteje za:
– 3,5 lahkega gospodarskega vozila v 
letu 2014,
– 3,5 lahkega gospodarskega vozila v 
letu 2015,
– 2,5 lahkega gospodarskega vozila v 
letu 2016,
– 2 lahki gospodarski vozili od leta 
2017.“

Or. en

Obrazložitev

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Super-credits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of super-credits on EU level does not 
require any additional financial resources, which is presently an extremely important factor. 
In order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport, 
and in line with the policy objectives for clean transport, super-credits need to be seen as a 
high-potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed framework 
to facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles must be also 
seen in an international context, where the support of such vehicles is a key policy priority 
(US, Japan and China).
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Predlog spremembe 63
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 5 se črta.

Or. en

Obrazložitev

Olajšave slabijo posebne cilje glede emisij za proizvajalce, saj zagotavljajo pravice do emisij 
za prodajo vozil, ki oddajajo manj kot 50 g CO2/km. Precejšnja spodbuda je že to, da so 
električna vozila v tej uredbi zdaj obravnavana kot vozila brez emisij, saj so emisije „od 
izvora do vozila“ za električna vozila bistveno višje kot 0 g CO2/km. Olajšave poglabljajo 
izkrivljanje povprečnih posebnih emisij CO2 in s tem ogrožajo okoljsko celovitost.

Predlog spremembe 64
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 5 se nadomesti:
"Člen 5
Olajšave
Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 se vsako novo lahko 
gospodarsko vozilo s specifičnimi 
emisijami CO2 manj kot 50 g CO2/km 
šteje za:
– 1 lahko gospodarsko vozilo v letu 
2014.“

Or. en
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Obrazložitev

Ugodnosti zmanjšujejo strogost uredbe. Prav tako ni nujno, da električna dostavna vozila 
izpolnjujejo ciljne ravni za leto 2020, ki so v razpravi za lahka gospodarska vozila za leto 
2017 ter 2020. Ugodnosti bi bilo zato treba umakniti iz zakonodaje.

Predlog spremembe 65
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 5 se nadomesti:
"Člen 5
Olajšave
1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 se vsako novo lahko 
gospodarsko vozilo s specifičnimi 
emisijami CO2 manj kot 50 g CO2/km 
šteje za:
– 3,5 lahkega gospodarskega vozila v 
letu 2014,
– 3,5 lahkega gospodarskega vozila v 
letu 2015,
– 2,5 lahkega gospodarskega vozila v 
letu 2016,
– 1,5 lahkega gospodarskega vozila v 
letu 2017,
– 1 lahko gospodarsko vozilo v letu 2018.
Med trajanjem sheme olajšav najvišje 
število novih lahkih gospodarskih vozil s 
specifičnimi emisijami CO2 manj kot 50 
g CO2/km, ki jih je treba upoštevati pri 
uporabi določenih množiteljev iz prvega 
odstavka, ne sme presegati 25 000 lahkih 
gospodarskih vozil na proizvajalca.
2. Komisija do 28. februarja vsako leto za 
prejšnje koledarsko leto, začenši z letom 
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začetka veljavnosti te uredbe, izračuna, ali 
skupni znesek ugodnosti vpliva na raven 
cilja, določenega v členu 1. Če je cilj 
oslabljen za več kot 2 g CO2/km se za to 
leto vrednost množiteljev v členu 5 in v 
odstavku 1 tega člena ponovno določi na 1 
lahko gospodarsko vozilo.“ 

Or. en

Obrazložitev

Glede na visoke stroške raziskav in razvoja, surovin in proizvodnje, ki nastanejo pri razvoju 
vozil z izredno nizkimi emisijami ogljika, so nujne dodatne spodbude, da bi proizvajalci začeli 
dobavljati vozila z izredno nizkimi emisijami ogljika prej kot sicer. To naj bi omogočile 
ugodnosti, ki pa lahko tudi ogrozijo cilje za leto 2020. Zato je treba preprečiti skupno slabitev 
cilja za leto 2020, da se ohrani splošen učinek ugodnosti na okolje.

Predlog spremembe 66
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 5 se nadomesti:
"Člen 5
Olajšave
Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 se vsako novo lahko 
gospodarsko vozilo s specifičnimi 
emisijami CO2, ki ne presegajo 50 g/km 
ali 50 % ciljne vrednosti specifične 
emisije, ki velja za to vozilo, šteje za:
– 3,5 lahkega gospodarskega vozila v 
letu 2014,
– 3,5 lahkega gospodarskega vozila v 
letu 2015,
– 2,5 lahkega gospodarskega vozila v 
letu 2016,
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– 2 lahki gospodarski vozili od leta 
2017.“

Or. en

Obrazložitev

Ugodnosti so učinkovit instrument za spodbujanje razvoja tehnologij, ki prispevajo k 
zmanjšanju emisij CO2. Ne glede na to trenutno tržne razmere niso jasne, zato je nujno uvesti 
nekatere prilagodljivosti.

Predlog spremembe 67
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 b (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 5 a
Naprave za omejitev hitrosti
Od 1. januarja 2014 dalje in vsako 
naslednje koledarsko leto vsak 
proizvajalec lahkega gospodarskega vozila 
opremi lahko gospodarsko vozilo, 
katerega proizvajalec je, z napravami za 
omejitev hitrosti na največ 120 km/h.

Or. en

Obrazložitev

Naprave za omejitev hitrosti so stroškovno zelo učinkovit način za zmanjšanje porabe goriva 
in bi proizvajalcem omogočile, da dosežejo cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij v tej uredbi ob 
precej nižjih stroških.

Predlog spremembe 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 5a

Omejevalniki hitrosti
Omejevalniki hitrosti se uvedejo do leta 
2015, da se omeji največja hitrost novih 
lahkih gospodarskih vozil kategorije N1 
na 100 km/h.“

Or. en

Predlog spremembe 69
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 b (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 5a

Omejevalniki hitrosti
Od 1. januarja 2015 dalje se največja 
hitrost vozil kategorije N1 omeji na 90 
km/h z obvezno vgradnjo omejevalnikov 
hitrosti.

Or. en

Obrazložitev

Vsa dostavna vozila v EU imajo omejeno hitrost. Če omejitev hitrosti ne bi veljala za 
dostavna vozila, bi to pomenilo nepošteno konkurenco med lahkimi tovornimi vozili in težkimi 
dostavnimi vozili, kar bi imelo za posledico socialna izkrivljanja ter presežek emisij ter 
nevarne ceste.
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Predlog spremembe 70
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 b (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) V člen 8 se vstavi naslednji odstavek:
"4a. Če država članica pri preverjanju 
skladnosti proizvodnje v skladu s členom 
12(3) Direktive 2007/46/ES ugotovi, da 
emisije CO2 za proizvedeno vozilo 
bistveno odstopajo od odobrenega tipa, to 
sporoči Komisiji skupaj s podrobnostmi, 
ki so navedene v Prilogi II k tej uredbi.“
Specifične emisije CO2 za tip vozila, za 
katere je bilo ugotovljeno odstopanje, se 
ustrezno prilagodijo v izračunu 
povprečnih emisij CO2 v naslednjem 
koledarskem letu.“

Or. en

Predlog spremembe 71
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 12 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim besedilom:
„Na prošnjo dobavitelja ali proizvajalca 
se upoštevajo prihranki CO2, doseženi z 
uporabo inovativnih tehnologij. Skupni 
prispevek teh tehnologij k zmanjšanju 
ciljne vrednosti specifičnih emisij 
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posameznega proizvajalca je lahko največ 
3 g CO2/km.“

Or. fr

Predlog spremembe 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 12 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 12 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
"1. Na prošnjo dobavitelja ali 
proizvajalca se upoštevajo prihranki 
CO2, doseženi z uporabo inovativnih 
tehnologij ali kombinacijo inovativnih 
tehnologij (inovativni tehnološki sveženj). 
Skupni prispevek teh tehnologij k 
zmanjšanju cilja specifičnih emisij 
posameznega proizvajalca je lahko 
največ 7 g CO2/km.“

Or. en

Predlog spremembe 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 b (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 12 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3 b) V členu 12(2) se uvodni del 
nadomesti z naslednjim besedilom:
„Komisija sprejme podrobne določbe o 
postopku za odobritev inovativnih 
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tehnologij ali inovativnega tehnološkega 
svežnja do 31. december 2013. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom preverjanja iz člena 14(2). 
Navedene podrobne določbe so v skladu 
z določbami člena 12(2) Uredbe (ES) 
št. 443/2009 in temeljijo na naslednjih 
merilih za inovativne tehnologije:“

Or. en

Predlog spremembe 74
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka a
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija do 31. decembra 2014 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nova lahka gospodarska vozila za 
obdobje po letu 2020.“

Do 1. januarja 2015 Komisija konča 
pregled cilja, določenega v členu 1(3), da
določi:

– načine za dosego dolgoročnega cilja 
105 g CO2/km do leta 2025, ki bodo 
stroškovno učinkoviti, ob upoštevanju 
potrditve njegove izvedljivosti na podlagi 
posodobljenih rezultatov ocene učinka, in
– vidike izvajanja tega cilja, vključno s 
premijo za presežne emisije.
Komisija na podlagi takšnega pregleda in 
njegove ocene učinka, ki vključuje 
splošno oceno učinka na avtomobilsko 
industrijo in uporabnike lahkih 
gospodarskih vozil, pripravi predlog za 
spremembo te uredbe v skladu z rednim 
zakonodajnim postopkom na način, ki bo 
kar se da nepristranski glede konkurence 
ter socialno pravičen in trajnosten.

Or. en
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Obrazložitev

Dolgoročni cilj za leto 2025 bo proizvajalcem zagotovil dolgoročno gotovost načrtovanja.

Predlog spremembe 75
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka a
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija do 31. decembra 2014 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nova lahka gospodarska vozila za 
obdobje po letu 2020.“

„Komisija do 31. decembra 2014 opravi 
podrobno študijo cilja 85 CO2/km za leto 
2025, vključno s cilji specifičnih emisij, 
načini in drugimi vidiki te uredbe, da se 
ugotovi, ali je cilj ustrezen ali pa bi ga bilo 
treba glede na tehnologije z izredno 
nizkimi emisijami ter njihovo vključitev v 
podnebno politiko ali glede na njene 
spremembe določiti na nižji ravni. V 
okviru te študije Komisija poroča o 
kazalniku uporabnosti z namenom 
diferenciacije ciljev specifičnih emisij in 
po potrebi predloži predloge za 
nadomestitev mase z drugimi bolj 
primernimi kazalniki uporabnosti.

Or. en

Predlog spremembe 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka a
Uredba (EU) št. 510/2011 
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 „Komisija do 31. decembra 2014 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 

Komisija do 31. decembra 2015 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
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vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nova lahka gospodarska vozila za 
obdobje po letu 2020.“

vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nova lahka gospodarska vozila za 
obdobje po letu 2020. Cilji emisij za 
obdobje po letu 2020 se določijo glede na 
nove postopke za merjenje emisij CO2 iz 
odstavka 3. Ti novi postopki se opredelijo 
in izvedejo do 31. decembra 2014.

Or. en

Predlog spremembe 77
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka a
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija do 31. decembra 2014 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nova lahka gospodarska vozila za 
obdobje po letu 2020.“

„Komisija do 31. decembra 2014 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nova lahka gospodarska vozila za 
obdobje po letu 2020.“ Cilj pregleda je 
določiti ciljno vrednost povprečnih emisij 
novih lahkih gospodarskih vozil za čas po 
letu 2025, in sicer v razponu od 100 g 
CO2/km do 115 g CO2/km. Na podlagi 
tega pregleda, ki vključuje tudi oceno 
vpliva na avtomobilsko panogo in z njo 
povezane panoge, Komisija po potrebi 
predlaga spremembo te uredbe na način, 
ki je stroškovno učinkovit in čim bolj 
nevtralen z vidika konkurence ter 
zagotavlja doseganje dolgoročnih ciljev 
Unije pri boju proti podnebnim 
spremembam.

Or. de

Obrazložitev

Da se panogi omogoči gotovost pri načrtovanju, je pomembno že zgodaj določiti ciljne 
vrednosti. Hkrati pa je težko že danes točno vedeti, katera ciljna vrednost je smiselna. Iz tega 
razloga je smiselno nakazati koridor, znotraj katerega bo kasneje določen cilj. Glede na 
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številne študije in pogovore s strokovnjaki so cilji med 100 g in 115 g CO2/km realistični.

Predlog spremembe 78
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka a
Uredba (EU) št. 510/2011 
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija do 31. decembra 2014 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nova lahka gospodarska vozila za 
obdobje po letu 2020.“

„Komisija do 31. decembra 2014 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nova lahka gospodarska vozila za 
obdobje po letu 2020 z namenom, da se 
doseže 90 g CO2/km v letu 2025.“

Or. fr

Predlog spremembe 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka a
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija do 31. decembra 2014 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nova lahka gospodarska vozila za 
obdobje po letu 2020.“

Ne prej kot 2017 in ne dokler ni novi 
preskusni cikel ter preskusni postopek v 
celoti opredeljen, izveden in prvi izidi 
ocenjeni, Komisija pregleda cilje 
specifičnih emisij, načine in druge vidike te 
uredbe, da se določijo cilji emisij CO2 za 
nova lahka gospodarska vozila za obdobje 
po letu 2020.

Or. en

Obrazložitev

Datum za predloge ciljev po letu 2020 se zdi prezgodnji, saj novi preskusni cikel ne bo v 
celoti dogovorjen, vključno z relevantnimi postopki. Izvedbo in izide korelacijskega programa 
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je treba prav tako upoštevati pri predlogu novih ciljev po letu 2020, kar ne bo mogoče pred 
2017. Novi cilji za obdobje po 2020 bi se morali predlagati na podlagi svetovnega 
preskusnega postopka za lahka vozila in relevantnih postopkov. Nadalje je treba vključevanje 
električnih vozil oceniti in upoštevati.

Predlog spremembe 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka a
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 „Komisija do 31. decembra 2014 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nova lahka gospodarska vozila za 
obdobje po letu 2020.“

Komisija do 31. decembra 2014 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nova lahka tovorna vozila za 
obdobje po letu 2020. Takšni cilji so 
skladni z dolgoročnimi podnebnimi cilji 
Unije do leta 2050 ter so v enaki meri 
ambiciozni kot cilji za osebna in lahka 
tovorna vozila.

Or. en

Predlog spremembe 81
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka b – alinea - 1 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 13 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vstavi se naslednji pododstavek 1a:
„Za zagotovitev ustreznega odražanja 
dejanskih emisij in natančne 
primerljivosti izmerjenih vrednosti CO2 
Komisija v skladu s členom 14(3) Uredbe 
(ES) št. 715/2007 zagotovi, da se tisti 
elementi preskusnega postopka, ki imajo 
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bistven vpliv na izmerjene emisije CO2, 
strogo določijo in tako proizvajalcem 
prepreči, da uporabijo prilagodljivost pri 
preskusnem ciklu.“

Or. en

Predlog spremembe 82
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka b – alinea - 1 b (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 13 – odstavek 6 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vstavi se naslednji pododstavek 1b:
„Za preverjanje, ali emisije CO2 iz vozil iz 
proizvodnje ustrezajo vrednostim 
homologiranega tipa, je treba pridobiti 
vrednosti aerodinamike in kotalnega 
upora za vozilo, katerega skladnost se 
preverja.“

Or. en

Predlog spremembe 83
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka b – alinea 1
Uredba (EU) št. 510/2011
Èlen 13 – odstavek 6 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

drugi pododstavek se črta; črtano

Or. en

Obrazložitev

Določba, ki pojasnjuje, da po datumu začetka uporabe revidiranega postopka za merjenje 
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emisij CO2 inovativne tehnologije ne bodo več odobrene, se ohrani.

Predlog spremembe 84
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (EU) št. 510/2011
Priloga I – točka 1 – točka c – formula

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 okvirne specifične emisije CO2 = 147 + a 
× (M – M0),

okvirne specifične emisije CO2 = 120 + a 
× (M – M0),

Or. en

Obrazložitev

Ocena učinka Komisije je pokazala, da cilj na ravni 147 g, ki je predlagan za leto 2020, ni 
dovolj ambiciozen, zlasti v primerjavi s ciljem za osebna vozila. Bolj ambiciozen cilj bi bil 
tehnološko izvedljiv in bi voznikom prihranil denar.

Predlog spremembe 85
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (EU) št. 510/2011
Priloga I – točka 1 – točka c – formula

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 okvirne specifične emisije CO2 = 147 + a 
× (M – M0),

okvirne specifične emisije CO2 = 110 + a 
× (M – M0),

Or. en

Predlog spremembe 86
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
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Uredba (EU) št. 510/2011 
Annex I – point 1 – point c – formula

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 okvirne specifične emisije CO2 = 147 + a 
× (M – M0),

okvirne specifične emisije CO2 = 128 + a 
× (M – M0),

Or. en

Obrazložitev

Predlagani cilj Komisije za leto 2020 ustreza 16-odstotni zaostritvi za lahka gospodarska 
vozila v letu 2015. Cilj za osebna vozila za leto 2020 ustreza 27-odstotni zaostritvi. Cilj za 
lahka gospodarska vozila bi moral biti 128 g CO2/km, tako bi veljala ista raven ambicije ne 
glede na tip vozila.

Predlog spremembe 87
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (EU) št. 510/2011 
Priloga I – točka 1 – točka c – formula

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

okvirne specifične emisije CO2 = 147 + a 
× (M – M0),

okvirne specifične emisije CO2 = 118 + a 
× (M – M0),

Or. fr

Obrazložitev

Cilju 95 g CO2/km za nova osebna vozila ustreza cilj 118 g CO2/km za nova lahka tovorna 
vozila.

Predlog spremembe 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (EU) št. 510/2011
Priloga I – točka 1 – točka c – formula
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 okvirne specifične emisije CO2 = 147 + a 
× (M – M0),

okvirne specifične emisije CO2 = 128 + a 
× (M – M0),

Or. en

Predlog spremembe 89
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (EU) št. 510/2011
Priloga I – točka 1 – točka c – formula

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 okvirne specifične emisije CO2 = 147 + a 
× (M – M0),

okvirne specifične emisije CO2 = 135 + a 
× (M – M0),

Or. en

Obrazložitev

Predlagan cilj 147 g CO2/km uporabnikom dostavnih vozil ne omogoča precej boljše 
varčnosti z gorivom. Cilj 135 g CO2/km bi bil bolj učinkovit glede porabe goriva ter bi tako 
zmanjšal stroške transporta za skoraj vsa podjetja v Evropi.

Predlog spremembe 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (EU) št. 510/2011
Priloga I – točka 1 – točka c – formula

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 okvirne specifične emisije CO2 = 147 + a 
× (M – M0),

okvirne specifične emisije CO2 = 125 + a 
× (M – M0),

Or. en
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Predlog spremembe 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Priloga I – točka 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V točki 1 Priloge I se doda naslednja 
točka:
Od leta 2025:
specifične emisije CO2 = 100 + a × (M –
M0),
pri čemer:
M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = vrednost, določena v skladu s 
členom 13(2)
a = *
(*enakovredno naklonu 100 %)“

Or. en

Predlog spremembe 92
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Priloga I – točka 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V točki 1 Priloge I se doda točka:
„ (ca) od leta 2025:
okvirne specifične emisije CO2 = 90 + a × 
(M – M0),
pri čemer:
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M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = vrednost, določena v skladu s 
členom 13(2)
a = enakovredno naklonu 100%"

Or. fr

Obrazložitev

Avtomobilski industriji je treba dolgoročno določiti ambiciozne cilje.

Predlog spremembe 93
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Priloga I – točka 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V točki 1 Priloge I se doda naslednja 
točka:
"(ca) od 2025:
okvirne specifične emisije CO2 = 105 + a 
× (M – M0),
pri čemer:
M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = vrednost, sprejeta v skladu s 
členom 13(2)
a = enakovredno naklonu 100%"

Or. en

Predlog spremembe 94
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Priloga I – točka 1 – točka c a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V točki 1 Priloge I se doda naslednja 
točka:

Od leta 2025:
specifične emisije CO2 = 85 + a × (M –
M0),
pri čemer:
M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = vrednost, določena v skladu s 
členom 13(2)
a = 0.093"

Or. en

Predlog spremembe 95
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Priloga I – točka 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V točki 1 Priloge I se doda naslednja 
točka:
"(ca) od 2025:
okvirne specifične emisije CO2 = 95 + a × 
(M – M0),
pri čemer:
M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = vrednost, sprejeta v skladu s 
členom 13(2)
a = enakovredno naklonu 100%"

Or. en
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Predlog spremembe 96
Carl Schlyter

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5 b (novo)
Direktiva 92/6/EGS
Člena 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Sprememba Direktive 92/6/EGS
Direktiva Sveta 92/6/EEC1 se spremeni z 
začetkom veljavnosti …*, kot sledi:
(a) Člen 1 se nadomesti:
“Za namene te direktive motorno vozilo 
pomeni katero koli vozilo z lastnim 
pogonom, namenjeno uporabi na cesti, ki 
spada v kategorijo M2, M3, N1, N2 ali N3 
in ima vsaj štiri kolesa, njegova največja 
konstrukcijsko določena hitrost pa 
presega 25 km/h.
Kategorije M2, M3, N1, N2 in N3 so 
kategorije, ki so določene v Prilogi II 
Direktive 70/156/EGS2.“
(b) V členu 2 se prvi odstavek nadomesti z 
naslednjim:
„Države članice sprejmejo vse potrebne 
ukrepe za zagotovitev, da se vozila 
kategorij N1 (razred 2 in 3), N2, M2 in 
M3, navedena v členu 1, uporabljajo na 
cesti samo, če imajo vgrajeno napravo za 
omejevanje hitrosti, tako da je najvišja 
hitrost nastavljena na 100 km/h.“
____________
* UL, prosimo vstavite datum: eno leto od 
datuma začetka veljavnosti te uredbe.
1 UL L 57, 2.3.1992, str. 27.
2 UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Hitrost cestnih vozil močno vpliva na porabo goriva in emisije CO2. Če ni omejitve hitrosti za 
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lahka gospodarska vozila, lahko obstaja element konkurenčnosti glede največje hitrosti, kar 
lahko vodi do prevelikih sistemov za prenos moči in povezano neučinkovitost pri počasnejših 
pogojih delovanja. Predlog spremembe uvaja kategorijo N1 v področje uporabe Direktive 
Sveta 92/6/EGS o namestitvi in uporabi naprav za omejitev hitrosti za določene kategorije 
motornih vozil v Skupnosti.

Predlog spremembe 97
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta uredba se vključi v uredbo, ki jo 
spreminja, v mesecu po začetku njene 
veljavnosti.

Or. fr


