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Predlog spremembe 18
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Uvedba nadaljnjega cilja 
50 g CO2/km do leta 2025 bo pomagala 
zagotoviti, da se bo učinkovitost porabe 
goriva osebnih avtomobilov izboljševala 
tudi po letu 2020, da bo gospodarstvo 
manj dovzetno za šoke zaradi nihanja cen 
nafte ter da bodo vozila z izjemno nizkimi 
emisijami CO2 prodrla na trg v zadostnem 
številu in tako pomagala uresničiti cilje iz 
načrta Komisije za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050.1

_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Obrazložitev

Junija 2012 je nemški Bundestag pozval zvezno vlado, naj podpre ambiciozno evropsko 
stališče – tj. 50 g CO2/km do leta 2025 – v podporo ambicioznejšim in nujno potrebnim 
evropskim podnebnim ciljem.

Predlog spremembe 19
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Nadaljnji cilj 60 g CO2/km do leta 
2025 je treba uvesti, da se zagotovi 
predvidljiv politični okvir za proizvajalce 
avtomobilov v okviru neprekinjenega 
izboljševanja porabe goriva avtomobilov 
po letu 2020 v skladu z dekarbonizacijo 
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prometnega sektorja, ki je del podnebnih 
ciljev Unije.

Or. en

Predlog spremembe 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Nadaljnji razvoj svetovnega trga 
naprednih tehnologij za izboljšanje 
učinkovitosti osebnih vozil je v skladu z 
vodilno pobudo za Evropo, gospodarno z 
viri, v okviru strategije Evropa 2020, ki 
podpira premik v smeri nizkoogljičnega 
gospodarstva, gospodarnega z viri, za 
doseganje trajnostne rasti. Da bi 
spodbudili nadaljnje inovacije na tem 
področju, je treba v tej uredbi določiti 
dolgoročni cilj za leto 2025.

Or. en

Obrazložitev

Ocene kažejo, da bo zaradi potrebe po proizvodnji vozil z učinkovitejšo porabo goriva v EU 
nastalo 110 000 novih delovnih mest do leta 2030, zlasti v kemični industriji in industriji 
elektronike (McKinsey). Cilj 70 g CO2/km do leta 2025 bi zagotovil nadaljevanje naložb v 
vozila z alternativnim pogonom in tako ustvarjal dodatna visokotehnološka delovna mesta v 
Evropi.

Predlog spremembe 21
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 1b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Če želimo biti socialno pravični in 
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trajnostni, od leta 2025 naprej ne bi smelo 
biti več kazalnikov uporabnosti in 
naklonov.

Or. en

Obrazložitev

S povečanim prodorom tehnologij vozil z izjemno nizkimi emisijami CO2 na trg kazalnik 
uporabnosti in naklon nista več potrebna, ker lahko proizvajalci dosežejo nične emisije.

Predlog spremembe 22
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Ta uredba bi se morala zavedati 
potencialne škode, ki bi jo industriji 
povzročila poznejša uvedba cilja do leta 
2025, ki bi zmotila zanesljivo načrtovanje, 
potrebno za uresničitev ambicioznega 
cilja do leta 2025. 

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci si več let vnaprej prizadevajo za zanesljivo načrtovanje. Podatki o izvedljivih 
zmanjšanjih emisij CO2 so splošno dostopni, zato bi moral zakonodajalec zagotoviti, da se 
naložbe v vozila z nizkimi emisijami povrnejo.

Predlog spremembe 23
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pojasniti je treba, da bi bilo treba za 
preverjanje izpolnjevanja cilja 
95 g CO2/km emisije CO2 še naprej meriti 

(2) Pojasniti je treba, da bi bilo treba za 
preverjanje izpolnjevanja cilja 
95 g CO2/km emisije CO2 še naprej meriti 
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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 vozil10 ter njenimi 
izvedbenimi ukrepi in inovativnimi 
tehnologijami.

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 vozil10 ter njenimi 
izvedbenimi ukrepi in inovativnimi 
tehnologijami. Vendar pa so študije, ki jih 
je opravila Komisija, pokazale, da 
preskusni postopki, ki se uporabljajo za 
merjenje emisij CO2 v skladu z navedeno 
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 
Uredbo (ES) št. 715/2007 čim prej 
pregledati, da bodo preskusni postopki
ustrezno odražali dejanske emisije CO2
vozil pri vožnji.

Or. en

Predlog spremembe 24
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 
preverjanje izpolnjevanja cilja 
95 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 
95 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 pa so študije, ki jih je opravila 
Komisija, pokazale, da preskusni postopki, 
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ki se uporabljajo za merjenje emisij CO2 v 
skladu z navedeno 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. 
Uredbo (ES) št. 715/2007 in novi evropski 
vozni cikel bi zato bilo treba nujno in 
najpozneje do konca leta 2014 spremeniti 
in tako zagotoviti, da preskusni postopki 
ustrezno odražajo emisije CO2, ki 
nastanejo pri dejanski vožnji na cesti. 
Naslednji korak bi moral biti vključitev 
svetovnega preskusnega postopka za 
lahka tovorna vozila, ki se trenutno 
razvija pod okriljem Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo, v 
zakonodajo Unije takoj, ko bo dokončan. 
Komisija bi morala pretehtati, ali je treba 
svetovni preskusni postopek za lahka 
tovorna vozila pri vključevanju v 
zakonodajo Unije dopolniti z dodatnimi 
določbami in tako zagotoviti, da preskusni 
postopki ustrezno odražajo emisije, ki 
nastanejo pri dejanski vožnji na cesti. 

Or. de

Obrazložitev

Potrošniki bi morali zaupati podatkom o porabi, ki jih navajajo proizvajalci. Trenutni 
preskusni cikel je zelo prilagodljiv, vendar ne odraža realnega stanja. Svetovni preskusni 
postopek za lahka tovorna vozila prinaša izboljšave, vendar bo trajalo še nekaj časa, preden 
bo dokončan. Zato bi bilo treba novi evropski vozni cikel spremeniti pred uvedbo svetovnega 
preskusnega postopka za lahka tovorna vozila. Poleg tega bi bilo treba razmisliti o dopolnitvi 
svetovnega preskusnega postopka za lahka tovorna vozila z dodatnimi določbami EU, saj 
globalni cikel ne odraža v celoti razmer v EU.

Predlog spremembe 25
Sabine Wils

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

(2a) Skladnost proizvajalcev s cilji te 
uredbe bi bilo treba oceniti na ravni 
Unije. Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo 
vrednosti, dovoljene s to uredbo, bi morali 
plačati premijo za presežne emisije za 
vsako koledarsko leto od leta 2012 naprej. 
To premijo bi bilo treba oblikovati glede 
na obseg, v katerem proizvajalci ne 
izpolnjujejo svojih ciljev. Postopoma bi jo 
bilo treba zviševati. Da bi premija 
pomenila zadostno spodbudo za sprejetje 
ukrepov za zmanjševanje specifičnih 
emisij CO2 iz osebnih avtomobilov, bi 
morala odražati tehnološke stroške in 
verjetne zgornje mejne stroške 
zagotavljanja skladnosti s to uredbo. 
Zneske premije za presežne emisije bi bilo 
treba šteti za prihodek splošnega 
proračuna Unije.

Or. en

Obrazložitev

Višina premije za presežne emisije mora biti določena tako, da lahko vsi proizvajalci 
spoštujejo uredbo. Da bi premija pomenila zadostno spodbudo za sprejetje ukrepov za 
zmanjševanje specifičnih emisij CO2 iz osebnih avtomobilov, bi morala odražati verjetne 
zgornje mejne stroške za posamezne proizvajalce na podlagi tehnoloških stroškov.

Predlog spremembe 26
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Predvideni stroški za uresničitev cilja
95 g CO2/km do leta 2020 so občutno nižji 
od začetnih projekcij. Uresničitev cilja je 
izvedljiva, zato na dan začetka uporabe te 
uredbe ni predvideno postopno uvajanje.
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Obrazložitev

Iz analize za Evropsko komisijo je razvidno, da je cilj 95 g CO2 do leta 2020 izvedljiv, zato 
postopno uvajanje ni potrebno.

Predlog spremembe 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Visoke in vztrajno naraščajoče cene 
fosilnih goriv – zlasti nafte – ogrožajo 
oživitev gospodarstva, energetsko varnost 
in cenovno dostopnost energije v Evropi. 
Naftni šoki lahko povzročijo globoko 
recesijo, zmanjšajo konkurenčnost in 
zvišajo stopnjo brezposelnosti. 
Zmanjšanje odvisnosti od nafte, zlasti s 
povečanjem učinkovitosti in trajnosti 
avtomobilov, mora zato biti prednostna 
naloga.

Or. it

Predlog spremembe 28
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Glede na visoke stroške raziskav in 
razvoja ter stroške na enoto proizvoda 
prvih generacij vozil z izjemno nizkimi 
emisijami CO2 je v prvih fazah njihovega 
trženja primerno začasno in v omejem 
obsegu pospešiti in olajšati postopek 
njihovega uvajanja na trg Unije.

črtano
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Obrazložitev

Olajšave slabijo cilje glede specifičnih emisij za proizvajalce, saj zagotavljajo pravice do 
emisij za prodajo vozil, ki oddajajo manj kot 35 g CO2/km. Precejšnja spodbuda je že dejstvo, 
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 stopnjujejo 
izkrivljenost povprečnih specifičnih emisij CO2 in ogrožajo okoljsko celovitost te uredbe. Zato 
jih je treba zavrniti.

Predlog spremembe 29
Corinne Lepage

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Glede na visoke stroške raziskav in 
razvoja ter stroške na enoto proizvoda 
prvih generacij vozil z izjemno nizkimi 
emisijami CO2 je v prvih fazah njihovega 
trženja primerno začasno in v omejem 
obsegu pospešiti in olajšati postopek 
njihovega uvajanja na trg Unije.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Olajšave lahko dodobra ogrozijo cilj zmanjšanja emisij CO2 in jih je zato treba odpraviti.

Predlog spremembe 30
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Glede na visoke stroške raziskav in 
razvoja ter stroške na enoto proizvoda 
prvih generacij vozil z izjemno nizkimi 
emisijami CO2 je v prvih fazah njihovega

(3) Glede na visoke stroške raziskav in 
razvoja ter stroške na enoto proizvoda 
prvih generacij vozil z izjemno nizkimi 
emisijami CO2 je v prvih fazah njihovega 
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trženja primerno začasno in v omejem 
obsegu pospešiti in olajšati postopek 
njihovega uvajanja na trg Unije.

trženja primerno začasno in v omejem 
obsegu pospešiti in olajšati postopek 
njihovega uvajanja na trg Unije tako, da se 
za ta vozila do leta 2025 šteje, da so brez 
emisij.

Or. en

Predlog spremembe 31
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Glede na visoke stroške raziskav in 
razvoja ter stroške na enoto proizvoda 
prvih generacij vozil z izjemno nizkimi 
emisijami CO2 je v prvih fazah njihovega 
trženja primerno začasno in v omejem 
obsegu pospešiti in olajšati postopek 
njihovega uvajanja na trg Unije.

(3) Glede na visoke stroške raziskav in 
razvoja ter stroške na enoto proizvoda 
prvih generacij vozil z izjemno nizkimi 
emisijami CO2 je primerno zdaj določiti 
mejno vrednost za leto 2025 in tako 
zagotoviti zanesljivo načrtovanje.

Or. de

Obrazložitev

Z večkratnim štetjem vozil z izjemno nizkimi emisijami CO2 bi bila mejna vrednost za obdobje 
po letu 2020 manj stroga, kar je v nasprotju z namenom uredbe. Uvedba mejne vrednosti za 
leto 2025 bi povečala tudi prodor vozil z izjemno nizkimi emisijami CO2 na trg, obenem pa ne 
bi omilila mejne vrednosti za leto 2020, zato je ta pristop boljši od olajšav za večkratno štetje.

Predlog spremembe 32
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Čeprav lahko uporaba določenih 
alternativnih goriv na ravni življenjskega 
cikla pomembno zmanjšuje emisije CO2 , 
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so lahko emisije CO2, ki nastanejo pri 
proizvodnji tovrstnih alternativnih goriv, 
višje od emisij konvencionalnih goriv. 
Zato je treba pri vseh vozilih upoštevati 
emisije v predhodnih fazah, tudi pri 
vozilih na alternativna goriva, saj se 
njihov tržni delež povečuje. Zato bi 
morala Komisija za obdobje po letu 2025 
uvesti takšna merila, ki upoštevajo emisije 
toplogrednih plinov v predhodnih fazah.

Or. en

Predlog spremembe 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Da bi pospešili uveljavitev vozil z 
izjemno nizkimi emisijami CO2 in/ali 
električnih avtomobilov na trgu, je treba 
po vsej Uniji razviti ustrezno 
infrastrukturo za oskrbo vozil z 
alternativnimi gorivi in električno 
energijo, vključno s široko razvejano 
mrežo postaj za polnjenje na vseh 
primernih lokacijah, na katerih je dolgo 
parkiranih veliko električnih avtomobilov, 
na primer na parkiriščih, ki delujejo po 
sistemu „parkiraj in se pelji“. Električni 
avtomobili bi morali prednostno 
shranjevati presežek električne energije, 
proizvedene s pomočjo vetrne in/ali 
sončne energije. Poleg tega bi bilo 
priporočljivo po vsej Evropi uvesti 
prenosljive registrske tablice, da bi bilo 
mogoče bolje izkoristiti električne 
avtomobile za vsakodnevne prevoze na 
kratke razdalje. 

Or. de
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Obrazložitev

Električni avtomobili so še posebej smiselni, če shranjujejo presežek električne energije, 
proizvedene s pomočjo vetrne in/ali sončne energije. Kljub temu pa je ustrezna infrastruktura 
še vedno pomanjkljiva. Prenosljive registrske tablice, kot jih uporabljajo v Nemčiji in Avstriji, 
bi lahko ljudi spodbudile k nakupu majhnih električnih avtomobilov za vsakodnevne prevoze 
ob sočasni uporabi večjega avtomobila za družinske potrebe.

Predlog spremembe 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 preprečenih emisij CO2 iz 
vozil, ki jih prodajo ti proizvajalci, so 
proizvajalci, ki so odgovorni za manj kot 
500 novih osebnih avtomobilov na leto, 
izključeni iz cilja specifičnih emisij in 
premije za presežne emisije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 35
Sophie Auconie

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 

(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 
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odobritev odstopanja in le neznatne koristi 
zaradi preprečenih emisij CO2 iz vozil, ki 
jih prodajo ti proizvajalci, so proizvajalci, 
ki so odgovorni za manj kot 500 novih 
osebnih avtomobilov na leto, izključeni iz 
cilja specifičnih emisij in premije za 
presežne emisije.

odobritev odstopanja in le neznatne koristi 
zaradi preprečenih emisij CO2 iz vozil, ki 
jih prodajo ti proizvajalci, so proizvajalci, 
ki so odgovorni za manj kot 1 000 novih 
osebnih avtomobilov na leto, izključeni iz 
cilja specifičnih emisij in premije za 
presežne emisije.

Or. fr

Predlog spremembe 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Postopek za odobritev odstopanja 
malim proizvajalcem se poenostavi, da se 
omogoči večja prilagodljivost v zvezi s 
časovnim okvirom za prošnjo za 
odstopanje, ki jo vložijo proizvajalci, in 
odločitev Komisije o odobritvi.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Postopek za odobritev odstopanja za 
ozko specializirane proizvajalce bi moral 
veljati do leta 2020. Vendar bi moral od 
leta 2020 veljati cilj, ki je 45 % nižji od 
povprečnih specifičnih emisij ozko 
specializiranih proizvajalcev v letu 2007, 
da se zagotovi usklajenost prizadevanj 
ozko specializiranih proizvajalcev za 
zmanjšanje s prizadevanji velikih 

črtano
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proizvajalcev.

Or. en

Predlog spremembe 38
Phil Bennion

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Postopek za odobritev odstopanja za 
ozko specializirane proizvajalce bi moral 
veljati do leta 2020. Vendar bi moral od 
leta 2020 veljati cilj, ki je 45 % nižji od 
povprečnih specifičnih emisij ozko 
specializiranih proizvajalcev v letu 2007, 
da se zagotovi usklajenost prizadevanj 
ozko specializiranih proizvajalcev za 
zmanjšanje s prizadevanji velikih 
proizvajalcev.

(6) Postopek za odobritev odstopanja za 
ozko specializirane proizvajalce bi moral 
veljati do leta 2020. Vendar bi moral od 
leta 2020 veljati cilj, ki je 45 % nižji od 
povprečnih specifičnih emisij ozko 
specializiranih proizvajalcev v letu 2007, 
da se zagotovi usklajenost prizadevanj 
ozko specializiranih proizvajalcev za 
zmanjšanje s prizadevanji velikih 
proizvajalcev. Določiti bi bilo treba tudi 
enakovredne cilje za leto 2025.

Or. en

Predlog spremembe 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Ker je treba avtomobilski industriji 
pustiti dovolj časa ter poskrbeti za 
zanesljivost načrtovanja in naložb, je 
primerno, da se v tej uredbi določi okvirni 
cilj za zmanjšanje emisij CO2 do leta 
2025.

Or. en
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Predlog spremembe 40
Mario Pirillo

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) 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.

(7) 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. Poročilo bi moralo upoštevati 
emisije CO2, ki nastanejo skozi celoten 
življenjski cikel vozila (vključno s 
proizvodnjo in fazami po končani 
uporabi).

Or. it

Predlog spremembe 41
Karin Kadenbach

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) 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 

(7) 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, na oceni trenda 
emisij CO2, ki so povezane z vsemi tremi 
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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.

fazami življenjskega cikla avtomobila, tj. 
proizvodnjo, uporabo in koncem 
življenjske dobe, ter na 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.

Or. de

Obrazložitev

Zmanjševanje emisij avtomobilov samo v fazi uporabe lahko poveča vpliv ostalih dveh faz 
življenjskega cikla, tj. proizvodnje in recikliranja, na okolje. Zato bi bilo treba približno 
izračunati trende emisij avtomobilov skozi njihov celoten življenjski cikel, da bi bilo mogoče 
zgodaj pripraviti predloge za protiukrepe v primeru občutnega povečanja skupne vrednosti 
emisij.

Predlog spremembe 42
Jolanta Emilia Hibner

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) 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.

(7) Okvirno je treba določiti, kako je 
mogoče 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 in vplivu zmanjšanja 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 EU glede 
zmanjševanja emisij so odvisni od 
sklenitve globalnega sporazuma o 
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov.

Or. pl
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Predlog spremembe 43
Corinne Lepage

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) 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.

(7) Določiti je treba nov cilj zmanjšanja 
emisij CO2 za obdobje po letu 2020, da se 
avtomobilski industriji omogoči izvajanje 
dolgoročnih naložb in inovacij. Ta cilj bi 
moral 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

Predlog spremembe 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) 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 

(7) 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 v tej uredbi določi cilj za 
leto 2025 in da Komisija pripravi poročilo
o ciljih glede emisij CO2 za nove osebne 
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letu 2020. avtomobile do leta 2030 in pozneje.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se proizvajalcem avtomobilov pošlje jasen politični signal glede potrebe po 
nenehnem zmanjševanju emisij ter da se avtomobilski industriji in industriji sestavnih delov 
zagotoviti zanesljivost načrtovanja in naložb. Cikel proizvoda traja pri osebnih avtomobilih 
5–7 let, pri kombijih pa več kot 10 let (Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov). Zato 
je ključnega pomena, da se zdaj doseže dogovor o cilju za leto 2025 in se določi rok za 
prilagoditev cilja za leto 2030.

Predlog spremembe 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) 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.

(7) Določiti je treba cilj zmanjšanja emisij 
CO2 za obdobje po letu 2020, da se 
avtomobilski industriji omogoči izvajanje 
dolgoročnih naložb in inovacij. Ta cilj bi 
moral 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. en

Predlog spremembe 46
Sophie Auconie

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 7
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) 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.

(7) 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,
takoj ko se določijo novi preskusni 
postopki in se pridobi boljši vpogled v 
trenutni tehnološki razvoj. Komisija bo 
nato pripravila poročilo in po potrebi
predloge za cilje po letu 2020.

Or. fr

Predlog spremembe 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) 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.

(7) 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. Poročilo bi moralo upoštevati 
emisije CO2 skozi celoten življenjski cikel 
avtomobilov (vključno s proizvodnjo in 
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koncem življenjske dobe).

Or. en

Predlog spremembe 48
Christofer Fjellner

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ekološke inovacije igrajo pomembno 
vlogo pri izboljšanju vrednosti emisij 
novih osebnih avtomobilov. Trenutni 
mehanizem za spodbujanje ekoloških 
inovacij ne deluje pravilno, zlasti zaradi 
pogojev, določenih v Izvedbeni uredbi 
Komisije (EU) št. 725/2011 z dne 25. julija 
2011 o uvedbi postopka za odobritev in 
certificiranje inovativnih tehnologij za 
zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil v 
skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta.1 Da bi 
lahko racionalizirali in poenostavili 
postopek za odobritev inovativnih 
tehnologij kot ekoloških inovacij, bi 
morala Komisija spremeniti to uredbo.
____________________
1 UL L 194, 26.7.2011, str. 19.

Or. en

Predlog spremembe 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ker so natančni in verodostojni 
podatki o emisijah CO2 bistvenega 
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pomena za to, da lahko potrošniki 
sprejemajo ozaveščene odločitve, bi bilo 
treba največ pozornosti nameniti 
ocenjevanju teh dveh kazalnikov. 
Trenutno se emisije vozil pri vožnji na 
cesti v veliki meri razlikujejo od vrednosti, 
izmerjenih v preskusnih ciklih. Zato je 
treba čim prej razviti preskusni cikel, s 
katerim je mogoče pridobiti natančnejše 
rezultate.

Or. it

Predlog spremembe 50
Mario Pirillo

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Da bi bile specifične emisije CO2, 
navedene pri novih avtomobilih, tesneje 
usklajene z emisijami, ki dejansko 
nastanejo pri normalnih pogojih uporabe, 
bi morala Komisija zagotoviti, da se novi 
mednarodni preskusni postopek za lahka 
tovorna vozila (svetovni preskusni 
cikel/postopek za lahka tovorna vozila) 
čim prej dokonča, da bo lahko na evropski 
ravni sprejet do konca leta 2014 in vpeljan 
januarja 2017.

Or. it

Predlog spremembe 51
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V skladu z Uredbo mora Komisija (8) V skladu z Uredbo mora Komisija 
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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 
prilagoditi, da se zagotovi primerljiva 
strogost za proizvajalce in razrede vozil.

izvesti oceno učinka za pregled preskusnih 
postopkov, da bodo odražali dejansko 
vedenje vozil v zvezi z emisijami CO2. To 
delo poteka v okviru razvoja globalnega
preskusnega postopka za lahka osebna
vozila (WLTP) znotraj Ekonomske 
komisije Združenih narodov za Evropo; ko 
bo dokončan, bi bilo treba postopek 
vključiti v pravo Unije. Pri vključevanju v 
zakonodajo Unije bi morala Komisija
pretehtati, ali je treba svetovni preskusni 
postopek za lahka tovorna vozila dopolniti 
z dodatnimi določbami, zlasti glede 
izvajanja te uredbe, in tako zagotoviti, da 
preskusni postopki ustrezno odražajo 
emisije, ki nastanejo pri dejanski vožnji na
cesti. Do dokončanja globalnega 
preskusnega postopka za lahka osebna 
vozila 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.

Or. en

Predlog spremembe 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) 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 

(8) 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 
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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.

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.
Če torej svetovni preskusni postopek za 
lahka tovorna vozila ne bo sprejet do leta 
2014, bi morala Komisija čim prej 
spremeniti merilne postopke iz Uredbe 
(ES) št. 715/2007, da bi upoštevali 
dejanske emisije CO2 pri vožnji na cesti.

Or. it

Predlog spremembe 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) 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 
prilagoditi, da se zagotovi primerljiva 
strogost za proizvajalce in razrede vozil.

(8) 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 in glede na 
nezadostnost trenutnega preskusnega 
cikla bi bilo treba hitro razviti nov 
preskusni cikel, ki bi odražal dejanske 
emisije avtomobilov ter preprečil različne 
razlage in razhajanja med državami 
članicami. Do sprejetja novega 
preskusnega cikla 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 
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bodo preskusni postopki spremenjeni, bi 
bilo treba mejne vrednosti iz Priloge I 
prilagoditi, da se zagotovi primerljiva 
strogost za proizvajalce in razrede vozil.

Or. en

Predlog spremembe 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) 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 
prilagoditi, da se zagotovi primerljiva 
strogost za proizvajalce in razrede vozil.

(8) 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 (WLTP) 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. Da bi zagotovili, 
da ta uredba uresniči predvidena 
zmanjšanja emisij, bi bilo treba s 
1. januarjem 2016 preskusni postopek 
nadomestiti s svetovnim preskusnim 
postopkom za lahka tovorna vozila. Ko se 
bo za namene te uredbe leta 2016 
uporabljal novi preskusni, bi bilo treba 
mejne vrednosti iz Priloge I prilagoditi, da 
se zagotovi primerljiva strogost za 
proizvajalce in razrede vozil.

Or. en

Obrazložitev

Dejstvo, da trenutni preskusni cikel ne odraža natančno dejanskih pogojev vožnje, je splošno 
sprejeto. Dokončanje svetovnega preskusnega postopka za lahka tovorna vozila dobro 
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napreduje in se bo predvidoma zaključilo leta 2014. Postopek bo obravnaval številne težave 
trenutnega novega evropskega voznega preskusnega cikla. Cikel in postopke novega 
svetovnega preskusnega postopka za lahka tovorna vozila bi bilo zato treba uporabljati od 
leta 2016 naprej.

Predlog spremembe 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) 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 
prilagoditi, da se zagotovi primerljiva 
strogost za proizvajalce in razrede vozil.

(8) 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.
Preskusni cikel bi bilo treba vključiti v 
zakonodajo Unije takoj, ko bo dokončan. 
Komisija bi morala poleg tega pretehtati, 
ali je treba svetovni preskusni postopek za 
lahka tovorna vozila pri vključevanju v 
zakonodajo Unije dopolniti z dodatnimi 
določbami, da se zagotovi, da preskusni 
postopki ustrezno odražajo emisije, ki 
nastanejo 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

Potrošniki bi morali zaupati podatkom o porabi, ki jih navajajo proizvajalci. Trenutni 
preskusni cikel je zelo prilagodljiv, vendar ne odraža realnosti. Svetovni preskusni postopek 
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za lahka tovorna vozila prinaša izboljšave, vendar bo trajalo nekaj časa, preden bo 
dokončan. Poleg tega bi bilo treba razmisliti o dopolnitvi svetovnega preskusnega postopka 
za lahka tovorna vozila z dodatnimi določbami EU, saj globalni cikel ne odraža v celoti 
razmer v EU.

Predlog spremembe 56
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Da bi pomenila zadostno spodbudo za 
uvedbo izboljšav za zmanjševanje 
specifičnih emisij CO2 osebnih 
avtomobilov, bi morali premijo za 
presežne emisije prilagoditi, da bi 
odražala tehnološke stroške in verjetne 
zgornje mejne stroške zagotavljanja 
skladnosti s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 57
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Nekatera alternativna goriva 
omogočajo občutno zmanjšanje emisij 
CO2, vendar postaja vse bolj priznano 
dejstvo, da so lahko – ob upoštevanju 
celotnega življenjskega cikla – emisije 
CO2, ki nastanejo pri teh alternativnih 
gorivih, višje od tistih pri konvencionalnih 
gorivih. Upoštevati bi bilo torej treba 
emisije alternativnih goriv, povezane s 
predhodno proizvodnjo energije, saj se 
tržni delež teh goriv povečuje.
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Or. de

Obrazložitev

Uredba št. 443/2009 se nanaša samo na izpušne pline vozil, ne pa tudi na emisije, ustvarjene 
pri proizvodnji električne energije ali vodika za tako imenovana vozila brez emisij, kljub temu 
da je dejanska raven teh emisij lahko občutno višja. Da bi zagotovili, da bi proizvajalci 
izbirali takšne pogonske sisteme, ki ustvarijo najmanj skupnih emisij, bi morala ta uredba 
upoštevati vse emisije, nastale v predhodnih fazah, kot je to stalna praksa v ZDA.

Predlog spremembe 58
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) „Načrt za prehod na konkurenčno 
gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 
do leta 2050“ priporoča od 54- do 67-
odstotno znižanje v celotnem prometnem 
sektorju. Da bi avtomobilsko industrijo 
spodbudili, da nadaljuje z zmanjševanjem 
emisij na novo registriranih vozil, ter 
omogočili primerjavo med različnimi 
možnostmi za nova merila in kazalnike, je 
potreben dolgoročen pristop, ki določa 
nove cilje za obdobje po letu 2020. Ti cilji 
bi morali podpirati vodilno vlogo Unije na 
področju vozil z nizkimi emisijami CO2 na 
mednarodni ravni, spodbujati raziskave in 
razvoj na tem področju ter sprejemljivost 
vozil z nizkimi emisijami med potrošniki 
in na trgu, ob tem pa upoštevati 
dostopnost in socialno enakost. Komisija 
bi morala predstaviti natančen časovni 
okvir za preučitev vseh zadevnih vprašanj 
ter razpravo in odločanje o njih v 
sodelovanju z vsemi zainteresiranimi 
stranmi, da se cilj za obdobje po letu 2020 
določi najpozneje do leta 2017 in se 
industriji zagotoviti potreben čas za 
prilagoditev.

Or. en
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Predlog spremembe 59
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije zaradi dopolnitve pravil o odstopanjih 
od ciljev specifičnih emisij, sprememb
zahtev glede podatkov za spremljanje 
emisij CO2 ter prilagoditve formul za 
izračun specifičnih emisij CO2 iz Priloge I 
spremembam vrednosti mase vozila in 
regulativnega preskusnega postopka za 
merjenje specifičnih emisij CO2 iz
Uredbe (ES) št. 715/2007. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
sestavljanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(12) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije zaradi dopolnitve pravil o odstopanjih 
od ciljev specifičnih emisij, spremembe
zahtev glede podatkov za spremljanje 
emisij CO2 ter prilagoditve formul za 
izračun specifičnih emisij CO2 iz Priloge I 
spremembam vrednosti mase in odtisa
vozila in regulativnega preskusnega 
postopka za merjenje specifičnih emisij 
CO2 iz Uredbe (ES) št. 715/2007. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
sestavljanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije zaradi dopolnitve pravil o odstopanjih 
od ciljev specifičnih emisij, sprememb

(12) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije zaradi dopolnitve pravil o odstopanjih 
od ciljev specifičnih emisij, spremembe
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zahtev glede podatkov za spremljanje 
emisij CO2 ter prilagoditve formul za 
izračun specifičnih emisij CO2 iz Priloge I 
spremembam vrednosti mase vozila in 
regulativnega preskusnega postopka za 
merjenje specifičnih emisij CO2 iz
Uredbe (ES) št. 715/2007. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
sestavljanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

zahtev glede podatkov za spremljanje 
emisij CO2 ter prilagoditve formul za 
izračun specifičnih emisij CO2 iz Priloge I 
spremembam vrednosti mase vozila in
odtisa vozila in regulativnega preskusnega 
postopka za merjenje specifičnih emisij 
CO2 iz Uredbe (ES) št. 715/2007. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
sestavljanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. de

Obrazložitev

Mejne vrednosti CO2 bi morale upoštevati tudi uporabno vrednost avtomobila. Med maso in 
uporabno vrednostjo ni neposredne povezave. Odtis avtomobila, tj. kolotek, pomnožen z 
medosno razdaljo, je boljši približek uporabne vrednosti. Tudi v ZDA se odtis uporablja kot 
kazalnik uporabnosti. Poleg tega uporaba odtisa kot kazalnika kljubuje trendu večanja mase 
avtomobilov in spodbuja proizvajalce k oblikovanju lažjih modelov.

Predlog spremembe 61
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske
unije zaradi dopolnitve pravil o odstopanjih 
od ciljev specifičnih emisij, sprememb
zahtev glede podatkov za spremljanje 
emisij CO2 ter prilagoditve formul za 
izračun specifičnih emisij CO2 iz Priloge I 
spremembam vrednosti mase vozila in 
regulativnega preskusnega postopka za 
merjenje specifičnih emisij CO2 iz 
Uredbe (ES) št. 715/2007. Zlasti je 

(12) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije zaradi dopolnitve pravil o odstopanjih 
od ciljev specifičnih emisij, spremembe
zahtev glede podatkov za spremljanje 
emisij CO2 ter prilagoditve formul za 
izračun specifičnih emisij CO2 iz Priloge I 
spremembam vrednosti odtisa vozila in 
regulativnega preskusnega postopka za 
merjenje specifičnih emisij CO2 iz 
Uredbe (ES) št. 715/2007. Zlasti je 
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pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
sestavljanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
sestavljanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Masa avtomobila ni dober kazalnik njegove uporabnosti in je zato ne bi smeli uporabljati pri 
določanju ciljev specifičnih emisij. Nasprotno pa je odtis (kolotek, pomnožen z medosno 
razdaljo) boljši kazalnik uporabnosti: je bolj nevtralen in stabilen ter bolje odraža 
uporabnost avtomobila. Kupci bi avtomobil lahko izbrali zaradi njegove velikosti, ne pa 
zaradi njegove mase. Uredba, osnovana na odtisu, bi tako priznala prizadevanja 
proizvajalcev za izdelovanje lažjih avtomobilov.

Predlog spremembe 62
Corinne Lepage

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije zaradi dopolnitve pravil o odstopanjih 
od ciljev specifičnih emisij, sprememb
zahtev glede podatkov za spremljanje 
emisij CO2 ter prilagoditve formul za 
izračun specifičnih emisij CO2 iz Priloge I 
spremembam vrednosti mase vozila in 
regulativnega preskusnega postopka za 
merjenje specifičnih emisij CO2 iz
Uredbe (ES) št. 715/2007. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
sestavljanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 

(12) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije zaradi dopolnitve pravil o odstopanjih 
od ciljev specifičnih emisij, spremembe
zahtev glede podatkov za spremljanje 
emisij CO2 ter prilagoditve formul za 
izračun specifičnih emisij CO2 iz Priloge I 
spremembam vrednosti mase in odtisa
vozila in regulativnega preskusnega 
postopka za merjenje specifičnih emisij 
CO2 iz Uredbe (ES) št. 715/2007. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
sestavljanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
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posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 63
Corinne Lepage

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) 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 bila 
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.
Vendar bi bilo treba pri prihodnjem 
pregledu preučiti nižje stroške in 
prednosti, ki bi nastali zaradi prehoda na 
odtis kot kazalnik uporabnosti.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 64
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) 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 bila 
obravnavana v oceni učinka, pri čemer je 
na podlagi navedene ocene ugotovljeno, 

(14) 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 bila 
obravnavana v oceni učinka. Poleg tega bi 
bilo treba zlasti na podlagi nižjih stroškov 
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da bi bilo treba kot kazalnik uporabnosti v 
formuli za leto 2020 uporabiti maso. 
Vendar bi bilo treba pri prihodnjem 
pregledu preučiti nižje stroške in 
prednosti, ki bi nastali zaradi prehoda na 
odtis kot kazalnik uporabnosti.

maso kot kazalnik uporabnosti zamenjati z 
odtisom.

Or. en

Predlog spremembe 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) 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 bila 
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.
Vendar bi bilo treba pri prihodnjem 
pregledu preučiti nižje stroške in 
prednosti, ki bi nastali zaradi prehoda na 
odtis kot kazalnik uporabnosti.

(14) 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 bila 
obravnavana v oceni učinka. Ugotovljeno 
je bilo, da bi bilo treba kot kazalnik 
uporabnosti v formuli za leto 2020 
uporabiti maso, ker so proizvajalci že 
sprejeli načrte za zagotavljanje skladnosti 
do leta 2020 na osnovi nadaljnje uporabe 
trenutnega kazalnika. Vendar bi nižji 
stroški in prednosti odtisa upravičili 
uporabo slednjega kot kazalnika 
uporabnosti od leta 2025 naprej. Da bi v 
prihodnosti lahko zagotovili nemoten 
prehod z mase na odtis, bi bilo treba uvesti 
formulo, osnovano na odtisu, ki bi jo 
lahko proizvajalci uporabljali od leta 2016 
naprej namesto formule, osnovane na 
masi.

Or. de

Obrazložitev

Uporaba odtisa kot kazalnika uporabnosti bi kljubovala trendu večanja mase avtomobilov in 
spodbujala proizvajalce k oblikovanju lažjih modelov, za kar trenutno ni nobene spodbude.
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Predlog spremembe 66
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Komisija bi morala preučiti nove 
načine za doseganje dolgoročnega cilja, 
zlasti naklon krivulje, kazalnik 
uporabnosti in shemo premij za presežne 
emisije. Če želimo biti socialno pravični in 
trajnostni, od leta 2025 naprej ne bi smelo 
biti več kazalcev uporabnosti in naklonov.

Or. en

Obrazložitev

S povečanim prodorom tehnologij vozil z izjemno nizkimi emisijami CO2 na trg kazalnik 
uporabnosti in naklon nista več potrebna, ker lahko proizvajalci dosežejo nične emisije.

Predlog spremembe 67
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 1
Uredba 2009/443/ES
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta uredba od leta 2020 za nove 
avtomobile določa cilj 95 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi ter inovativnimi 
tehnologijami.“

„Ta uredba od leta 2020 za nove 
avtomobile določa cilj 80 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi.“

Or. en
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Predlog spremembe 68
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 1
Uredba 2009/443/ES
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta uredba od leta 2020 za nove 
avtomobile določa cilj 95 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi ter inovativnimi 
tehnologijami.“

„Ta uredba od leta 2020 za nove 
avtomobile določa cilj 70 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi ter inovativnimi 
tehnologijami.“

Or. en

Obrazložitev

Junija 2012 je nemški Bundestag pozval zvezno vlado, naj podpre ambiciozno evropsko 
stališče – tj. 70 g CO2/km do leta 2020 – v podporo nujno potrebnim ambicioznejšim 
evropskim podnebnim ciljem.

Predlog spremembe 69
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 1
Uredba 2009/443/ES
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta uredba od leta 2020 za nove 
avtomobile določa cilj 95 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi ter inovativnimi 
tehnologijami.“

„Ta uredba od leta 2020 za nove 
avtomobile določa cilj 95 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi.“

Or. en
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Obrazložitev

Trenutni zakonodajni pregled bi se moral osredotočiti na cilj glede povprečnih emisij CO2 za 
nove avtomobile. Inovativne tehnologije bi morale biti – in tudi so – obravnavane znotraj 
druge zakonodaje, tj. Uredbe št. 725/2011, ki trenutno ni v pregledu.

Predlog spremembe 70
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se doda naslednji odstavek:
„Ta uredba od leta 2025 za nove 
avtomobile določa cilj 60 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi ter Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008.“

Or. en

Predlog spremembe 71
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se za odstavkom 2 vstavi 
naslednji odstavek:
„Ta uredba od leta 2025 za nove 
avtomobile določa cilj 50 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo XII 
k Uredbi (ES) št. 692/2008 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi ter inovativnimi 
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tehnologijami.“

Or. de

Obrazložitev

Pravno zavezujoč cilj glede CO2 za leto 2015 bi bilo treba določiti zdaj. Tako bi ustvarili 
dolgoročne spodbude za razvoj vozil z nizko porabo. Mejno vrednost za leto 2020 bi lahko z 
voznim parkom modelov z nizko porabo, ki so trenutno na voljo v vseh kategorijah vozil, 
dosegli že danes.

Predlog spremembe 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se doda naslednji odstavek:
„Ta uredba od leta 2025 za nove 
avtomobile določa cilj 65 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi ter Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008 ter inovativnimi 
tehnologijami.“

Or. en

Predlog spremembe 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
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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„Ta uredba od leta 2025 za nove 
avtomobile določa cilj 70 g CO2/km za 
povprečne emisije, merjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi ter Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008.“

Or. en

Predlog spremembe 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se doda naslednji odstavek:
„Ta uredba od leta 2025 za nove 
avtomobile določa cilj 70 g CO2/km za 
povprečne emisije, merjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi ter Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008.“

Or. en

Obrazložitev

Ocene kažejo, da bo zaradi potrebe po proizvodnji vozil z učinkovitejšo porabo goriva v EU 
nastalo 110 000 novih delovnih mest do leta 2030, zlasti v kemični industriji in industriji 
elektronike (McKinsey). Učinkovitejša poraba goriva v vozilih prinaša pomembne prihranke 
vsakemu vozniku.

Predlog spremembe 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se za odstavkom 2 vstavi 
naslednji odstavek:
„Od leta 2025 naprej ta uredba določa cilj 
za povprečne emisije za nove avtomobile v 
vrednosti med 65 in 75 g CO2/km, kot je 
navedeno v členu 13(5).“

Or. de

Obrazložitev

Pomembno je, da se vrednosti ciljev določijo zgodaj in se tako industriji omogoči zanesljivo 
načrtovanje. Po drugi strani pa je v tem trenutku težko natančno reči, katera ciljna vrednost 
bi bila ustrezna. Zato je smiselno opredeliti razpon, znotraj katerega bo cilj naknadno 
določen. Podatki številnih raziskav in strokovnjakov kažejo, da so cilji med 65 in 75 g CO2/km 
realistični.

Predlog spremembe 76
Mario Pirillo

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se za odstavkom 2 vstavi 
naslednji odstavek:
„Ta uredba od leta 2025 za nove 
avtomobile določa cilj v razponu od 65 g 
CO2/km do 75 g CO2/km za povprečne 
emisije, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 ter Prilogo XII k Uredbi (ES) 
št. 692/2008 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi. Pred določitvijo tega cilja 
Komisija opravi oceno učinka s 
poudarkom na tehnološki izvedljivosti in 
uveljavitvi novih avtomobilov na trgu.“

Or. it
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Predlog spremembe 77
Corinne Lepage

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se doda naslednji odstavek:
„Ta uredba od leta 2025 za nove 
avtomobile določa cilj 60 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo XII 
k Uredbi (ES) št. 692/2008 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi.“

Or. fr

Obrazložitev

Proizvajalci vozil morajo imeti ambiciozne dolgoročne cilje. Zato je potreben ambiciozen cilj 
za leto 2025.

Predlog spremembe 78
Mario Pirillo

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se za odstavkom 2 vstavi 
naslednji odstavek:
„Od 1. januarja 2017 naprej se 
mednarodni preskusni postopek za lahka 
tovorna vozila (svetovni preskusni 
cikel/postopek za lahka tovorna vozila) 
uporablja namesto preskusnih postopkov 
iz Uredbe (ES) št. 715/2007 in njenih 
izvedbenih ukrepov za merjenje emisij 
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CO2 novih osebnih vozil.“

Or. it

Predlog spremembe 79
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 1 b (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 1a
Kazalnik uporabnosti in naklon
Da bi zagotovili socialno pravičnost in 
trajnostnost, se od leta 2025 naprej 
kazalniki uporabnosti in nakloni ne 
uporabljajo več.“

Or. en

Obrazložitev

S povečanim prodorom tehnologij vozil z izjemno nizkimi emisijami CO2 na trg kazalnik 
uporabnosti in naklon nista več potrebna, ker lahko proizvajalci dosežejo nične emisije.

Predlog spremembe 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 2
Uredba 2009/443/ES
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Členu 2 se doda naslednji odstavek 4: črtano
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 osebnih avtomobilov, 
registriranih v EU v prejšnjem 
koledarskem letu.“

Or. en

Predlog spremembe 81
Sophie Auconie

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 2
Uredba 2009/443/ES
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 
proizvajalca, ki je skupaj z vsemi svojimi 
povezanimi podjetji odgovoren za manj kot
500 novih osebnih avtomobilov, 
registriranih v EU v prejšnjem 
koledarskem letu.“

4. Člen 4, člen 8(4)(b) in (c), člen 9 in 
člen 10(1)(a) in (c) se ne uporabljajo za 
proizvajalca, ki je skupaj z vsemi svojimi 
povezanimi podjetji odgovoren za manj kot
1 000 novih osebnih avtomobilov, 
registriranih v EU v prejšnjem 
koledarskem letu.“

Or. fr

Predlog spremembe 82
Chris Davies

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 3(1) se točka (f) nadomesti z 
naslednjim:
„(f) ‚specifične emisije CO2‘ pomeni 
emisije CO2 osebnega avtomobila, 
merjene v skladu s svetovnim preskusnim 
postopkom za lahka tovorna 
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vozila(WLTP). Za osebne avtomobile, ki 
niso bili homologirani v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007, ‚specifične emisije 
CO2‘ pomeni emisije CO2, izmerjene po 
istem postopku, kakor je določeno za 
osebna vozila v Uredbi (ES) št. 692/2008 
ali v skladu s postopki, ki jih je Komisija 
sprejela za ugotavljanje emisij CO2 pri 
osebnih avtomobilih; za namene uporabe 
te točke se spremembe postopkov meritev, 
določenih z uredbama št. 715/2007(ES) in 
št. 692/2008(ES), ki začnejo veljati 1. 
januarja 2016, začnejo uporabljati v tem 
letu.“

Or. en

Obrazložitev

Dejstvo, da trenutni preskusni cikel ne odraža natančno dejanskih pogojev vožnje, je splošno 
sprejeto. Dokončanje svetovnega preskusnega postopka za lahka tovorna vozila dobro 
napreduje in se bo predvidoma zaključilo leta 2014. Postopek bo obravnaval številne težave 
trenutnega novega evropskega voznega cikla. Cikel in postopke novega svetovnega 
preskusnega postopka za lahka tovorna vozila bi bilo zato treba uporabljati od leta 2016 
naprej.

Predlog spremembe 83
Mario Pirillo

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 3(1) se točka (f) nadomesti z 
naslednjim:
„(f) ‚specifične emisije CO2‘ pomeni 
emisije CO2 osebnega avtomobila, 
merjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in opredeljene kot masa 
emisije CO2 (skupna) v certifikatu o 
skladnosti. Za osebne avtomobile, ki niso 
bili homologirani v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007, ‚specifične emisije 
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CO2‘ pomeni emisije CO2, izmerjene po 
istem postopku, kakor je določeno za 
osebna vozila v Uredbi (ES) št. 692/2008 
ali v skladu s postopki, ki jih je Komisija 
sprejela za ugotavljanje emisij CO2 pri 
osebnih avtomobilih; zaradi izvajanja te 
določbe se od 1. januarja 2017 naprej 
namesto zgoraj navedenih postopkov 
meritev uporablja preskusni cikel 
svetovnega preskusnega postopka za 
lahka tovorna vozila.“

Or. it

Predlog spremembe 84
Sabine Wils

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 4 se vstavi naslednji 
odstavek:
„Kar zadeva skladnost s ciljem 
95 g CO2/km se upoštevajo vsi novi 
avtomobili proizvajalca, ki so bili 
registrirani v določenem letu.“

Or. en

Obrazložitev

Iz analize za Evropsko komisijo je razvidno, da je cilj 95 g CO2 do leta 2020 izvedljiv, zato 
postopno uvajanje ni potrebno.

Predlog spremembe 85
Chris Davies

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 3 a (novo)
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Uredba 2009/443/ES
Člen 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Člen 5 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 5
Olajšave za cilj 95 g CO2/km
1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 manj kot
35 g CO2/km šteje za 1,3 avtomobila v 
obdobju med letoma 2020 in 2023, po letu 
2024 pa za en osebni avtomobil.
1a. Povečanje cilja glede emisij za 
vsakega proizvajalca, ki izhaja iz izračuna 
olajšav, je omejeno na 2 g CO2 na 
kilometer.
1b. Dela ali celote olajšav ni mogoče 
prenesti iz enega koledarskega leta v 
drugega.“

Or. en

Obrazložitev

Olajšave se lahko uporabijo za pokrivanje stroškov razvoja vozil z nizkimi emisijami CO2, 
vendar jih je treba omejiti, da se prepreči zanemarjanje končnega cilja.

Predlog spremembe 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Člen 5 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 5
Olajšave
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(1) Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2, manjšimi od 
50 % ciljne vrednosti specifičnih emisij 
vsakega proizvajalca, v skladu s to uredbo 
šteje za:
– 3,5 avtomobila v letu 2012,
– 3,5 avtomobila v letu 2013,
– 2,5 avtomobila v letu 2014,
– 2,5 avtomobila v letu 2015,
– 2,5 avtomobila v letu 2016,
– 2,5 avtomobila v letu 2017,
– 2 avtomobila v letu 2018,
– 2 avtomobila v letu 2019,
– 2 avtomobila v letu 2020.
(1a) Večkratno štetje iz odstavka 1 se 
uporablja samo, če povprečne specifične 
emisije CO2 posameznega proizvajalca v 
določenem koledarskem letu ne presegajo 
njegovega cilja specifičnih emisij za več 
kot 15 %.
(1b) Med letoma 2016 in 2020 lahko 
proizvajalci prihranijo olajšave iz 
odstavka 1 z vpisom v register iz člena 
8(3)(a). Presežne olajšave se samodejno 
vpišejo v register.
(1c) Med 1. januarjem 2016 in 
31. decembrom 2023 lahko proizvajalci od 
Komisije zahtevajo, naj pri izračunu 
povprečnih specifičnih emisij CO2
upošteva del olajšav ali vse olajšave, ki so 
jih prihranili v skladu z odstavkom 1(b).“

Or. de

Obrazložitev

Proizvajalce bi bilo treba čim bolj spodbujati k zmanjševanju emisij CO2 novih avtomobilov. 
Pri tem toga pravila niso v pomoč. Namesto tega bi bilo treba vozila, ki proizvajalcu 
pomagajo doseči raven, nižjo od njegovega cilja, vključiti v sistem spodbujanja in tako 
pospešiti podnebju prijazne inovacije. Ker se zmanjšanje emisij pogosto doseže skokovito 
(npr. z uvedbo novih vrst motorjev), bi morali imeti proizvajalci možnost, da olajšave 
prihranijo.
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Predlog spremembe 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Člen 5 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 5
Olajšave
(1) Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 manj kot 50 
g CO2/km šteje za:
– 3,5 avtomobila v letu 2012,
– 3,5 avtomobila v letu 2013,
– 2,5 avtomobila v letu 2014,
– 2,5 avtomobila v letu 2015,
– 2,5 avtomobila v letu 2016,
– 2,5 avtomobila v letu 2017,
– 2 avtomobila v letu 2018,
– 2 avtomobila v letu 2019,
– 1 avtomobil v letu 2020.
(1a) Večkratno štetje iz odstavka 1 se 
uporablja samo, če povprečne specifične 
emisije CO2 posameznega proizvajalca 
(na osnovi množiteljev) ne presegajo 
njegovega cilja specifičnih emisij za več 
kot 2 g.
(1b) Med 1. januarjem 2016 in 31. 
decembrom 2019 lahko proizvajalci od 
Komisije zahtevajo, da ta pri izračunu 
povprečnih specifičnih emisij CO2 
upošteva njihove ugodnosti, ki so jih 
zbrali v skladu z odstavkom 1.

Or. de
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Obrazložitev

Olajšave so bile uvedene leta 2009 kot začasen ukrep, da bi olajšale in pospešile uvajanje 
vozil z izjemno nizkimi emisijami CO2. Ta instrument se lahko ohrani, vendar se ne sme 
uporabljati za omilitev splošnega cilja. Zato je treba olajšavam določiti zgornjo mejo, da je 
jasno, kakšne so posledice za splošni cilj. Zaradi tega predloga spremembe je treba člen 5a 
nujno črtati.

Predlog spremembe 88
Jo Leinen

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 5 se doda naslednji odstavek:
„Uporaba množiteljev ne sme povzročiti 
zvišanja cilja specifičnih emisij za več kot 
2 g CO2/km.“

Or. en

Predlog spremembe 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 3 b (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) V členu 5 se doda naslednji odstavek:
„Olajšav iz člena 5 ni mogoče prihraniti 
in jih upoštevati po letu 2020.“

Or. en



AM\931181SL.doc 49/100 PE506.077v02-00

SL

Predlog spremembe 90
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za členom 5 se vstavi naslednji člen: črtano
Člen 5a
Olajšave za cilj 95 g CO2/km
1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.
2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

Or. en

Obrazložitev

Za spodbujanje razvoja in trženja avtomobilov z nizkimi emisijami bi morala EU določiti 
ambiciozne cilje glede CO2 za obdobje po letu 2020, namesto da ogroža cilj glede emisij do 
leta 2020 z računanjem z virtualnimi vozili. Predpostavka, da so električna vozila in vozila na 
vodikov pogon brez emisij, že podpira tovrstne tehnologije, ker ne upošteva emisij v 
predhodnih fazah.

Predlog spremembe 91
Chris Davies

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5a 



PE506.077v02-00 50/100 AM\931181SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za členom 5 se vstavi naslednji člen: črtano
Člen 5a
Olajšave za cilj 95 g CO2/km
1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.
2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

Or. en

Predlog spremembe 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za členom 5 se vstavi naslednji člen: črtano
„Člen 5a
Olajšave za cilj 95 g CO2/km
1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.
2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
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avtomobilov na proizvajalca.“

Or. de

Predlog spremembe 93
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 
Uredba 2009/443/ES
Člen 5a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Olajšave za cilj 95 g CO2/km Sistem bonusov in malusov za vozila z 
izjemno nizkimi emisijami CO2 v skladu s 
trgom

1. Pri računanju povprečnih specifičnih
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

1. Ob priznavanju začetne prikrajšanosti 
zaradi visokih stroškov za inovacije in 
razvoj, ki jih imajo proizvajalci, ki vlagajo 
v vozila z izjemno nizkimi emisijami CO2, 
se cilj glede emisij CO2 iz člena 4 za 
vsakega proizvajalca prilagodi v skladu z 
naslednjim:

, (a) za vsako celo odstotno točko, kolikor je 
delež na novo prodanih vozil z izjemno 
nizkimi emisijami CO2 v voznem parku 
proizvajalca nižji od povprečnega tržnega 
deleža v Uniji, se cilj glede emisij CO2 za 
tega proizvajalca zmanjša za 2 g CO2/km;
(b) za vsako celo odstotno točko, kolikor je 
delež na novo prodanih vozil z izjemno 
nizkimi emisijami CO2 v voznem parku 
proizvajalca višji od povprečnega tržnega 
deleža v Uniji, se cilj glede emisij CO2 za 
tega proizvajalca zviša za 2 g CO2/km.

2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

2. Države članice javno objavijo število
vozil z izjemno nizkimi emisijami CO2 na 
proizvajalca v preteklem koledarskem letu 
do 28. februarja vsakega leta.“

Or. en
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Predlog spremembe 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za členom 5 se vstavi naslednji člen: črtano
„Člen 5a
Olajšave za cilj 95 g CO2/km
1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.
2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

Or. de

Predlog spremembe 95
Judith A. Merkies

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za členom 5 se vstavi naslednji člen: črtano
„Člen 5a
Olajšave za cilj 95 g CO2/km
1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
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emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.
2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

Or. en

Predlog spremembe 96
Corinne Lepage

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za členom 5 se vstavi naslednji člen: črtano
„Člen 5a
Olajšave za cilj 95 g CO2/km
1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.
2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

Or. fr

Obrazložitev

Olajšave lahko dodobra ogrozijo cilj zmanjšanja emisij CO2, zato jih je treba odpraviti.
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Predlog spremembe 97
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za členom 5 se vstavi naslednji člen: črtano
„Člen 5a
Olajšave za cilj 95 g CO2/km
1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.
2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

Or. en

Obrazložitev

Olajšave slabijo cilje glede specifičnih emisij za proizvajalce, saj zagotavljajo pravice do 
emisij za prodajo vozil, ki oddajajo manj kot 35 g CO2/km. Precejšnja spodbuda je že dejstvo, 
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 stopnjujejo 
izkrivljenost povprečnih specifičnih emisij CO2 in ogrožajo okoljsko celovitost te uredbe. Zato 
jih je treba zavrniti.

Predlog spremembe 98
Christofer Fjellner

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5 a – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 50 g/km v 
obdobju 2015–2025 šteje za 1,5 osebnega
avtomobila.

Pridobljene olajšave se lahko v celoti ali 
delno uporabijo kadarkoli v obdobju med 
2016 in 2025.

Or. en

Predlog spremembe 99
Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 v obdobju 2020–2023 vsak nov 
osebni avtomobil s specifičnimi emisijami 
CO2 pod 50 g CO2/km šteje za:

– 1,3 osebnega avtomobila za proizvajalce, 
katerih prodaja novih vozil s specifičnimi 
emisijami, nižjimi od 35 g CO2/km, znaša 
od 2 do 3 % skupne letne prodaje,
– 1,5 osebnega avtomobila za proizvajalce, 
katerih prodaja novih vozil s specifičnimi 
emisijami, nižjimi od 35 g CO2/km, znaša 
od 3 do 4 % skupne letne prodaje,
– 1,7 osebnega avtomobila za proizvajalce, 
katerih prodaja novih vozil s specifičnimi 
emisijami, nižjimi od 35 g CO2/km, znaša 
več kot 4 % skupne letne prodaje.
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Or. it

Predlog spremembe 100
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 50 g 
CO2/km ali ki v ozračje izpušča manj kot 
50 % vrednosti CO2, ki jo določa njegov 
cilj specifičnih emisij iz formule v Prilogi 
I, z zgornjo mejo 70 g CO2/km, v obdobju
po letu 2016 šteje za 2 osebna avtomobila.
Vse pridobljene olajšave ali del njih se 
lahko uporabijo v katerem od let v 
obdobju med letoma 2016 in 2025.

Or. fr

Predlog spremembe 101
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2, ki so pod 35 
g/km, od leta 2016 dalje šteje za 2 osebna
avtomobila.

Or. en
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Predlog spremembe 102
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 50 g 
CO2/km ali ki v ozračje izpušča manj kot 
50 % vrednosti CO2, ki jo določa njegov 
cilj specifičnih emisij iz formule v Prilogi 
1, z zgornjo mejo 70 g CO2/km, v obdobju
po letu 2016 šteje za 1,5 osebnega 
avtomobila.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva vzpostaviti sistem olajšav, ki bi spodbujal avtomobilsko 
industrijo k naložbam v vozila z nizkimi emisijami.

Predlog spremembe 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 50 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.
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Or. fr

Obrazložitev

Da bi bila uporaba vozil in uresničevanje okoljskih ciljev, določenih v tem predlogu, za 
državljane cenejša, morajo biti olajšave resnična spodbuda za razvoj vseh vrst čistih vozil 
(električnih, hibridnih itd.). Predlagana zgornja meja 35 g CO2/km izključuje tehnologije, ki 
danes veljajo za čiste in zadoščajo povpraševanju potrošnikov. Zato bi bilo treba mejo 
dvigniti.

Predlog spremembe 104
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

črtano

Or. en

Predlog spremembe 105
Mario Pirillo

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

črtano
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Or. it

Predlog spremembe 106
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 107
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

črtano

Or. en

Predlog spremembe 108
Cristian Silviu Buşoi
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Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

črtano

Or. en

Predlog spremembe 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4
Uredba 2009/443/ES
Člen 5 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Da bi bila uporaba vozil in uresničevanje okoljskih ciljev, določenih v tem predlogu, za 
državljane cenejša, morajo biti olajšave resnična spodbuda za razvoj vseh vrst čistih vozil 
(električnih, hibridnih itd.). Odprava predlagane zgornje meje bo spodbudila proizvajalce, da 
bodo kar najbolj povečali število čistih vozil na trgu, in se odzvala na izziv cen goriv za 
potrošnike.

Predlog spremembe 110
Jo Leinen
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Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 a (novo) 
Uredba 2009/443/ES
Člen 5a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V členu 5a se doda naslednji 
odstavek:
„2a. „Uporaba množiteljev ne sme 
povzročiti zvišanja cilja specifičnih emisij 
za več kot 2 g CO2/km.“

Or. en

Predlog spremembe 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 b (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 5a – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) V členu 5a se doda naslednji 
odstavek:
„2b. Olajšav v skladu s členom 5 ni 
mogoče prihraniti in jih upoštevati po letu 
2020.“

Or. en

Predlog spremembe 112
Mario Pirillo

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 5a – odstavek 2a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V členu 5a se za odstavkom 2 vstavi 
naslednji odstavek:
„2a. Do 28. februarja vsakega leta po letu, 
v katerem začne ta uredba veljati, 
Komisija določi, ali skupna količina 
odobrenih olajšav občutno vpliva na cilj 
glede emisij iz člena 1. Če se ta cilj 
zmanjša za več kot 2 g CO2/km, se 
množitelj, določen v členu 5(1) te uredbe, 
za zadevno leto spremeni v 1 osebni 
avtomobil.“ 

Or. it

Predlog spremembe 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 7a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Za členom 7 se vstavi naslednji člen:
„Člen 7a
Skladnost v uporabi
1. Določbe glede skladnosti vozil v 
uporabi zagotavljajo dejanske emisije CO2
in dejansko porabo goriva novih osebnih 
vozil med normalno življenjsko dobo v 
normalnih pogojih uporabe.
2. Za vsa nova osebna vozila se skladnost 
v uporabi glede emisij CO2 določi v 
poročilu o preskusu, ki ga pripravi 
neodvisni priglašeni zunanji organ.
3. Če so emisije CO2, izmerjene med 
preskusom, ki odraža normalne pogoje 
uporabe, več kot 4 % višje od specifičnih 
emisij CO2, ki jih je navedel proizvajalec v 
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skladu s členom 8(2) te uredbe, Komisija 
glede na ta podatek znova izračuna 
specifične emisije CO2 za proizvajalca.“ 

Or. it

Predlog spremembe 114
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V členu 8(4) se tretji pododstavek 
spremeni:
„Register in obvestilo sta javno dostopna.
Tudi podatki, ki jih vsaka država članica 
beleži v skladu z odstavkom 1, so javno 
dostopni, ne glede na to, ali so vključeni v 
register.“

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje in poročanje sta ključnega pomena za določanje skladnosti s cilji glede emisij. 
Javnost bi morala imeti možnost, da postopku sledi in sodeluje v vsaki njegovi fazi.

Predlog spremembe 115
Chris Davies

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4 b (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) V člen 8 se vstavi naslednji odstavek:
„4a. Če država članica pri preverjanju 
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skladnosti proizvodnje v skladu s členom 
12(3) Direktive 2007/46/ES ugotovi, da 
emisije CO2 za proizvedeno vozilo bistveno 
odstopajo od odobrenega tipa, se to 
sporoči Komisiji skupaj s podrobnostmi, 
ki so navedene v Prilogi II k tej uredbi, in 
objavi v skladu s členom 10. Specifične 
emisije CO2 za tip vozila, za katere je bilo 
ugotovljeno odstopanje, se ob upoštevanju 
odstopanja ustrezno prilagodijo v 
izračunu povprečnih emisij CO2 v 
naslednjem koledarskem letu. Komisija 
spremeni Uredbo (EU) št. 1014/20101 o 
spremljanju z ustreznimi določbami, ki 
zagotovijo skladnost s tem odstavkom.“
_________
1 UL L 293, 11.11.2010, str. 15.

Or. en

Obrazložitev

Dejstvo, da trenutni preskusni cikel ne odraža natančno dejanskih pogojev vožnje, je splošno 
sprejeto. Podatki, ki jih prejmejo potrošniki, so zato netočni in zavajajoči. Sprejeti je treba 
ukrepe, s katerimi se zagotovi, da opravljene ocene natančneje odražajo dejanske emisije. Ti 
ukrepi bodo potrebni tudi, ko bo sprejet nov svetovni preskusni postopek za lahka tovorna 
vozila.

Predlog spremembe 116
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) 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 
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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 117
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4 b (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 8 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) V člen 8 se vstavi naslednji odstavek:
„4b. Komisija na podlagi najboljših 
razpoložljivih virov informacij spremlja 
dejanske navedene vrednosti emisij CO2
po tipu vozila in proizvajalcu ter v svojih 
letnih poročilih o spremljanju objavi 
primerjavo teh vrednosti z vrednostmi pri 
homologaciji.“

Or. en

Predlog spremembe 118
Chris Davies

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4 c (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4c. V členu 8(5) se drugi pododstavek 
spremeni:
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„Komisija prouči vsa obvestila 
proizvajalcev in do 31. oktobra potrdi ali 
spremeni začasne izračune iz odstavka 4.
Obvestila proizvajalcev, potrditve ali 
spremembe, ki jih opravi Komisija v 
skladu s tem odstavkom, ter obvestila 
Komisije v skladu z odstavkom 6 so javno 
dostopni.“

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje in poročanje sta ključnega pomena za določanje skladnosti s cilji glede emisij. 
Javnost bi morala imeti možnost, da postopku sledi in sodeluje v vsaki njegovi fazi.

Predlog spremembe 119
Thomas Ulmer

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 5
Uredba 2009/443/ES
Člen 8 – odstavek 9 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
podrobna pravila o postopkih za 
spremljanje in poročanje o podatkih iz tega 
člena ter o uporabi Priloge II. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom preverjanja iz člena 14(2).

9. Komisija je v skladu s členom 14(a) 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih 
aktov o postopkih za spremljanje in 
poročanje o podatkih iz tega člena ter o 
uporabi Priloge II.

Or. en

Predlog spremembe 120
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 5 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 9 – odstavek 2 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V členu 9(2) se točka (b) nadomesti 
z naslednjim:
„Od leta 2019:
(presežne emisije × 130 EUR/g CO2/km) 
× število novih osebnih avtomobilov.

Or. en

Predlog spremembe 121
Thomas Ulmer

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 3
Uredba 2009/443/ES
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
podrobno ureditev za zbiranje premij za 
presežne emisije iz odstavka 1. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom preverjanja iz člena 14(2).

3. Komisija je v skladu s členom 
14a pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v zvezi z ureditvijo za 
zbiranje premij za presežne emisije iz
odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 122
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 7 – točka a a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) V odstavku 4 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„Prošnjo za odstopanje od cilja 
specifičnih emisij, izračunanih v skladu s 
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Prilogo I, lahko vloži proizvajalec, ki je 
skupaj z vsemi svojimi povezanimi 
podjetji odgovoren za 10 000 do 100 000
novih osebnih avtomobilov, registriranih 
v Uniji vsako koledarsko leto.“

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili postopno zmanjšanje skupnih emisij CO2 vozil, se odstopanje za ozko 
specializirane proizvajalce od leta 2020 do leta 2030 zmanjša na 100 000.

Predlog spremembe 123
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 1 – točka c a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) V odstavku 4 se v drugem 
pododstavku doda naslednja točka:
„(ca) kadar je prošnja povezana s 
točko 1(d) Priloge I, cilj, ki je zmanjšanje 
za 65 % glede na povprečne specifične 
emisije CO2 leta 2007, ali, kadar več 
povezanih podjetij vloži eno prošnjo, za 
65 % glede na njihove povprečne 
specifične emisije CO2 leta 2007.“

Or. en

Predlog spremembe 124
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 12 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) V členu 12 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
„Na prošnjo dobavitelja ali proizvajalca 
se upoštevajo prihranki CO2, doseženi z 
uporabo inovativnih tehnologij.
Za upoštevanje tehnologij je potrebno vsaj 
poročilo o preverjanju, ki ga pripravi 
tehnična služba v skladu s členom 7 
Uredbe (EU) št. 725/2011.
Skupni prispevek teh tehnologij k 
zmanjšanju ciljne vrednosti povprečne 
specifične emisije posameznega 
proizvajalca je lahko največ 4 g CO2/km
na vozilo.“

Or. en

Obrazložitev

Čeprav ekološke inovacije spodbujajo inovacije na področju avtomobilizma, napačno 
predstavljajo dejansko vožnjo; tako ustvarjajo zmedo med potrošniki in pomanjkljivo 
preglednost ravni CO2, ki jih navajajo proizvajalci.

Predlog spremembe 125
Corinne Lepage

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 12 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) V členu 12 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
„Na prošnjo dobavitelja ali proizvajalca 
se upoštevajo prihranki CO2, doseženi z 
uporabo inovativnih tehnologij. Skupni 
prispevek teh tehnologij k zmanjšanju 
ciljne vrednosti povprečne specifične 
emisije posameznega proizvajalca je 
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lahko največ 3 g CO2/km.“

Or. fr

Predlog spremembe 126
Mario Pirillo

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) V členu 12 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
„Na prošnjo dobavitelja ali proizvajalca 
se upoštevajo prihranki CO2, doseženi z 
uporabo inovativnih tehnologij.
Tovrstne tehnologije se upoštevajo samo, 
če lahko metodologija, uporabljena za 
njihovo oceno, ustvari preverljive, 
ponovljive in primerljive rezultate.
Skupni prispevek teh tehnologij k 
zmanjšanju ciljne vrednosti povprečne 
specifične emisije posameznega 
proizvajalca je lahko največ 7 
g CO2/km.

Ta prispevek se prizna vsakemu 
proizvajalcu sorazmerno z odstotkom vozil 
v njegovem voznem parku, pri katerem se 
te inovativne tehnologije uporabljajo.“

Or. it

Predlog spremembe 127
Maria do Céu Patrão Neves

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 9
Uredba 2009/443/ES
Člen 12 – odstavek 2 – prvi stavek
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
podrobne določbe o postopku za odobritev 
inovativnih tehnologij iz odstavka 1. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom preverjanja iz
člena 14(2) te uredbe.“

Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
podrobne določbe o postopku za odobritev 
inovativnih tehnologij iz odstavka 1.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom preverjanja iz člena 
14(2) te uredbe. Ustvarjanje „zelenih 
delovnih mest“ v Evropski uniji se 
obravnava kot pozitiven dejavnik pri 
odobravanju inovativnih tehnologij ali 
paketov inovativnih tehnologij.

Or. pt

Predlog spremembe 128
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka - a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) V odstavku 2 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„2. Do 31. oktobra 2014 in nato vsaka tri 
leta se sprejmejo ukrepi za spremembo 
Priloge I za prilagoditev števila F0, 
opredeljenega v navedeni prilogi,
povprečnemu odtisu novih osebnih 
avtomobilov iz preteklih treh 
koledarskih let.“

Or. en

Obrazložitev

Masa avtomobila ni dober kazalnik njegove uporabnosti in je zato ne bi smeli uporabljati pri 
določanju ciljev specifičnih emisij. Nasprotno pa je odtis (kolotek, pomnožen z medosno 
razdaljo) boljši kazalnik uporabnosti: je bolj nevtralen in stabilen ter bolje odraža 
uporabnost avtomobila. Kupci bi avtomobil lahko izbrali zaradi njegove velikosti, ne pa 
zaradi njegove mase. Uredba, osnovana na odtisu, bi tako priznala prizadevanja 
proizvajalcev za izdelovanje lažjih avtomobilov.
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Predlog spremembe 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka - a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) V odstavku 2 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„2. Do 31. oktobra 2014 in nato vsaka tri 
leta se sprejmejo ukrepi za spremembo 
Priloge I za prilagoditev števil M0 in F0, 
opredeljenih v navedeni prilogi, 
povprečni masi ali odtisu novih osebnih 
avtomobilov iz preteklih treh 
koledarskih let.“

Or. de

Obrazložitev

Uporaba odtisa kot kazalnika uporabnosti bi kljubovala trendu večanja mase avtomobilov in 
spodbujala proizvajalce k oblikovanju lažjih modelov, za kar trenutno ni nobene spodbude.

Predlog spremembe 130
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka - a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) V odstavku 2 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„2. Do 31. oktobra 2014 in nato vsaka tri 
leta se sprejmejo ukrepi za spremembo 
Priloge I za prilagoditev števila F0, 
opredeljenega v navedeni prilogi,
povprečnemu odtisu novih osebnih 
avtomobilov iz preteklih treh 
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koledarskih let.“

Or. en

Predlog spremembe 131
Corinne Lepage

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka - a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) V odstavku 2 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„2. Do 31. oktobra 2014 in nato vsaka tri 
leta se sprejmejo ukrepi za spremembo 
Priloge I za prilagoditev števila F0, 
opredeljenega v navedeni prilogi,
povprečnemu odtisu novih osebnih 
avtomobilov iz preteklih treh 
koledarskih let.“

Or. fr

Predlog spremembe 132
Corinne Lepage

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka a a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) V odstavku 3 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„3. Od leta 2012 dalje Komisija izvaja 
oceno učinka, da bi v skladu s členom 
14(3) Uredbe (ES) št 715/2007 do leta 
2014 pregledala postopke za merjenje 
emisij CO2 iz navedene uredbe.  
Komisija zlasti predloži predloge za 
prilagoditev postopkov, tako da 
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odražajo dejansko vedenje vozil v zvezi z 
emisijami CO2. Revidirane postopke bi 
bilo treba začeti uporabljati najpozneje do 
leta 2017. Komisija zagotovi, da se ti 
postopki redno preverjajo.“

Or. fr

Predlog spremembe 133
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka a a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) V odstavku 3 se doda naslednji 
pododstavek:
„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 
bistven vpliv na izmerjene emisije CO2, 
strogo določijo, in tako proizvajalcem 
prepreči, da uporabijo prilagodljivost pri 
preskusnem ciklu.
Če je dovoljeno odstopanje pri katerem 
koli dejavniku v okviru splošnega 
preskusnega postopka, ki vpliva na 
izmerjene vrednosti CO2, Komisija 
zagotovi, da se za vsako od teh 
spremenljivk v preskusni postopek vključi 
prilagoditveni izračun, ki se uporabi za 
prilagoditev izmerjenih vrednosti, tako da 
se izravnajo odstopanja pri dejavnikih in 
normalizirajo izmerjene emisije.“

Or. en
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Predlog spremembe 134
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka a b (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 1 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) V odstavku 3 se doda naslednji 
pododstavek:
„Da se preveri, ali emisije CO2 vozil iz 
proizvodnje ustrezajo vrednostim 
odobrenega tipa vozila, se treba zagotoviti, 
da so vrednosti zračnega in kotalnega 
upora izmerjene na vozilu, pri katerem je 
bila preverjena skladnost proizvodnje.“

Or. en

Obrazložitev

Podatki iz preskusov kažejo, da z vozilom iz proizvodnje pogosto ni mogoče ponoviti vrednosti 
prvotnega preskusa v prostem teku. Zato je nujno, da se na vozilu, pri katerem se preverja 
skladnost proizvodnje, opravi preskus v prostem teku, da bi lahko določili vrednosti zračnega 
in kotalnega upora, ki se uporabijo v preskusu z dinamometrom, ki je del preskusa skladnosti 
proizvodnje.

Predlog spremembe 135
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka b
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Drugi pododstavek odstavka 3 se črta. črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu z veljavno Uredbo je primerno, da se ohrani obveznost Komisije, da preverja 
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postopke za merjenje emisij CO2 , tako da ti odražajo dejansko vedenje avtomobilov v zvezi z 
emisijami CO2 in vključujejo odobrene inovativne tehnologije, opredeljene v členu 12, v 
preskusni cikel. Zaradi skladnosti se od datuma začetka uporabe inovativne tehnologije ne bi 
smele več odobriti.

Predlog spremembe 136
Corinne Lepage

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka b
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Drugi pododstavek odstavka 3 se črta. črtano

Or. fr

Predlog spremembe 137
Chris Davies

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka b a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) v odstavku 3 se doda naslednji 
pododstavek: 
„Za zagotovitev, da bodo ustrezno 
upoštevane dejanske emisije in da bodo 
izmerjene vrednosti CO2 res primerljive, 
Komisija v skladu s členom 14(3) Uredbe 
(ES) št. 715/2007 zagotovi, da so elementi 
preskusnega postopka, ki znatno vplivajo 
na izmerjene emisije CO2, natančno 
opredeljeni. Da se preveri, ali emisije CO2
vozil iz proizvodnje ustrezajo vrednostim 
odobrenega tipa vozila, se vrednosti 
upora, izmerjene pri preskusih v prostem 
teku za nastavitev dinamometra, izmerijo 
na vozilu, pri katerem je bila preverjena 
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skladnost proizvodnje.“

Or. en

Obrazložitev

Dejstvo, da trenutni preskusni cikel ne odraža natančno dejanskih pogojev vožnje, je splošno 
sprejeto. Podatki, ki jih prejmejo potrošniki, so zato netočni in zavajajoči. Sprejeti je treba 
ukrepe, s katerimi se zagotovi, da opravljene ocene natančneje odražajo dejanske emisije. Ti 
ukrepi bodo potrebni tudi, ko bo sprejet nov svetovni preskusni postopek za lahka tovorna 
vozila.

Predlog spremembe 138
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka b a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Vstavi se naslednji odstavek 3a:
„(3a) Komisija preuči koristi, ki bi jo 
prinesla vključitev emisij, ki so rezultat 
porabe energije glavnih naprav v vozilu, v 
vrednosti emisij CO2 pri homologaciji, in 
po potrebi pripravi predloge za uveljavitev 
te zamisli v obdobju po letu 2020.“

Or. en

Obrazložitev

Naprave, ki porabljajo energijo, na primer klimatska naprava in luči, trenutno med 
preskusnimi postopki niso vključene in prispevajo k razlikam med vrednostmi emisij pri 
homologaciji in dejanskimi emisijami, s čimer se zavajajo potrošniki.

Predlog spremembe 139
Mario Pirillo

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka c
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Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020, pri čemer ustrezno 
preuči možnost določitve enotnega cilja za 
vse proizvajalce.

Or. it

Predlog spremembe 140
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.

5. Komisija do 31. decembra 2014 izvede 
poglobljeno študijo cilja 60 g CO2/km do 
leta 2025, vključno s cilji specifičnih 
emisij, načini in drugimi vidiki te uredbe, 
da se ugotovi, ali je cilj ustrezen ali pa bi 
bil upravičen nižji cilj glede na uporabo 
nizkoogljičnih tehnologij in njihovo 
koriščenje ali spremembe v ciljih 
podnebne politike. V okviru študije 
Komisija poroča o emisijah v predhodnih 
fazah pri proizvodnji osebnih vozil in 
goriva zanje ter po potrebi lahko predloži 
predloge, kako bi bilo take emisije treba 
upoštevati v skladu s to uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 141
Corinne Lepage
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Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020, vključno s ciljem 60 
g CO2/km za leto 2025.

Or. fr

Predlog spremembe 142
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe ter Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži zakonodajni 
predlog o:
– ciljih emisij CO2 za nove osebne 
avtomobile za obdobje po letu 2020;
– preučitvi enotnega cilja za vse 
proizvajalce vozil s katerim koli merilom 
uporabnosti;
– morebitni preučitvi spremenjenega cilja 
na podlagi merila uporabnosti, odtisa in 
najnovejših razpoložljivih podatkov za 
evropski vozni park;
– preučitvi nenehnega postopnega 
zniževanja, na večletni osnovi, ciljev 
emisij CO2 za obdobje po letu 2020, ki 
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morda obsega sistem kapitalizacije emisij 
(„banking“);
– načinih za uvedbo novega preskusnega 
cikla, ki bo bolje ustrezal dejanskim 
evropskim prometnim razmeram, na 
celovit način, ki ustreza Uredbi (ES) št. 
715/2007, Uredbi (ES) št. 443/2009 in 
skupni reviziji Direktive 1999/94/ES v 
zvezi z informacijami za potrošnike o 
emisijah CO2.

Or. fr

Obrazložitev

Za obdobje po letu 2020 bi zaradi pravičnosti in učinkovitosti moral za vse proizvajalce 
veljati enak cilj emisij CO2. Pred koncem leta 2014 bi Komisija morala predložiti splošni 
zakonodajni predlog, ki bi vključeval revizijo preskusnega cikla in pokrival tako emisije CO2 
kakor tudi emisijske standarde EURO, pa tudi direktivo o označevanju vozil na podlagi emisij 
CO2.

Predlog spremembe 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.

5. Komisija do 31. decembra 2015
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile 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 uveljavijo do 31. decembra 2014.

Or. en



AM\931181SL.doc 81/100 PE506.077v02-00

SL

Predlog spremembe 144
Chris Davies

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.

5. Komisija do 1. januarja 2014 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
vidike te uredbe, da se opredelijo:

– načini za dosego dolgoročnega cilja 
70 g CO2/km do leta 2025, ki bodo 
stroškovno učinkoviti; ter
– vidiki izvajanja tega cilja, vključno s 
premijo za presežne emisije.
Komisija na podlagi tega pregleda in 
ocene učinka, ki vključuje splošno oceno 
učinka na avtomobilsko industrijo in 
njene odvisne industrije, po potrebi 
pripravi predlog za spremembo te uredbe 
na način, ki bo kar se da nepristranski 
glede konkurence ter socialno pravičen in 
trajnosten.

Or. en

Predlog spremembe 145
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 

5. Komisija, najprej leta 2017 in ne 
preden so v celoti opredeljeni in 
uveljavljeni novi preskusni cikel in 
preskusni postopki ter ocenjeni prvi 
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obdobje po letu 2020. rezultati, pregleda cilje specifičnih emisij, 
načine in druge vidike te uredbe, da se 
določijo cilji emisij CO2 za nove osebne 
avtomobile za obdobje po letu 2020.

Or. en

Predlog spremembe 146
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.

5. Komisija do 31. decembra 2015
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo sprejeti nove cilje za obdobje po letu 2020, če je mogoče, do konca leta 2017, da 
se avtomobilski industriji zagotovi dovolj časa za izpolnitev novih ciljev. Zato bi Komisija 
morala predlagati revizijo ciljev do konca leta 2015.

Predlog spremembe 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 

5. Komisija do 31. decembra 2017
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
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emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.

emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020. Če bo uvedba 
novega regulativnega preskusnega 
postopka povzročila spremembe, se te 
upoštevajo v ukrepih, ki se izvajajo v 
skladu s členom 13(7).

Or. de

Obrazložitev

Pred določitvijo dolgoročnega cilja bi bilo treba spremljati dogajanja na trgih. Določitev 
nove mejne vrednosti, ki bo začela veljati šele po letu 2020, leta 2014 bi bila prenagljena, saj 
še ni jasno, katere tehnologije se bodo uveljavile na trgu. Spremembe regulativnega 
preskusnega postopka vplivajo na cilje emisij. Če je uveden nov postopek, bi bilo posledično 
treba pregledati cilje.

Predlog spremembe 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za
obdobje po letu 2020.

5. Komisija do 31. decembra 2017 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za
leto 2030 in obdobje po njem.

Or. en

Obrazložitev

Da se avtomobilski industriji in industriji sestavnih delov omogočijo dolgoročne naložbe in 
inovacije, je treba upoštevati življenjski cikel proizvodov, ki traja 5–7 let za osebne 
avtomobile in več kot 10 let za kombije (Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov). Zato 
je zaželeno, da se leta 2017 sklene dogovor o cilju do leta 2030.

Predlog spremembe 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020, vključno s ciljem 70 
g CO2/km za leto 2025.
Komisija na podlagi tega pregleda in 
ocene učinka pripravi predlog za 
spremembo te uredbe na način, ki bo 
nepristranski glede konkurence in 
trajnosti ter socialno pravičen. Vsak 
predlog za spremembo te uredbe mora biti 
skladen s stroškovno učinkovitim 
načinom za dosego dolgoročnih 
podnebnih ciljev Unije do leta 2050 in 
pomeni enako raven ambicij za osebne 
avtomobile in lahka tovorna vozila.

Or. en

Predlog spremembe 150
Sophie Auconie

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.

5. Komisija do 31. decembra 2017
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.

Or. fr
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Obrazložitev

Komisija bi pred pregledom teh določb morala počakati do določitve novih preskusnih 
postopkov in pridobitve boljšega vpogleda v trenutni tehnološki razvoj. Tako bo imela bolj 
jasen vpogled v položaj in možnosti za zmanjševanje emisij CO2.

Predlog spremembe 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020. Namen tega 
pregleda je določiti, za obdobje po letu 
2025, povprečni cilj emisij za nove 
avtomobile med 65 in 75 g CO2/km. 
Komisija na podlagi tega pregleda, ki 
vključuje splošno oceno učinka na 
avtomobilsko industrijo in njene odvisne 
industrije, po potrebi pripravi predlog za 
spremembo te uredbe na način, ki bo 
stroškovno učinkovit in kar se da 
nepristranski glede konkurence ter bo 
zagotavljal doseganje dolgoročnih ciljev 
Unije v boju proti podnebnim 
spremembam.

Or. de

Obrazložitev

Pomembno je, da se vrednosti ciljev določijo zgodaj in se tako industriji omogoči zanesljivo 
načrtovanje. Po drugi strani pa je v tem trenutku težko natančno reči, katera ciljna vrednost 
bi bila ustrezna. Zato je smiselno opredeliti razpon, znotraj katerega bo cilj naknadno 
določen. Podatki številnih raziskav in strokovnjakov kažejo, da so cilji med 65 in 75 g CO2/km 
realistični.
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Predlog spremembe 152
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka ca (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Za odstavkom 6 se doda naslednji 
odstavek:
„(6a) Komisija do leta 2016 objavi 
poročilo o razvoju alternativnih goriv in z 
njimi povezanih emisijah v predhodnih 
fazah. V tem poročilu Komisija predloži 
predloge, ali in kako se lahko emisije, ki 
jih povzročajo tako imenovana vozila brez 
emisij, upoštevajo v tej uredbi.“

Or. de

Obrazložitev

Uredba št. 443/2009 se nanaša samo na izpušne pline vozil, ne pa tudi na emisije, ustvarjene 
pri proizvodnji električne energije ali vodika za tako imenovana vozila brez emisij, kljub temu 
da je dejanska raven teh emisij lahko občutno višja. Da bi zagotovili, da bi proizvajalci 
izbirali takšne pogonske sisteme, ki ustvarijo najmanj skupnih emisij, bi morala ta uredba 
upoštevati vse emisije, nastale v predhodnih fazah, kot je to stalna praksa v ZDA.

Predlog spremembe 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 10 – točka d
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija je v skladu s členom 14a 
pooblaščena za sprejetje delegiranih 
aktov, s katerimi se prilagodijo formule iz 
Priloge I, da se upoštevajo morebitne 
spremembe regulativnega preskusnega 
postopka za merjenje specifičnih emisij 

7. Komisija Parlamentu in Svetu v skladu 
s postopkom v odboru iz člena 14 
posreduje predloge, da se upoštevajo 
morebitne spremembe regulativnega 
preskusnega postopka za merjenje 
specifičnih emisij CO2 iz Uredbe (ES) 
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CO2 iz Uredbe (ES) št. 715/2007 in 
Uredbe (ES) št. 692/2008, pri čemer se
zagotovi, da so v starih in novih preskusnih 
postopkih določene primerljivo stroge 
zahteve glede zmanjšanja za proizvajalce 
in vozila z različno uporabnostjo.

št. 715/2007 in Uredbe (ES) št. 692/2008, 
pri čemer v največji možni meri zagotovi,
da so v starih in novih preskusnih 
postopkih določene primerljivo stroge 
zahteve glede zmanjšanja za proizvajalce 
in vozila z različno uporabnostjo.
Odstopanja od ciljev za specifične emisije 
CO2, ki so posledica uvedbe novega 
sistema preskušanja, se izravnajo z 
realističnim programom prilagajanja, ki 
pokriva vse skupine, tehnologije in 
proizvajalce vozil. Komisija obenem 
proizvajalcem ponudi možnost, da do leta 
2020 na osnovi primerjalnih meritev 
predlagajo specifične pretvorbene faktorje 
za posamezne modele, različice in 
izvedenke, ki bi jih bilo mogoče uporabiti 
za namene spremljanja namesto 
prilagoditev, ki jih je predlagala Komisija. 
V ta namen Komisija predloži ustrezne 
predloge za spremembe členov 3 in 8.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi preglednosti in demokratične legitimnosti bi bilo spremembe preskusnega cikla treba 
uvesti s postopkom v odboru. Program prilagajanja mora izravnati odstopanja od ciljev, ki so 
posledica uvedbe novega sistema preskušanja. Možnost, ponujena proizvajalcem, bi tem 
omogočila, da prehodno popravijo prevelika odstopanja metode Komisije, ki so pomembna za 
postopek spremljanja.

Predlog spremembe 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 12 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) V Prilogi I se točka 1 (b) nadomesti 
z naslednjim:
„(b) Od leta 2016 se uporablja ena izmed 
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naslednjih formul:
(i) Specifične emisije CO2 = 130 + a × (M 
– M0)
Kjer:
M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = vrednost a = 0,0457, sprejeta v 
skladu s členom 13(2).
(ii) Specifične emisije CO2 = 130 + b × (F 
– F0)
Kjer:
F = odtis vozila v kvadratnih metrih (m²)
F0 = vrednost b = 17,6, sprejeta v skladu s 
členom 13(2).“

Or. de

Obrazložitev

Proizvajalci pri načrtovanju do leta 2015 izhajajo iz trenutnega kazalnika – mase. Zato je 
predlagan vzporedni sistem, na podlagi katerega bi bilo od leta 2016 dalje „odtis“ mogoče 
uporabiti kot alternativo masi (to pomeni postopno uvajanje kazalnika – „odtisa“). Vrednost 
za b (17,6) je vzeta iz ocene učinka Komisije in ustreza naklonu, enakovrednemu 60 % (enako 
breme za proizvajalce).

Predlog spremembe 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) Od leta 2020: (c) Od leta 2020 se uporablja ena izmed 
naslednjih formul:

(i) Specifične emisije CO2 = 95 + b × (F -
F0)
Kjer:
F = odtis vozila v kvadratnih metrih (m²)
F0 = vrednost b = 17,6, sprejeta v skladu s 
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členom 13(2).“
Specifične emisije CO2 = 95 + a × (M –
M0)

(ii) Specifične emisije CO2 = 95 + a × (M –
M0)

Kjer: Kjer:

M = masa vozila v kilogramih (kg) M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = vrednost, sprejeta v skladu s 
členom 13(2)

M0 = vrednost, sprejeta v skladu s 
členom 13(2)

a = 0,0333. a = 0,0333.

Or. de

Obrazložitev

Proizvajalci pri načrtovanju do leta 2015 izhajajo iz trenutnega kazalnika – mase. Zato je 
predlagan vzporedni sistem, na podlagi katerega bi bilo od leta 2016 dalje „odtis“ mogoče 
uporabiti kot alternativo masi (to pomeni postopno uvajanje kazalnika – „odtisa“). Vrednost 
za b (17,6) je vzeta iz ocene učinka Komisije in ustreza naklonu, enakovrednemu 60 % (enako 
breme za proizvajalce).

Predlog spremembe 156
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka c – formula

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Specifične emisije CO2 = 95 + a × (M –
M0)

Specifične emisije CO2 = 80 + b × (F – F0)

Or. en

Predlog spremembe 157
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka c – formula
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Specifične emisije CO2 = 95 + a × (M –
M0)

Specifične emisije CO2 = 70 + a × (M –
M0)

Or. en

Obrazložitev

Junija 2012 je nemški Bundestag pozval zvezno vlado, naj podpre ambiciozno evropsko 
stališče – tj. 70 g CO2/km do leta 2020 – v podporo nujno potrebnim ambicioznejšim 
evropskim podnebnim ciljem.

Predlog spremembe 158
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka c – formula

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Specifične emisije CO2 = 95 + a × (M –
M0)

Specifične emisije CO2 = 95 + a × (F – F0)

Or. en

Obrazložitev

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets. a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered in that same year was 
3,97 m2, suggesting a starting value for F0 equal to 3,97.

Predlog spremembe 159
Corinne Lepage
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Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1– točka c – formula

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Specifične emisije CO2 = 95 + a × (M –
M0)

Specifične emisije CO2 = 95 + a × (F – F0)

Or. fr

Predlog spremembe 160
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka c – opredelitev vrednosti „M“

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 M = masa vozila v kilogramih (kg) F = odtis vozila v kvadratnih metrih (m²)
(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

Masa avtomobila ni dober kazalnik njegove uporabnosti in je zato ne bi smeli uporabljati pri 
določanju ciljev specifičnih emisij. Odtis (kolotek, pomnožen z medosno razdaljo) je bolj 
nevtralen in stabilen ter bolje odraža uporabnost avtomobila. Uredba, ki temelji na odtisu, bi 
proizvajalcem v celoti upravičila njihova prizadevanja za nizko maso vozil in vodila k 
splošnemu znižanju stroškov za uresničevanje ciljev za leto 2020.

Predlog spremembe 161
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka c – opredelitev vrednosti „M“



PE506.077v02-00 92/100 AM\931181SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 M = masa vozila v kilogramih (kg) F = odtis vozila v kvadratnih metrih (m²)

Or. en

Obrazložitev

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers.

Predlog spremembe 162
Corinne Lepage

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13
Uredba 2009/443/ES
Priloga 1 – točka 1 – točka c – opredelitev vrednosti „M“

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 M = masa vozila v kilogramih (kg) F = odtis vozila v kvadratnih metrih (m²)

Or. fr

Predlog spremembe 163
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka c – opredelitev vrednosti „M0“

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 M0 = vrednost, sprejeta v skladu s
členom 13(2)

F0 = vrednost, sprejeta v skladu s členom 
13(2)
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Or. en

Predlog spremembe 164
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13
Uredba 2009/443/ES
Priloga I –točka 1 – točka c – opredelitev vrednosti „M0“

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 M0 = vrednost, sprejeta v skladu s
členom 13(2)

F0 = vrednost, sprejeta v skladu s členom 
13(2)

Or. en

Obrazložitev

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Predlog spremembe 165
Corinne Lepage

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka c – opredelitev vrednosti „M0“

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 M0 = vrednost, sprejeta v skladu s
členom 13(2)

F0 = vrednost, sprejeta v skladu s členom 
13(2)

Or. fr
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Predlog spremembe 166
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka c – vrednost „a“ v formuli

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Obrazložitev

Naklon, enakovreden 60 % na osnovi voznega parka v letu 2009.

Predlog spremembe 167
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka c – vrednost „a“ v formuli

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Obrazložitev

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered
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Predlog spremembe 168
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka c – vrednost „a“ v formuli

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a = 0,0333. a = 0

Or. en

Obrazložitev

S povečanim prodorom tehnologij vozil z izjemno nizkimi emisijami CO2 na trg kazalnik 
uporabnosti in naklon nista več potrebna, ker lahko proizvajalci dosežejo nične emisije.

Predlog spremembe 169
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka c – vrednost „a“ v formuli

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a = 0,0333. a = 0,0296.

Or. fr

Obrazložitev

Zdi se ustrezneje, da se za proizvajalce vozil v opredelitvi koeficienta „a“, naklon krivulje, 
uporabijo vrednosti za vozni park iz leta 2009 namesto tistih za vozni park iz leta 2006.

Predlog spremembe 170
Corinne Lepage

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13
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Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka c – vrednost „a“ v formuli

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a = 0,0333. a = 17,6.

Or. fr

Obrazložitev

Vrednost a = 17,6 prihaja iz analize učinka Komisije in je enakovredna naklonu 60 %. Po 
navedbah iz poročila Evropske agencije za okolje z naslovom „Spremljanje emisij CO2 iz 
osebnih vozil v EU: povzetek podatkov za leto 2011“ je povprečni odtis novih osebnih 
avtomobilov, registriranih v tem letu, znašal 3,97 m2, kar pomeni začetno vrednost F0 3,97.

Predlog spremembe 171
Sabine Wils

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V točki 1 Priloge I se doda 
naslednja točka:
„(ca) Od leta 2025:
Specifične emisije CO2 = 50 + a × (M –
M0)
Kjer:
M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = vrednost, sprejeta v skladu s 
členom 13(2)
a = naklon 50 %.“

Or. en

Obrazložitev

Junija 2012 je nemški Bundestag pozval zvezno vlado, naj podpre ambiciozno evropsko 
stališče – tj. 50 g CO2/km do leta 2025 – v podporo nujno potrebnim ambicioznejšim 
evropskim podnebnim ciljem.
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Predlog spremembe 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V točki 1 Priloge I se doda 
naslednja točka:
„(ca) Od leta 2025:
Specifične emisije CO2 = 65 + a × (M –
M0)
Kjer:
M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = vrednost, sprejeta v skladu s 
členom 13(2)
a = enakovredno naklonu 60 %.“

Or. en

Predlog spremembe 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V točki 1 Priloge I se doda 
naslednja točka:
„(ca) Od leta 2025:
Specifične emisije CO2 = 70 + a × (M –
M0)
Kjer:
M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = vrednost, sprejeta v skladu s 
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členom 13(2)
a = (*enakovredno naklonu 60 %).“

Or. en

Predlog spremembe 174
Rebecca Harms

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 1 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V točki 1 Priloge I se doda 
naslednja točka:
„(ca) Od leta 2025:
Specifične emisije CO2 = 60 + a × (F – F0)
Kjer:
F = odtis vozila v kvadratnih metrih (m²)
M0 = vrednost, sprejeta v skladu s členom 
13(2)
a = naklon, enakovreden 60 %.“

Or. en

Predlog spremembe 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Predlog uredbe 

Člen 1 – točka 13 a (novo)

Uredba 2009/443/ES
Priloga I – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Prilogi I se doda naslednja točka:
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„2a. Proizvajalec za svoj celotni vozni 
park uporablja enak kazalnik uporabnosti 
(masa ali odtis). Potem ko se proizvajalec 
odloči, da bo kot kazalnik uporabnosti za 
ugotavljanje skladnosti s svojim ciljem 
specifičnih emisij uporabljal odtis, v 
naslednjih letih ne more ponovno začeti 
uporabljati mase.“

Or. de

Obrazložitev

Če bi avtomobilska industrija kazalnik uporabnosti lahko izbrala za vsako vrsto vozila v 
svojem voznem parku posebej, bi bila osnovna zamisel predloga močno omajana. Proizvajalci 
bi preprosto za vsako vozilo izbrali kazalnik uporabnosti, za katerega bi bilo potrebnih manj 
naporov. Ne bi pa se spodbudilo zmanjšanje teže kot splošni pristop.

Predlog spremembe 176
Chris Davies

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Priloga II – del A – točka 1 – točka fa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V Prilogi II, del A, točka 1, je 
dodana naslednja točka:
„(fa) največja neto moč (kW);“

Or. en

Obrazložitev

Največja neto moč (kW) je pomemben kazalnik, ki vpliva na emisije CO2 vozila, zato bi jo bilo 
treba zabeležiti.

Predlog spremembe 177
Chris Davies

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 13 b (novo)
Uredba 2009/443/ES
Priloga II – del A – točka 1 – točka f b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) V Prilogi II, del A, točka 1, je 
dodana naslednja točka:
„(fb) delovna prostornina motorja (cm3).“

Or. en

Obrazložitev

Delovna prostornina motorja je pomemben kazalnik, ki je povezan z emisijami CO2 vozila, 
zato bi jo bilo treba zabeležiti.


