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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih 
vrednosti za nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Skupnosti za 
zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil
(KOM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0593),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C7-0271/2009),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
„Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 
postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

– ob upoštevanju členov 294(3) in 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za promet in turizem 
(A7-0000/2010),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Da bi zagotovili, da bodo vrednosti 
emisij CO2 in učinkovitosti porabe goriv 
dodelanih vozil reprezentativne, mora 
Komisija preučiti, ali naj se po potrebi 
pregleda zakonodaja o homologaciji.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je v neuradnem sporočilu potrdila, da sedanji predlog o „večstopenjskih vozilih“ ne 
bo učinkovit. Ta predlog spremembe skupaj s predlogi številka 3, 4, 12 in 13 odpravlja slabo 
oblikovani predlog, Komisija pa je pozvana, naj do leta 2011 pripravi nove predloge.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ker so za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil v primerjavi z osebnimi 
avtomobili višji stroški ter ker je pri njih potreben daljši razvojni in proizvodni cikel, cilj 
135 g CO2/km v predlaganem časovnem okviru ni dejansko uresničljiv. 150 g CO2/km pa je 
ambiciozno zastavljen, a uresničljiv cilj.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Komisija je v neuradnem sporočilu potrdila, da sedanji predlog o „večstopenjskih vozilih“ ne 
bo učinkovit. Ta predlog spremembe skupaj s predlogi številka 1, 4, 12 in 13 odpravlja slabo 
oblikovani predlog, Komisija pa je pozvana, naj do leta 2011 pripravi nove predloge.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar specifične emisije dodelanega 
vozila niso na voljo, proizvajalec 
osnovnega vozila za določitev povprečnih 
specifičnih emisij CO2 uporabi specifične 
emisije osnovnega vozila.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je v neuradnem sporočilu potrdila, da sedanji predlog o „večstopenjskih vozilih“ ne 
bo učinkovit. Ta predlog spremembe skupaj s predlogi številka 1, 3, 12 in 13 odpravlja slabo 
oblikovani predlog, Komisija pa je pozvana, naj do leta 2011 pripravi nove predloge.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 4 – pododstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 za posameznega proizvajalca 
se bo po Uredbi (ES) št. 443/2009 na 
proizvajalčevo zahtevo upošteval njegov 
morebitni presežek cilja glede CO2 – za 
posameznega proizvajalca v posameznem 
koledarskem letu. V tem primeru je 
izračun: 
80 % razlike med proizvajalčevim ciljem 
specifičnih emisij in njegovimi 
povprečnimi specifičnimi emisijami po 
Uredbi (ES) št. 443/2009 se odšteje od 
njegovih povprečnih specifičnih emisij 
CO2 za lahka gospodarska vozila. 
Direktiva 2009/33/ES določa razmerje 
med kilometrino osebnih vozil in lahkih 
gospodarskih vozil 80 %.

Or. en

Obrazložitev

Ker je bilo zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil prvotno uvedeno kot del 
dopolnilnih ukrepov za emisije CO2 iz osebnih vozil, je povprečenje obeh voznih parkov 
logična posledica. Povprečenje uspešnosti parkov osebnih avtomobilov ter lahkih 
gospodarskih vozil glede CO2 pri posameznih proizvajalcih bi moralo biti mogoče, saj je 
zmanjševanje stroškov zaradi skladnosti opisano tudi v evropski oceni učinka. Z vidika okolja 
in politike se nič ne spremeni, če se zmanjšajo emisije CO2 iz osebnih in lahkih gospodarskih 
vozil. Tovrstno povprečenje proizvajalcev lahkih gospodarskih vozil, ki ne proizvajajo 
osebnih avtomobilov, ne postavlja v slabši položaj, saj sodijo v člen 10. Omenjenih 80 % 
odraža večjo kilometrino lahkih gospodarskih vozil in ukrepe za zmanjšanje emisij CO2 iz te 
uredbe (gl. Direktivo ES/2009/33, tabelo 3 v prilogi). 
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Omejevalniki hitrosti

Omejevalniki hitrosti se uvedejo leta 2015, 
da se največja hitrost novoizdelanih vozil 
kategorije N1, kakor so opredeljena v 
členu 2, omeji na 120 km/h.

Or. en

Obrazložitev

Omejitev največje hitrosti vozila kategorije N1 bo ugodno vplivala na zmanjšanje emisij CO2. 
Ta vozila se uporabljajo skoraj izključno za poslovne namene, zato ni treba, da bi bila 
hitrejša od 120 km/h. To bi bil lahko precedens za druge vrste vozil.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Proizvajalci novih lahkih gospodarskih 
vozil razen proizvajalcev, ki se jim odobri 
odstopanje v skladu s členom 10, se lahko 
združujejo za namene doseganja svojih 
obveznosti iz člena 4.

1. Proizvajalci, razen proizvajalcev, ki se 
jim odobri odstopanje v skladu s členom 10 
ali po členu 11 Uredbe (ES) št. 443/2009, 
se lahko združujejo za namene doseganja 
svojih obveznosti iz člena 4.

Or. en

Obrazložitev

Združitev uspešnosti parkov osebnih avtomobilov ter lahkih gospodarskih vozil glede CO2 pri 
posameznih proizvajalcih bi moralo biti mogoče,saj je zmanjševanje stroškov zaradi 
skladnosti opisano tudi v evropski oceni učinka. Z vidika okolja in politike se nič ne spremeni, 
če se zmanjšajo emisije CO2 iz osebnih in lahkih gospodarskih vozil. Tovrstno povprečenje 
proizvajalcev lahkih gospodarskih vozil, ki ne proizvajajo osebnih avtomobilov, ne postavlja v 
slabši položaj, saj sodijo v člen 10. Količnik 0,8 odraža večjo kilometrino lahkih gospodarskih 
vozil in ukrepe za zmanjšanje emisij CO2 iz te uredbe (gl. Direktivo ES/2009/33, tabelo 3 v 
prilogi).
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Odstavek 5 se ne uporablja, če so vsi 
proizvajalci, ki so vključeni v združenje, 
del iste skupine povezanih proizvajalcev.

6. Odstavek 5 se ne uporablja, če so vsi 
proizvajalci, ki so vključeni v združenje, 
del iste skupine povezanih proizvajalcev 
ali če je v združenju samo en proizvajalec, 
ki na ta način združi svoj vozni park 
osebnih in lahkih gospodarskih vozil.

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 6(1).

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Ustrezni cilji posameznih 
proizvajalcev bodo nadomestili prilagojeni 
cilj za proizvajalce, ki imajo združena 
osebna in lahka gospodarska vozila.
Sprememba je naslednja: 
80 % razlike med proizvajalčevim ciljem 
specifičnih emisij in njegovimi 
povprečnimi specifičnimi emisijami po 
Uredbi (ES) št. 443/2009 se doda 
njegovim povprečnim specifičnim 
emisijam CO2 za lahka gospodarska 
vozila. Direktiva 2009/33/ES določa 
razmerje med kilometrino osebnih vozil in 
lahkih gospodarskih vozil 80 %.

Or. en
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Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 6(1).

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a – podtočka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) za presežne emisije, večje od 
3 g CO2/km: 

(i) za presežne emisije, večje od 
3 g CO2/km: 

((presežne emisije –
3) × 120 EUR + 45 EUR) × število novih 

lahkih gospodarskih vozil;

((presežne emisije – 3) × 95 EUR + 45 
EUR) × število novih lahkih gospodarskih 
vozil;

Or. en

Obrazložitev

Kazni za proizvajalce, ki ne zmanjšajo emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil, morajo biti v 
skladu s podobno zakonodajo o osebnih avtomobilih. Predlog Komisije ne vsebuje utemeljitev 
za višje kazni za vozila kategorije N1. 

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) od leta 2019: (b) od leta 2019:
(presežne emisije × 120 EUR) × število 
novih lahkih gospodarskih vozil.

(presežne emisije × 95 EUR) × število 
novih lahkih gospodarskih vozil.

Or. en

Obrazložitev

V povezavi s predlogom spremembe k členu 8(2)(a).
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene tega člena: Za namene tega člena:

 „presežne emisije“ pomenijo pozitivno 
število gramov na kilometer, s katerim so 
proizvajalčeve povprečne specifične 
emisije CO2 – upoštevajoč zmanjšanje 
emisij CO2 zaradi inovativnih tehnologij, 
odobrenih v skladu s členom 11 – presegle 
njegov cilj specifičnih emisij v 
koledarskem letu ali delu koledarskega 
leta, za katero velja obveznost iz člena 4, 
zaokroženo na najbližja tri decimalna 
mesta, in „število novih lahkih 
gospodarskih vozil“ pomeni število 
proizvajalčevih novih lahkih gospodarskih 
vozil, ki so bila registrirana v navedenem 
obdobju, v skladu z merili za postopno 
uvajanje iz člena 4.

„presežne emisije“ pomenijo pozitivno 
število gramov na kilometer, s katerim so 
proizvajalčeve povprečne specifične 
emisije CO2 – upoštevajoč zmanjšanje 
emisij CO2 zaradi inovativnih tehnologij, 
odobrenih v skladu s členom 11 in večjim 
zmanjšanjem emisij CO2, kot je cilj v 
Uredbi (ES) št. 443/2009, – presegle 
njegov cilj specifičnih emisij v 
koledarskem letu ali delu koledarskega 
leta, za katero velja obveznost iz člena 4, 
zaokroženo na najbližja tri decimalna 
mesta, in „število novih lahkih 
gospodarskih vozil“ pomeni število 
proizvajalčevih novih lahkih gospodarskih 
vozil, ki so bila registrirana v navedenem 
obdobju, v skladu z merili za postopno 
uvajanje iz člena 4.

Or. en

Obrazložitev

Evropska ocena učinka je pokazala, da združevanje osebnih avtomobilov in lahkih 
gospodarskih vozil (povprečenje odmika od ciljev) za proizvajalce pomeni zmanjševanje 
stroškov zaradi skladnosti. Z vidika okolja in politike se nič ne spremeni, če se zmanjšajo 
emisije CO2 iz osebnih in lahkih gospodarskih vozil. Tovrstno združevanje proizvajalcev 
lahkih gospodarskih vozil, ki ne proizvajajo osebnih avtomobilov, ne postavlja v slabši 
položaj, saj sodijo v člen 10. Količnik 0,8 odraža večjo kilometrino lahkih gospodarskih vozil 
in ukrepe za zmanjšanje emisij CO2 iz te uredbe.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) cilj specifičnih emisij, skladen s (d) cilj specifičnih emisij, skladen s 
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proizvajalčevo možnostjo za zmanjševanje 
emisij, vključno z gospodarskimi in
tehnološkimi možnostmi za zmanjševanje 
njegovih specifičnih emisij CO2 ob 
upoštevanju lastnosti trga za tip 
proizvedenega lahkega gospodarskega 
vozila.

proizvajalčevo možnostjo za zmanjševanje 
emisij in s povprečjem v industriji, 
vključno z gospodarskimi in tehnološkimi 
možnostmi ter skupnim povprečjem 
panoge za zmanjševanje njegovih 
specifičnih emisij CO2 ob upoštevanju 
lastnosti trga za tip proizvedenega lahkega 
gospodarskega vozila.

Or. en

Obrazložitev

V uredbi mora biti jasno, da mora proizvajalec, ki se mu odobri odstopanje, doseči enako 
zmanjšanje kot njegovi konkurenti, ne sme pa omogočati Komisiji, da bi predlagala nestvarna 
zmanjšanja.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– načine za dosego dolgoročnega cilja 
135 g CO2/km do leta 2020, ki bodo 
stroškovno učinkoviti, ob upoštevanju 
potrditve njegove izvedljivosti na podlagi 
posodobljenih rezultatov ocene učinka in

– načine za dosego dolgoročnega cilja 
150 g CO2/km do leta 2020, ki bodo 
stroškovno učinkoviti, ob upoštevanju 
potrditve njegove izvedljivosti na podlagi 
posodobljenih rezultatov ocene učinka in

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija do leta 2015 pregleda metodo Komisija do leta 2011 po potrebi predloži 
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določanja specifičnih emisij CO2 iz 
dodelanih vozil v odstavku 7 dela B 
Priloge II in po potrebi predlog predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu za 
spremembo Priloge II.

Evropskemu parlamentu in Svetu predlog, 
da bi razvili postopek za ugotavljanje 
reprezentativnih vrednosti emisij CO2 in 
učinkovitosti dodelanih vozil glede 
porabe.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je v neuradnem sporočilu potrdila, da sedanji predlog o „večstopenjskih vozilih“ ne 
bo učinkovit. Ta predlog spremembe skupaj s predlogi številka 1, 3, 4 in 13 odpravlja slabo 
oblikovani predlog, Komisija pa je pozvana, naj do leta 2011 pripravi nove predloge.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga II – del B – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Specifične emisije iz dodelanih vozil črtano
Specifične emisije iz dodelanih vozil se 
določijo v skladu z Direktivo 2004/3/ES. 
Če navedena vrednost ni na voljo, so 
specifične emisije iz dodelanih vozil enake 
največji vrednosti specifičnih emisij iz 
vseh dodelanih vozil, ki so istega tipa kot 
nedodelano vozilo, ki je podlaga za 
dodelano vozilo, in ki so registrirana v EU 
v istem letu spremljanja, pri čemer se „tip 
vozila“ opredeli v skladu s členom 3 
Direktive 2007/46/ES. Če obstajajo več 
kot tri različne vrednosti specifičnih emisij 
iz vseh dodelanih vozil, se uporabi druga 
največja vrednost specifičnih emisij.

Or. en

Obrazložitev

Komisija je v neuradnem sporočilu potrdila, da sedanji predlog o „večstopenjskih vozilih“ ne 
bo učinkovit. Ta predlog spremembe skupaj s predlogi številka 1, 3, 4 in 12 odpravlja slabo 
oblikovani predlog, Komisija pa je pozvana, naj do leta 2011 pripravi nove predloge.
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OBRAZLOŽITEV

Predlagana zakonodaja o emisijah iz lahkih gospodarskih vozil se pričakuje že od sprejetja 
podobne zakonodaje za osebna vozila.

Lahka gospodarska vozila uporabljajo predvsem podjetja, tudi mala in srednja, in zdaj tvorijo 
približno 12 % voznega parka. Priznati moramo tudi, da ta vozila kupci voznih parkov 
pogosto kupujejo v velikih količinah, tako da so že pod natančnim drobnogledom glede 
učinkovitosti in tekočih stroškov.

Pa vendar so se emisije CO2 v obdobju 2002–2007 za lahka gospodarska vozila povprečno 
zmanjšale za 0,4–0,5 % na leto, te izboljšave glede učinkovitosti porabe pa so se izravnale s 
povečanjem povpraševanja po prevozu in večjih vozilih.

Nujno je torej treba sprejeti cilje Skupnosti za nova lahka gospodarska vozila, da se prepreči 
drobljenje notranjega trga, ki bi ga povzročilo sprejemanje različnih ukrepov na ravni držav 
članic. Poleg tega je določitev standardov za emisije CO2 za nova lahka gospodarska vozila
nujna za preprečitev nevarnosti regulativne vrzeli, ki bi se pojavila zaradi prekrivanja 
registracij za osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila. Svet je 28. junija 2007 Komisijo 
pozval, naj predstavi predlog za izboljšanje učinkovitosti porabe goriv pri lahkih 
gospodarskih vozilih. Navsezadnje je pomembno spodbujati avtomobilski sektor k vlaganju v 
novo tehnologijo. 

Poročevalec odobrava vodilno misel tega predloga, zlasti pa pozdravlja razumno odločitev, da 
se jo nasloni na zakonodajo, ki je bila sprejeta na zadnjem parlamentarnem zasedanju o 
emisijah CO2 iz lahkih tovornih vozil. Ker sektor osebnih vozil napreduje proti zmanjševanju 
emisij, bi moral v to smer iti tudi sektor lahkih gospodarskih vozil.

Pomembno je opozoriti, da ta sektorja ne delujeta povsem enako. Razvojni in proizvodni cikel 
je v sektorju lahkih gospodarskih vozil daljši kot pri osebnih vozilih. Kot že ime pove, se 
lahka gospodarska vozila uporabljajo predvsem za poslovne namene in pri njih ni toliko 
manevrskega prostora za spreminjanje oblike ali teže, da bi zmanjšali emisije, kot pri osebnih 
vozilih. Glavni način za to je prilagajanje motorjev in mehanike vozil – kar je daljši in dražji 
proces kot zgolj spreminjati šasijo. Zavedati se je treba tudi, da se v tem sektorju v precej 
večji meri uporablja dizelsko gorivo kot pri osebni avtomobilih.

Kljub temu poročevalec ne želi, da bi roke za izpolnitev ciljev, ki so navedeni v predlogu, 
prestavljali. Če bo rok krajši, bo osredinjenost na problem večja, tako da bodo vidni tudi 
rezultati. Dvomi pa o tem, ali se lahko v danem časovnem okviru resnično doseže dolgoročni 
cilj 135 g CO2/km. Glede na višje stroške zmanjševanja CO2 iz lahkih gospodarskih vozil v 
primerjavi z osebnimi avtomobili ter zaradi daljšega razvojnega in proizvodnega cikla je cilj 
150g CO2/km v predlaganem časovnem okviru sicer ambiciozno zastavljen, a uresničljiv.

Predlagana zakonodaja omogoča, da proizvajalci združijo vozne parke, da dosežejo cilje glede 
emisij, in takšna prožnost je pohvalna. Po načelu, da je prihranjen gram CO2 pomemben, ne 
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glede na to, kako to dosežemo, poročevalec predlaga, da bi morali proizvajalcem, ki 
izdelujejo tako osebne avtomobile kot lahka gospodarska vozila, omogočiti tudi združevanje 
obeh vrst vozil znotraj podjetja. Evropska ocena učinka je pokazala, da združevanje osebnih 
avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil (povprečenje odmika od ciljev) za proizvajalce 
pomeni zmanjševanje stroškov zaradi skladnosti. Z vidika okolja in politike je vseeno, če se 
zmanjšajo emisije CO2 iz osebnih ali lahkih gospodarskih vozil. Tovrstno združevanje 
proizvajalcev lahkih gospodarskih vozil, ki ne proizvajajo osebnih avtomobilov, ne postavlja 
v slabši položaj, saj sodijo v člen 10. Ta dodatna prožna možnost za proizvajalce je koristna 
tako za okolje kot za poslovno prakso. 

Poročevalec pozdravlja, da je Komisija predlagala odstopanje za proizvajalce, ki izdelajo 
manj kot 22.000 vozil na leto, in meni, da je to razumno referenčno merilo. V uredbi pa mora 
biti jasno, da mora proizvajalec, ki se mu odobri odstopanje, doseči enakovredno zmanjšanje 
kot njegovi konkurenti, in ne sme omogočati Komisiji, da bi predlagala nestvarna zmanjšanja, 
tako da je poročevalec predlagal ustrezne spremembe.

Preseneča ga, da naj bi se predlagane kazni za proizvajalce, ki ne zmanjšajo emisij CO2 iz 
lahkih gospodarskih vozil, izračunale po višjih stopnjah kot za tiste, ki ne zmanjšajo emisij iz 
osebnih avtomobilov. Kazni v obeh sektorjih bi morale biti usklajene, kajti predlog Komisije 
ne vsebuje razloga, zakaj bi morale biti kazni za vozila kategorije N1 višje. Zato poročevalec 
predlaga spremembo besedila, da ga uskladimo z zakonodajo o osebnih avtomobilih.

Namen predlagane zakonodaje je zmanjšati emisije CO2 iz lahkih gospodarskih vozil. Kot je 
bilo predstavljeno, je to težje kot pri osebnih avtomobilih, saj se šasije lahkih gospodarskih 
vozil ne da tako pripravno in hitro preoblikovati, da bi bila učinkovitejša. Spreminjati je treba 
torej motorje ali mehaniko. Drug način za rešitev tega vprašanja bi bili tudi obvezni 
omejevalniki hitrosti za lahka gospodarska vozila – tehnologija že obstaja ter je poceni in 
učinkovit način za takojšnje zmanjšanje emisij, tako da številni poslovni subjekti svoja vozila 
naknadno opremijo z njimi. Predlog poročevalca se nanaša samo na lahka gospodarska vozila 
– uporabljajo se izključno za poslovne namene in ni potrebe, da bi bili hitrejša od 120 km/h, 
tako da tega ne bi smeli razumeti kot precedens za uvedbo omejevalnikov hitrosti v osebne 
avtomobile.

Komisija je navsezadnje (v neuradnem sporočilu) priznala, da prvotni predlogi za 
večstopenjska vozila (torej vozila, ki jih sestavljajo različni proizvajalci v več fazah) niso 
izvedljivi. Očitno ne bi bilo pravično kaznovati proizvajalce osnovnih vozil, saj niso 
odgovorni za to, kar se z njimi zgodi v kasnejši fazi proizvodnje. Komisija je predlagala, da 
bo do leta 2014 vložila nove predloge, vendar poročevalec predlaga, da bi morala do leta 2011 
opredeliti, kako namerava obravnavati tovrstna vozila, kar bi dosegli z vzpostavitvijo sistema 
za merjenje dejanskih emisij dodelanih vozil.


