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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 osnutka akta

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 spremembi Uredbe (EU) 
št. 510/2011 zaradi opredelitve načinov za doseganje cilja za leto 2020 glede zmanjšanja 
emisij CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0394),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0185/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. decembra 
2012,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju člena 55 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 
(A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

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 in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Glede na tehnično analizo, ki je bila 
opravljena za oceno učinka, so na voljo 
tehnologije za doseganje cilja 
147 g CO2/km, pri čemer je mogoče 

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

zahtevana znižanja doseči. Zato je 
izvedljivost cilja 147 g CO2/km, ki ga je 
treba doseči do leta 2020, potrjena.
Nedavno objavljene študije pa kažejo tudi, 
da je cilj 147 g CO2/km še vedno preveč 
ambiciozen. Ob sedanji gospodarski krizi 
proizvajalcem v Uniji ne bi smeli naložiti 
dodatne regulativne obremenitve na tem 
področju.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Okvirno je treba določiti, kako bi lahko
to uredbo spremenili 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
in da Komisija pripravi poročilo ter da se 
po potrebi sprejmejo predlogi za cilje po 
letu 2020. Da bi zagotovili gotovost pri 
načrtovanju za proizvajalce, pa takega 
predloga ne bi smeli pripraviti pred letom 
2018, saj bi morala določitev takih ciljev 
temeljiti na novem preskusnem ciklu in 
ustreznih preskusnih postopkih, ki bodo 
predvidoma sprejeti leta 2014. To naj bi 
zagotovilo, da bo v obdobju 2014–2018 
zbranih dovolj zanesljivih podatkov, tako 
da bodo kakršni koli predlogi novih ciljev 
za obdobje po letu 2020 dobro utemeljeni.

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Olajšave so pomembno orodje za 
proizvajalce pri ustvarjanju tehnoloških 
sprememb in zagotavljanju spodbud za 
naložbe v inovativne tehnologije nizkih 
emisij. So tudi učinkovito orodje za 
doseganje ciljev Uredbe št. 510/2011 (EU) 
brez nalaganja dodatne obremenitve na 
davkoplačevalce v Uniji. Z uporabo 
olajšav je mogoče promovirati vse vrste 
alternativnih sistemov prenosa moči. 
Shemo olajšav bi zato morali podaljšati na 
obdobje po letu 2018, kot določa Uredba 
(EU) št. 510/2011. 

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Novi evropski vozni cikel (NEDC) 
bo predvidoma leta 2014 nadomeščen z 
novim preskusnim ciklom – svetovnim 
preskusnim postopkom za lahka tovorna 
vozila (WLTP). Vsi morebitni cilju po letu 
2020 bi torej morali biti določeni na 
podlagi tega postopka, ko bo v celoti 
opredeljen in delujoč. V primeru, da 
svetovni preskusni postopek za lahka 
tovorna vozila (WLTP) do 31. decembra 
2017 ne bi bil v celoti opredeljen in 
delujoč, bi bilo treba vse morebitne nove 
cilje določiti v skladu s preskusnim 
ciklom, ki bo v rabi v tistem času. Vse 
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spremembe obstoječih ciljev je treba 
izvesti v skladu z rednim zakonodajnim 
postopkom.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 2a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 3 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Točka (h) člena 3(1) se nadomesti z 
naslednjim:
‘(h) „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; za namene uporabe te točke se vse 
spremembe meritvenih postopkov, 
določenih z uredbama št. 715/2007(ES) in 
št. 692/2008(ES), ki začnejo veljati 1.
januarja 2013, začnejo uporabljati 1. 
januarja 2021. 

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Člen 5 se nadomesti z:
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„Člen 5
Olajšave

Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 se vsako novo lahko 
gospodarsko vozilo s specifičnimi 
emisijami CO2 manj kot 75 g CO2/km 
šteje za: 
– 3,5 lahko gospodarsko vozilo v letu 
2014,
– 3,5 lahko gospodarsko vozilo v letu 
2015,
– 2,5 lahko gospodarsko vozilo v letu 
2016,
– 2 lahko gospodarsko vozilo od leta
2017,

– 1 lahko gospodarsko vozilo od leta 
2025.
Olajšave, zbrane v obdobju 2017–2025, se 
lahko vsako leto v tem obdobju uporabijo 
za izračuna povprečnih specifičnih emisij 
CO2.

Med trajanjem sheme olajšav najvišje 
število novih lahkih gospodarskih vozil s 
specifičnimi emisijami CO2 manj kot 75 
g CO2/km, ki jih je treba upoštevati pri 
uporabi določenih množiteljev iz prvega 
odstavka, ne sme presegati 50 000 lahkih 
gospodarskih vozil na proizvajalca.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 c (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) V členu 8 se odstavek 4 nadomesti z 
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naslednjim:
„(4) Komisija hrani podatke, ki jih 
predložijo države članice v skladu s tem 
členom, v javno dostopnem centralnem 
registru.
Komisija do 30. junija 2013 in vsako 
naslednje leto za vsakega proizvajalca 
začasno izračuna:
(a) njegove povprečne specifične emisije 
CO2 v predhodnem koledarskem letu;
(b) cilj specifičnih emisij v predhodnem 
koledarskem letu; 
(c) razliko med proizvajalčevimi 
povprečnimi specifičnimi emisijami CO2
v predhodnem koledarskem letu, kot je 
izračunana v skladu s točko (a), in 
njegovim ciljem specifičnih emisij za 
zadevno leto.
Poleg tega Komisija do 30. junija vsakega 
leta, z začetkom v letu 2017 vsa naslednja 
leta do vključno leta 2025 za vsakega 
proizvajalca začasno izračuna: 
(a) povprečne specifične emisije CO2 v 
predhodnem koledarskem letu brez 
upoštevanja olajšav iz člena 5;
(b) razliko med proizvajalčevimi 
povprečnimi specifičnimi emisijami CO2 v 
predhodnem koledarskem letu, kot je 
izračunana v skladu s točko (a), in
njegovim ciljem specifičnih emisij za 
zadevno leto.
Komisija obvesti vsakega proizvajalca o 
začasnih izračunih, ki veljajo zanj. 
Obvestilo za vsako državo članico 
vključuje podatke o številu novih 
registriranih lahkih gospodarskih vozilih 
in njihovih specifičnih emisijah CO2.

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 d (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2d) V členu 8 se odstavek 5 nadomesti z 
naslednjim:
‘(5) Proizvajalec lahko v treh mesecih po 
prejemu obvestila o začasnem izračunu 
iz odstavka 4 obvesti Komisijo o 
kakršnih koli napakah v podatkih in 
navede državo članico, pri kateri naj bi 
se pojavile te napake.
V obdobju od leta 2017 do vključno leta 
2025 vsak proizvajalec v treh mesecih po 
prejemu obvestila o začasnem izračunu iz 
odstavka 4 obvesti Komisijo, ali naj ta 
upošteva olajšavo iz člena 5 pri izračunu 
njegovih povprečnih specifičnih emisij 
CO2 v predhodnem koledarskem letu.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

„Ne prej kot 1. januarja 2018 Komisija po 
potrebi pregleda cilje specifičnih emisij, 
načine in druge vidike te uredbe, da se 
določijo cilji emisij CO2 za nova lahka 
gospodarska vozila za obdobje po letu 
2020 na podlagi novega preskusnega 
postopka in preskusnega cikla iz člena 
13(6) ali, če ta ne bosta na voljo, na 
podlagi v celoti opredeljenega in 
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delujočega postopka, ki bo v rabi v tistem 
času.“

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

tretji pododstavek se nadomesti z 
naslednjim: 

četrti* pododstavek se nadomesti z 
naslednjim: 

„Zaradi upoštevanja morebitnih 
sprememb regulativnega preskusnega 
postopka za merjenje specifičnih emisij 
CO2 Komisija v skladu s členom 15 in pod 
pogoji iz členov 16 in 17 z delegiranimi 
akti sprejme formule iz Priloge I, obenem 
pa zagotovi primerljivo strogost zahtev za 
zmanjšanje v starih in novih preskusnih 
postopkih za proizvajalce in vozila 
različne uporabnosti.“

Regulativni preskusni postopek in 
preskusni cikel, ki začneta veljati 1. 
januarja 2013 v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 ter prilogama III in XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008 sta še naprej 
podlaga za meritve izpolnjevanja cilja 
specifičnih emisij iz točke 1(c) priloge I. 
Vsi novi preskusni postopki in preskusni 
cikli, ki bodo nadomestili obstoječe 
preskusne postopke in preskusne cikle, se 
v celoti opredelijo in pričnejo delovati do 
31. decembra 2017.  Do tega datuma so 
na voljo tudi zadostni podatki o 
spremljanju novega preskusnega postopka 
in preskusnega cikla. Komisija nato 
preuči možnost uvedbe novih ciljev za 
obdobje po letu 2020 in po potrebi 
pripravi predlog v skladu z rednim 
zakonodajnim postopkom. 

__________________
* Številčenje tega pododstavka je v 
predlogu Komisije napačno. Gre za 
predlog spremembe k četrtemu 
pododstavku člena 13(6). 

Or. en
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) od leta 2020: (c) od leta 2020:
okvirne specifične emisije CO2 = 147 + a 
× (M – M0),

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

pri čemer: pri čemer:

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(5)

a = 0,096. a = 0,096.

Or. en

Obrazložitev

Popravek – napaka v predlogu Komisije.
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OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament in Svet sta leta 2011 sprejela Uredbo (EU) št. 510/2011, s katero 
nameravata zmanjšati emisije CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil. Člen 13(1) uredbe 
zahteva, da Komisija potrdi izvedljivost povprečnega dolgoročnega cilja 147 g CO2/km za 
vozni park od leta 2020 ter določi načine doseganja tega cilja. S prejetjem predloga 
COM(2012)394 z dne 11. julija 2012 je Komisija izpolnila zahtevo sozakonodajalcev in 
potrdila, da je cilj 147 g iz člena 1(2) uredbe (EU) izvedljiv. 

Cilj za leto 2020

Poročevalec meni, da dolgoročnega cilja 147 g CO2/km, ki naj bi veljal od leta 20202, ne bi 
smeli spremeniti. Gre za ambiciozen cilj, o katerem je bil dogovor sprejet šele leta 2011, manj 
kot dve leti pred sprejetjem predloga Komisije , ki potrjuje njegovo izvedljivost. Poročevalec 
zato v celoti podpira predlog Komisije, ki potrjuje da je cilj za leto 2020 tehnično izvedljiv, 
zaradi navedenih razlogov pa nasprotuje vsem predlogom za spremembo sedanjega 
dolgoročnega cilja 147 g CO2/km:

 Odkar je bil sprejet dogovor o cilju 147 g, se niso spremenile okoljske ali gospodarske 
okoliščine, ki bi v tej fazi opravičevale spremembo ravni zastavljenih ciljev. 

 Člen 13(1) Uredbe (EU) št. 510/2011 Komisijo pooblašča, da potrdi izvedljivost 
dolgoročnega cilja. Namen te določbe očitno ni ta, da bi imela Komisija možnost 
predlagati povišanje ravni zastavljenih ciljev. Zato je v skladu s črko in duhom člena 
13(1), da se ne spremeni dolgoročnega cilja iz obstoječe uredbe.

 Tudi proizvajalci potrebujejo gotovost pri načrtovanju. Cilj o emisijah CO2 za leto 
2020 je bil dogovorjen šele pred dvema letoma; vse dodatne spremembe v tej fazi bi le 
ogrozile legitimno potrebo po gotovosti. 

 Pri določanju ciljev za emisije CO2 je treba vedno upoštevati dolgi razvojni cikel 
lahkih gospodarskih vozil. Proizvajalci so glede vozil, ki bodo dana na trg leta 2020, v 
zadnjih fazah načrtovanja. Sprememba cilja v tej fazi bi negativno vplivala na njihove 
proizvodne cikle.

 Sprememba cilja bi ogrozila tudi splošno verodostojnost dolgoročnih ciljev, saj je 
narava dolgoročnega cilja po definiciji prav ta, da ostane v veljavi v dolgoročnem 
obdobju (tj. v obdobju 2011–2020).

 Čeprav študije zatrjujejo, da bi bil cilj za leto 2020 lahko bolj ambiciozen, obstajajo 
tudi študije, ki ugotavljajo, da je cilj 147 g preveč ambiciozen. Dobro uveljavljenega 
argumenta za spremembo cilja v eno ali drugo smer torej ni. 

 Pomanjkanje podatkov: doslej je primanjkovalo podatkov zlasti v zvezi s t.i. 
večfaznimi vozili. Pred letom 2014 ne bo na voljo zadostnih podatkov o spremljanju. 
Če ni na voljo zadostnih in zanesljivih podatkov, se ne bi smeli pogovarjati o novih 
ciljih.

 Še en dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je sedanji gospodarski položaj, ki ga 
povzroča finančna kriza. Na evropske proizvajalce torej ne bi smeli naložiti dodatnih 
ekonomskih obremenitev z določitvijo bolj ambicioznih ciljev.

 Bolj ambiciozni cilji bi lahko povečali naložbene stroške (npr. za raziskave in razvoj), 
ki jih nosijo proizvajalci. Vozila kategorije N1 praviloma uporabljajo obrtniki, kurirji 
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in službe ekspresne dostave ter številni prodajalci na drobno, kot so cvetličarji in 
gostinci, med katerimi prevladujejo mala in srednja podjetja (MSP). Revizija 
zakonodaje ne bi smela voditi k uvedbi dodatnih obremenitev za MSP.

 Poročevalec spoštuje dogovor o dolgoročnem cilju, ki je bil dosežen po dolgih in 
težkih pogajanjih med Evropskim parlamentom in Svetom leta 2011.

Cilj po letu 2020

Poročevalec predlaga, da se nov cilj za obdobje po letu 2020 ne določi vsaj do 1. januarja 
2018, ko naj bi bil novi preskusni cikel v celoti delujoč. Novi preskusni cikel (svetovni 
preskusni postopek za lahka tovorna vozila, WLTP) še ni na voljo, vendar je njegovo sprejetje 
predvideno v letu 2014. Novi preskusni cikel bo spremenil podlago za določanje ciljev emisij 
CO2 in ni še jasno, kako bodo spremembe v preskusnih ciklih vplivale na izmerjene emisije 
CO2. Ko bo novi preskusni cikel na voljo, bo treba v nekajletnem obdobju zbrati zadostne in 
zanesljive podatke o emisijah, s čimer bomo zagotovili, da bo morebitni novi cilj dobro 
utemeljen. 

Pred razmislekom o ciljih po letu 2020 je treba tudi spremljati tehnološki razvoj in morebitno 
zmanjšanje emisij CO2. V tej fazi ni mogoče napovedati tehnološkega razvoja za obdobje po 
letu 2020. Nejasno je še tudi, v kakšnem obsegu bodo alternativne tehnologije sprejete na 
trgu. Na svetu je trenutno na voljo veliko število tehnoloških scenarijev. Prehod na drugo 
vrsto tehnologije je mogoč, ni pa še jasno, kako bi ta učinkoval na skupne emisije CO2 iz 
vozil. Zato je treba pred razpravo o novem cilju zbrati več podatkov o spremljanju emisij 
CO2. 

Olajšave

Olajšave so dodatni dobropisi za vozila z manjšimi emisijami. V veljavni Uredbi (EU) št. 
510/2011 vsako vozilo z manjšimi emisijami, ki ima izpust nižji od 50 g CO2/km, pridobi 
dodatne dobropise za vozni park proizvajalca. V skladu s to uredbo se bo shema olajšav 
iztekla leta 2018. Olajšave, ki so sestavni del novega predloga Komisije o emisijah CO2 iz 
osebnih avtomobilov, pa niso vključene v sedanji predlog o emisijah CO2 iz lahkih 
gospodarskih vozil. Poročevalec vseeno meni, da so olajšave pomembno orodje za 
spodbujanje dajanja na trg vozil z manjšimi emisijami in za motiviranje proizvajalcev, da 
razvijajo nove tehnologije emisij CO2. Ker še ni znano, katera tehnologija nizkih emisij bo v 
prihodnosti vodilna, bi bilo treba shemo olajšav ohraniti. Ta namreč ne zahteva dodatnih 
finančnih virov, zato ne obremenjuje davkoplačevalcev. 

Da bi vključili tudi večja lahka gospodarska vozila in proizvajalce spodbudili k razvijanju 
alternativnih tehnologij za težje kategorije vozil, bi bilo treba prag dvigniti na 75 gramov. 

Ekološke inovacije

Poročevalec pozdravlja pristop Komisije, da v predlogu ohrani ekološke inovacije. Nove 
inovacije bi bilo treba podpreti in predlog daje jasno spodbudo v tej smeri. Postopek odobritve 
bi bilo treba poenostaviti, učinkovite tehnologije pa dosledno podpirati.

Preskusni cikel



PE502.271v01-00 16/16 PR\923891SL.doc

SL

Predvidoma bo Novi evropski vozni cikel (NEDC) (odobritev) leta 2014 nadomestil nov 
preskusni cikel – svetovni preskusni postopek za lahka tovorna vozila (WLTP). Posledica te 
spremembe bo tudi sprememba rezultatov preskušanja in merjenja emisij CO2. Komisija 
predlaga prilagoditev cilja 147 g v skladu s svetovnim preskusnim postopkom za lahka 
tovorna vozila (WLTP) z delegiranimi akti. Poročevalec predlaga ohranitev cikla NEDC kot 
referenčnega cikla pri cilju za leto 2020 ter spremembo referenčnega preskusnega postopka v 
povezavi z morebitnim ciljem za obdobje po letu 2020. Tega pred letom 2018 ne bi smeli 
predlagati. Vsak nov cilj, četudi prilagojen, bi bilo treba določiti na podlagi zadostnih 
podatkov o spremljanju, vedno pa bi morali o njem odločati v okviru rednega zakonodajnega 
postopka. 


