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PR_COD_1amCom

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 (ES) št. 
443/2009 zaradi opredelitve načinov za doseganje cilja za leto 2020 glede zmanjšanja 
emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0393),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0184/2012),

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

– ob upoštevanju menja 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 varstvo hrane ter mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in 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 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 

(4) Glede na nesorazmeren vpliv 
izpolnjevanja ciljev specifičnih emisij, 
opredeljenih na podlagi uporabnosti vozila, 
na najmanjše proizvajalce, veliko upravno 
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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.

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 1000 novih 
osebnih avtomobilov na leto, izključeni iz 
cilja specifičnih emisij in premije za 
presežne emisije.

Or. de

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
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 globalnega
preskusnega postopka za lahka osebna
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. Da 
se proizvajalcem omogoči načrtovanje, se 
sedaj veljavni preskusni postopek za 
namene te uredbe ohrani do leta 2020, ki 
ga od leta 2021 nadomesti globalni 
preskusni postopek za lahka vozila. Ko se
bo za namene te uredbe leta 2021 
uporabljal novi postopek, bi bilo treba 
mejne vrednosti iz Priloge I prilagoditi, da 
se zagotovi primerljiva strogost za 
proizvajalce in razrede vozil.

Or. de



PE500.598v03-00 6/18 PR\926759SL.doc

SL

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
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, 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. 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

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
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
1000 novih osebnih avtomobilov, 
registriranih v EU v prejšnjem 
koledarskem letu.“
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Predlog spremembe 5

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) člen 3(1)(f) se 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 so 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 uporabo te točke 
veljajo spremembe postopka merjenja, ki 
so določene v Uredbi (ES) št. 715/2007 in 
v Uredbi (ES) št. 692/2008 in začnejo 
veljati s 1. januarjem 2013, šele s 1. 
januarjem 2021.“

Or. de

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 5 
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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 ali ki lahko prevozi izključno z 
električnim pogonom vsaj 40 km šteje za: 

– 3,5 avtomobilov v letu 2012;
– 3,5 avtomobilov v letu 2013;
– 2,5 avtomobilov v letu 2014;
– 2,5 avtomobilov v letu 2015;
– 2,5 avtomobilov v letu 2016;
– 2,5 avtomobilov v letu 2017;
– 2 avtomobila v letu 2018;
– 2 avtomobila v letu 2019;
– 2 avtomobila v letu 2020;
(1a) Večkratno upoštevanje v skladu z 
odstavkom 1 se opravi samo takrat, kadar 
povprečne specifične emisije CO2 
posameznega proizvajalca v ustreznem 
koledarskem letu ne presegajo njegovih 
ciljev za specifične emisije za več kot 15 
%.
(1b) Med letoma 2016 in 2020 lahko 
proizvajalci v odstavku 1 določene 
ugodnosti zberejo v registru, navedenem v 
členu 8(3a).
(1c) Med 1. januarjem 2016 in 31. 
decembrom 2023 lahko proizvajalci od 
Komisije zahtevajo, da ta pri izračunu 
povprečnih specifičnih emisij CO2
upošteva njihove ugodnosti, ki so jih 
zbrali v skladu z odstavkom 3.

Or. de
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Predlog spremembe 7

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

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 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V členu 8 se za odstavkom 3 vstavi 
naslednji odstavek:
„(3a) Komisija vodi register zbranih 
ugodnosti iz člena 5(1c). Register je javno 
dostopen.“

Or. de
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Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) V členu 8 se odstavek 4 nadomesti z 
naslednjim:
„(4) Komisija hrani podatke, ki jih 
posredujejo države članice v skladu s 
tem členom, v centralnem registru.
Centralni register je javno dostopen.
Komisija do 30. junija v vsakem letu, 
prvič v letu 2011, za vsakega 
proizvajalca začasno izračuna:
a) povprečne specifične emisije CO2 v 
predhodnem koledarskem letu;
b) cilj specifičnih emisij v predhodnem 
koledarskem letu, ter
c) razliko med proizvajalčevimi 
povprečnimi specifičnimi emisijami 
CO2, izračunanimi v skladu s točko a, v 
predhodnem koledarskem letu in 
njegovim ciljem specifičnih emisij za 
zadevno leto.
Poleg tega Komisija najkasneje do 30. 
junija v vsakem letu, prvič v letu 2016 in 
do vključno leta 2023, za vsakega 
proizvajalca začasno izračuna:
a) povprečne emisije CO2 v predhodnem 
koledarskem letu, ne da bi pri tem 
upoštevala ugodnosti iz člena 5;
b) razliko med proizvajalčevimi 
povprečnimi specifičnimi emisijami CO2, 
izračunanimi v skladu s točko a, v 
predhodnem koledarskem letu in 
njegovim ciljem specifičnih emisij za 
zadevno leto.
Komisija obvesti vsakega proizvajalca o 
začasnih izračunih, ki veljajo zanj. 
Obvestilo vključuje podatke za vsako 
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državo članico o številu novih 
registriranih osebnih vozil in njihovih 
specifičnih emisijah CO2.

Or. de

Predlog spremembe 10

Predlog Uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 c (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) V členu 8 se odstavek 5 nadomesti z 
naslednjim:
„(5) Proizvajalci lahko v treh mesecih po 
prejemu obvestila o začasnem izračunu 
iz odstavka 4 te uredbe obvestijo 
Komisijo o kakršnih koli napakah v 
podatkih in navedejo državo članico, pri 
kateri naj bi se pojavile te napake.
Od leta 2016 do vključno leta 2023 vsak 
proizvajalec v treh mesecih po prejemu 
obvestila o začasnem izračunu v skladu z 
odstavkom 4 Komisiji sporoči, ali naj 
Komisija pri izračunu njegovih 
povprečnih specifičnih emisij CO2 v 
predhodnem koledarskem letu upošteva 
ugodnosti iz člena 5.
Komisija prouči vsa obvestila 
proizvajalcev in do 31. oktobra potrdi ali 
spremeni začasne izračune iz odstavka 4.

Or. de

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
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:
„(1) Na prošnjo dobavitelja ali 
proizvajalca se upoštevajo prihranki 
CO2, doseženi z uporabo inovativnih 
tehnologij ali kombinacije inovativnih 
tehnologij (inovativni tehnološki svežnji). 
Skupni prispevek teh tehnologij k 
zmanjšanju ciljne vrednosti povprečne 
specifične emisije posameznega 
proizvajalca je lahko največ 7 g CO2/km.

Or. de

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Uredba 2009/443/ES
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V členu 12(2) se prvi stavek nadomesti 
z naslednjim:

(9) V členu 12 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:

„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.“

„(2) Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
podrobne določbe o postopku za odobritev 
inovativnih tehnologij ali tehnoloških 
svežnjev iz odstavka 1. Navedeni izvedbeni 
akti se sprejmejo v skladu s postopkom 
preverjanja iz člena 14(2). Te podrobne 
določbe o postopku temeljijo na 
naslednjih merilih za inovativne 
tehnologije:
a) dobavitelju ali proizvajalcu mora biti 
mogoče dodeliti prihranke CO2, 
dosežene z uporabo inovativnih 
tehnologij ali tehnoloških svežnjev;
b) inovativne tehnologije ali tehnološki 
svežnji morajo preverjeno prispevati k 
zmanjšanju CO2;
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c) učinek inovativnih tehnologij in 
inovativnih tehnoloških svežnjev na 
specifične emisije CO2 osebnega vozila v 
standardnih preskusnih ciklih ne sme 
presegati 25 %; inovativne tehnologije in 
inovativni tehnološki svežnji ne smejo biti 
zajeti v določbah, ki izhajajo iz dodatnih 
ukrepov v zvezi z zmanjšanjem emisij za 
10 g CO2/km iz člena 1, ali biti obvezne 
po drugih določbah zakonodaje 
Skupnosti.

Or. de

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) V členu 12 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
„(3) Dobavitelj ali proizvajalec, ki vloži 
prošnjo, da bi bil njegov ukrep potrjen 
kot inovativna tehnologija ali inovativni 
tehnološki sveženj, Komisiji predloži 
poročilo, vključno s poročilom o 
preverjanju, ki ga pripravi neodvisni ali 
priglašeni organ. V primeru 
medsebojnega vplivanja med tem 
ukrepom in drugo že potrjeno 
inovativno tehnologijo ali drugim 
inovativnim tehnološkim svežnjem se v 
poročilu to medsebojno vplivanje 
navede, v poročilu o preverjanju pa se 
oceni, koliko se zaradi takšnega 
medsebojnega vplivanja spremeni 
zmanjšanje emisij, doseženo s 
posameznim ukrepom.

Or. de
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 b (novo)
Uredba 2009/443/ES
Člen 12 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Za členom 12(4) se doda naslednji 
odstavek:
„(4a) Komisija Svetu in Parlamentu 
enkratno letno predloži poročilo o 
odobrenih in zavrnjenih inovativnih 
tehnologijah in inovativnih tehnoloških 
svežnjih.“

Or. de

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka b
Uredba 2009/443/ES
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) Drugi pododstavek odstavka 3 se črta. (b) Odstavek 3 se 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 ter tako 
od leta 2021 dalje uporabila spremenjeni 
postopek merjenja. Komisija zlasti 
predloži predloge za prilagoditev 
postopkov, tako da odražajo dejansko 
vedenje vozil v zvezi z emisijami CO2, in 
da vključi odobrene inovativne 
tehnologije iz člena 12, ki bi jih lahko 
uporabili v preskusnih ciklih. Komisija 
zagotovi, da se ti postopki redno 
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preverjajo.

Or. de

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe – akt o spremembi
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. de

Predlog spremembe 17

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 – točka d
Direktiva 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 
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. 

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 
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.
Odstopanja, ki so posledica novega 
preskusnega postopka, je treba prilagoditi. 
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Takšna prilagoditev velja od 1. januarja 
2021.

Or. de
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OBRAZLOŽITEV

Cilj predloga je nadaljnje bistveno zmanjšanje emisij CO2 iz novih vozil z uporabo sodobnih 
pogonskih zasnov, ki bo tudi ekonomsko in okoljsko smiselno. Od leta 2006 je v veljavi 
povprečna emisija osebnih vozil na ravni 160g CO2/km, od leta 2020 pa naj bi ta vrednost 
znašala 95g CO2/km, kar je zelo ambiciozen cilj. Poročevalcu se zdi pomembno ta cilj doseči, 
čeprav gre za največje zmanjšanje v zadnjih letih. Poleg tega je Komisija v svojem predlogu 
COM(2012)393 predlagala, da se koeficient naraščanja za izračun specifičnih emisij CO2 za 
nova osebna vozila v Uredbi (ES) št. 443/2009 zmanjša z a = 0,0457 na sedanjih a = 0,0333. 
To znižanje predstavlja nadaljnje znižanje regresijske premice za 27 %, ki z višjimi stroški 
bolj obremeni ravno proizvajalce večjih vozil višjega razreda kot pa proizvajalce manjših 
vozil. Ker pa so ravno večja vozila tista, ki na splošno prednjačijo pri tehnologiji, poročevalec 
meni, da je treba predlagati realističen sistem spodbud, ki bo pospeševal razvoj in uporabo 
novih, okolju prijaznih pogonskih zasnov. Proračunov držav članic se zaradi tega ne sme 
obremenjevati, zlasti ne z navzkrižnimi subvencijami. Hkrati želi poročevalec ohraniti široko 
paleto proizvajalcev in novih osebnih vozil, s čimer bo tudi v prihodnje zagotovljena poštena 
konkurenca med proizvajalci novih osebnih vozil. Nadalje cilj EU ne sme biti zakonska 
omejitev svobode posameznika pri izbiri vozila.

Sistem spodbud bo vsem proizvajalcem omogočil, da do leta 2020 zberejo t.i. premijske 
točke, ki jih vodi Komisija prek javno dostopnega registra. Proizvajalci imajo nato možnost, 
da Komisiji sporočijo, ali naj se v koledarskem letu zbrane ugodnosti v zvezi z doseganjem 
posameznega cilja fleksibilno upoštevajo ali ne. Vendar se proizvajalcem upoštevanje dovoli 
samo v primeru, če v ustreznem koledarskem letu presežejo svoje cilje specifičnih emisij za 
največ 15 %. Poleg tega so do premijskih točk upravičena samo vozila, katerih specifične 
emisije CO2 ne presegajo 50g CO2/km ali ki lahko prevozijo vsaj 40 km izključno z 
električnim pogonom. Tako bodo proizvajalci prisiljeni tudi v prihodnje povečevati naložbe v 
alternativne pogone in svoje zasnove plasirati na trg. Sistem spodbud se izteče v letu 2023. 
Množitelj se postopno zmanjšuje, od leta 2018 pa je določen na ravni faktorja 2.  

Da bi potrošnikom omogočili primerjavo, se poraba goriva vsakega vozila posameznega 
proizvajalca izmeri na podlagi standardiziranega postopka preverjanja novega evropskega 
voznega cikla. Sedaj Komisija in druge institucije pripravljajo novo različico takšnega 
postopka, in sicer globalni preskusni postopek za lahka vozila. Da se tudi proizvajalcem 
zagotovi možnost zanesljivega načrtovanja, se novi evropski vozni cikel določi kot podlaga za 
doseganje emisij v višini 95g CO2/km do leta 2020. Po letu 2020 pa bo globalni preskusni 
postopek za lahka vozila nadomestil stari postopek in postal podlaga za merjenje ciljev. 

Proizvajalce novih osebnih vozil in njihove dobavitelje je treba spodbuditi k certificiranju in 
vgradnji tehnologij ali tehnoloških svežnjev (okoljske inovacije), ki prispevajo k 
zmanjševanju porabe goriva in z njo neposredno povezanih emisij CO2. Danes ni na voljo 
priznanih okoljskih inovacij, ker je postopek preverjanja preveč dolgotrajen in povezan z 
visokimi stroški. Zato poročevalec meni, da je treba uvesti spodbudo, s katero se bo 
poenostavilo priznavanje inovativnih tehnologij ali tehnoloških svežnjev. Kot je določeno v 
uredbi (ES) št. 443/2009, je lahko skupni prispevek teh tehnologij k zmanjšanju ciljne 
vrednosti povprečne specifične emisije posameznega proizvajalca največ 7 g CO2/km. 
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Ker še ni možno predvideti, katere alternativne pogonske zasnove bodo potrošniki sprejeli, 
tudi ni smiselno že leta 2014 določiti revizijo predpisov za obdobje po letu 2020. Poročevalec 
meni, da ocena prihodnje tržne situacije ni smiselna pred letom 2017.


