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Predlog spremembe 32
Fiona Hall

Predlog uredbe
Prva navedba sklicevanja

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti njenega člena 
192(1),

Or. en

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev, ker je bila uredba predlagana, preden je začela veljati Lizbonska 
pogodba.

Predlog spremembe 33
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Tudi emisije iz tega sektorja, ki ni v 
sistemu trgovanja z emisijami (ETS), je 
treba zmanjšati za 10 %; zadnje 
ugotovitve Evropske agencije za okolje pa 
kažejo, da emisije v prometu še naprej 
naraščajo, tako da ogrožajo zmanjševanje 
emisij v drugih sektorjih.

Or. en

Obrazložitev

Evropska agencija za okolje je ravno objavila svoje zadnje poročilo TERM, ki kaže, da 
emisije v prometu naraščajo, kar je problem za podnebne cilje EU. 
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Predlog spremembe 34
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Komisija je končala pregled strategije 
trajnostnega razvoja s poudarkom na 
najbolj perečih težavah trajnostnega 
razvoja, namreč prometu, podnebnih 
spremembah, javnem zdravstvu in 
ohranjanju energije, ki so medsebojno 
povezane in se z njimi lahko spoprimemo 
z ukrepi za učinkovitost v prometu.

Or. en

Obrazložitev

Navesti je treba splošne strategije Evropske unije – strategija trajnostnega razvoja je 
pomemben strateški dokument, ki v uvodnih izjavah še ni omenjen.

Predlog spremembe 35
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Povečevanje cestnega prometa in s 
tem povezani porast nevarnosti in motenj 
v vseh državah članicah povzročata resne 
težave v cestnoprometni varnosti in 
varstvu okolja.

Or. en

Obrazložitev

Evropska agencija za okolje je pred kratkim objavila poročilo, v katerem je poudarila, da 
cestni promet še naprej povzroča resne težave okolju v Evropi. Izpostaviti je treba tudi 
cestnoprometni vidik.
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Predlog spremembe 36
Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Povečevanje cestnega prometa in s 
tem povezani porast nevarnosti in motenj 
v vseh državah članicah povzročata resne 
težave v cestnoprometni varnosti in 
varstvu okolja.

Or. en

Obrazložitev

Splošni vpliv naraščajočega cestnega prometa bi bilo treba širše opisati. Povzroča namreč 
različne negativne vplive na družbo, vključno z nesrečami in drugimi zdravstvenimi stroški 
zaradi onesnaževanja zraka in hrupa, pa tudi podnebne spremembe zaradi emisij 
toplogrednih plinov in preobremenjenosti cest.

Predlog spremembe 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Komisija je v navedenih sporočilih 
predlagala celostni pristop za dosego cilja 
Skupnosti povprečnih emisij 120 g CO2/km 
iz novih osebnih avtomobilov, registriranih 
v Skupnosti, do leta 2012, pri čemer se bo 
osredotočila na obvezno zmanjšanje emisij 
CO2 za dosego cilja 130 g CO2/km za 
povprečni novi vozni park z izboljšanjem 
tehnologije motorjev vozil in na dodatno 
zmanjšanje 10 g CO2/km ali na podobno 
količino, če bo to potrebno iz tehničnih 
razlogov, z drugimi tehnološkimi 
izboljšavami, vključno z izboljšanjem 
učinkovitosti porabe goriv pri 
lahkih gospodarskih vozilih.

(5) Komisija je v navedenih sporočilih 
predlagala celostni pristop za dosego cilja 
Skupnosti povprečnih emisij 120 g CO2/km 
iz novih osebnih avtomobilov, registriranih 
v Skupnosti, do leta 2012, pri čemer se bo 
osredotočila na obvezno zmanjšanje emisij 
CO2 za dosego cilja 130 g CO2/km za 
povprečni novi vozni park z izboljšanjem 
tehnologije motorjev vozil in na dodatno 
zmanjšanje 10 g CO2/km ali na podobno 
količino, če bo to potrebno iz tehničnih 
razlogov, z drugimi tehnološkimi 
izboljšavami, vključno z izboljšanjem 
učinkovitosti porabe goriv, razmisliti pa bi 
bilo treba o ustreznost teh izboljšav in o 
tem, ali jih vgraditi tudi v druge vrste 
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vozil, na primer lahka in težka 
gospodarska vozila in avtobuse.

Or. en

Obrazložitev

V uvodni izjavi 16 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 661/2009 o splošni varnosti 
motornih vozil je zapisano, da bi morala Evropska komisija ovrednotiti možnost, da bi 
obvezno vgradnjo razpoložljivih naprednih tehnologij razširili na druge kategorije vozil, 
vključno z lahkimi in težkimi gospodarskimi vozili in avtobusi.

Predlog spremembe 38
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Kadar se razkrijejo tehnične 
specifikacije ali informacije v zvezi z 
energijo ali ceno, bi morali oglasi za 
vozila iz te uredbe končnemu uporabniku 
priskrbeti potrebne informacije o 
energetski učinkovitosti vozila. 

Or. en

Obrazložitev

Zelo je pomembno, da stranke, zlasti mala in srednja podjetja, prejmejo informacije o 
energetski učinkovitosti lahkih gospodarskih vozil, ki jih nameravajo kupiti. Ta ubeseditev 
temelji na besedilu, dogovorjenem za revizijo direktive o energetskem označevanju, skupaj s 
tehničnimi specifikacijami, ki se pogosto uporabljajo pri oglaševanju lahkih gospodarskih 
vozil.
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Predlog spremembe 39
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Ker bodo stroški raziskav in razvoja 
ter proizvodni stroški na enoto pri 
prvih generacijah tehnologij za vozila z 
zelo nizkimi emisijami ogljika, ki se bodo 
dajali na trg po začetku veljavnosti te 
uredbe, zelo visoki, je cilj te uredbe v 
začetni fazi trženja začasno pospeševati in 
lajšati dajanje vozil, ki imajo izjemno 
nizke emisije ogljika, na trg Skupnosti.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za celoten 
novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 
da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2014 do 
leta 2016. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

13. Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za celoten 
novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 
da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2015 do 
leta 2018. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi doslednosti s predlogom spremembe k členu 4. Zaradi daljšega razvojnega in 
proizvodnega cikla pri lahkih gospodarskih vozilih v primerjavi z osebnimi avtomobili je 
potrebno daljše prehodno obdobje za postopno uvajanje.

Predlog spremembe 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za celoten
novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 
da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2014 do 
leta 2016. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

13. Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za ves
novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 
da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2015 do 
leta 2018. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

Or. en

Predlog spremembe 42
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za celoten

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za ves
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novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 
da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2014 do 
leta 2016. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 
da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 
vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2015 do 
leta 2018. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

Or. en

Predlog spremembe 43
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Strategija Skupnosti za zmanjšanje 
emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih 
tovornih vozil določa celosten pristop za 
dosego cilja Skupnosti 120 g CO2/km do 
leta 2012, hkrati pa vsebuje tudi 
dolgoročnejšo vizijo za nadaljnje 
zmanjšanje emisij. V 
Uredbi (ES) št. 443/2009 se ta 
dolgoročnejši vidik podkrepljuje z 
določitvijo cilja omejitve povprečnih 
emisij na 95 g CO2/km za nov vozni park. 
Da se zagotovi skladnost z navedenim 
pristopom in omogoči zanesljivo 
načrtovanje za industrijo, je treba določiti 
dolgoročni cilj specifičnih emisij CO2 iz 
lahkih gospodarskih vozil za leto 2020.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Dolgoročni cilj je pomemben kot gonilo okoljskega napredka in kot zagotovilo industriji za 
zanesljivost pri načrtovanju. Razvojni in proizvodni cikel lahkih gospodarskih vozil je daljši 
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in stroški zmanjševanja CO2 višji, tako da cilj 135 g/km v predlaganem časovnem okviru ne 
bo stvarno izvedljiv, maloprodajno ceno pa bo zvišal za več kot 5000 EUR. Poleg tega bi cilj 
160 g/km (gl. oceno učinka GD ENV) povzročila, da bi se maloprodajna cena povprečno 
zvišala za 3800 EUR na vozilo.

Predlog spremembe 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Strategija Skupnosti za zmanjšanje 
emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih 
tovornih vozil določa celosten pristop za 
dosego cilja Skupnosti 120 g CO2/km do 
leta 2012, hkrati pa vsebuje tudi 
dolgoročnejšo vizijo za nadaljnje 
zmanjšanje emisij. V 
Uredbi (ES) št. 443/2009 se ta 
dolgoročnejši vidik podkrepljuje z 
določitvijo cilja omejitve povprečnih 
emisij na 95 g CO2/km za nov vozni park. 
Da se zagotovi skladnost z navedenim 
pristopom in omogoči zanesljivo 
načrtovanje za industrijo, je treba določiti 
dolgoročni cilj specifičnih emisij CO2 iz 
lahkih gospodarskih vozil za leto 2020.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Dolgoročni cilj je pomemben kot gonilo okoljskega napredka in kot zagotovilo industriji za 
zanesljivost pri načrtovanju. Ker pa 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. 
Povzročil bi povečanje maloprodajnih cen za več kot 5000 EUR, zaradi česar ne bi bilo več 
nekaterih razredov vozil (npr. razreda III). Po prvi oceni učinka, ki je bila izvedena na 
zahtevo Komisije (GD ENV), je cilj 160 g/km ambiciozen, a izvedljiv cilj za zmanjšanje CO2
(katerega posledica bi bilo povečanje povprečne maloprodajne cene za 3800 EUR na vozilo).
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Predlog spremembe 45
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od 1. januarja 2014. To 
premijo je treba prilagoditi glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Za 
zagotovitev skladnosti mora biti 
mehanizem premij podoben tistemu, 
določenemu v Uredbi (ES) št. 443/2009.
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

(20). Skladnost proizvajalcev s cilji te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od 1. januarja 2015. 
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Predlagane premije za presežne emisije so popolnoma nesorazmerne in še zdaleč niso 
primerljive z drugimi sektorji. Na ta način bi škodovale industriji, saj bi ogrozile njeno 
konkurenčnost in zdržnost. Premije za presežne emisije, kot jih predlaga Komisija, bi leta 
2015 znašale 480 EUR/t, medtem ko primerjava z drugimi sektorji, ki jih ureja ETS EU, kaže, 
da v primeru kršitev plačajo 15 EUR/t in morebitno dodatno kazen, ki znaša 100 EUR/t. 
Direktiva o zelenih javnih naročilih pa določa ceno CO2 na 30–40 EUR/t (zunanji stroški 
CO2, ki nastanejo med življenjsko dobo vozila).

Predlog spremembe 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
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specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od 1. januarja 2014. To 
premijo je treba prilagoditi glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Za 
zagotovitev skladnosti mora biti 
mehanizem premij podoben tistemu, 
določenemu v Uredbi (ES) št. 443/2009.
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od 1. januarja 2015. 
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Predlagane premije za presežne emisije so popolnoma nesorazmerne in še zdaleč niso 
primerljive z drugimi sektorji. Na ta način bi škodovale industriji, saj bi ogrozile njeno 
konkurenčnost in zdržnost. Premije za presežne emisije, kot jih predlaga Komisija, bi leta 
2015 znašale 480 EUR/t, medtem ko primerjava z drugimi sektorji, ki jih ureja ETS EU, kaže, 
da v primeru kršitev plačajo 15 EUR/t in morebitno dodatno kazen, ki znaša 100 EUR/t. 
Direktiva o zelenih javnih naročilih pa določa ceno CO2 na 30–40 EUR/t (zunanji stroški 
CO2, ki nastanejo med življenjsko dobo vozila).

Predlog spremembe 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od 1. januarja 2014. To 
premijo je treba prilagoditi glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Za 
zagotovitev skladnosti mora biti 
mehanizem premij podoben tistemu, 
določenemu v Uredbi (ES) št. 443/2009. 
Zneske premije za presežne emisije je treba 

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od 1. januarja 2015. To 
premijo je treba prilagoditi glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Za 
zagotovitev skladnosti mora biti 
mehanizem premij podoben tistemu, 
določenemu v Uredbi (ES) št. 443/2009. 
Zneske premije za presežne emisije je treba 
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šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Predlagane premije za presežne emisije, kakor so predlagane za lahka gospodarska vozila, so 
popolnoma nesorazmerne in še zdaleč niso primerljive z drugimi sektorji. Na ta način bi 
škodovale industriji, saj bi ogrozile njeno konkurenčnost in zdržnost. Premija za presežne 
emisije bi leta 2015 znašala 480 EUR/t, medtem ko primerjava z drugimi sektorji za evropski 
sistem trgovanja z emisijami kaže: 15 EUR/t, dodatna kazen v ETS: 100 EUR/t (za 
neskladnost), direktiva o zelenih javnih naročilih pa: 30–40 EUR/t (zunanji stroški CO2, ki 
nastanejo med življenjsko dobo vozila).

Predlog spremembe 48
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od 1. januarja 2014. To 
premijo je treba prilagoditi glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Za 
zagotovitev skladnosti mora biti 
mehanizem premij podoben tistemu, 
določenemu v Uredbi (ES) št. 443/2009. 
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od 1. januarja 2015. To 
premijo je treba prilagoditi glede na obseg 
neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Za 
zagotovitev skladnosti mora biti 
mehanizem premij podoben tistemu, 
določenemu v Uredbi (ES) št. 443/2009. 
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Zamik je potreben, ker je prilagajanje teh vozil na prihodnje zahteve bolj zamudno.
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Predlog spremembe 49
Fiona Hall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Da se zagotovi, da bodo vrednosti 
emisij CO2 in učinkovite porabe dodelanih 
vozil reprezentativne in da dejanske 
emisije CO2 ne bodo podcenjene, bi 
morala Komisija predložiti posebno 
metodologijo za izračunavanje in 
določanje emisij za vsako vrsto vozila.

Or. en

Obrazložitev

Metoda določanja specifičnih emisij CO2 iz dodelanih vozil, ki jo predlaga Komisija, je bila 
že v njenem delovnem dokumentu ocenjena kot neprimerna. Predlagano je bilo, naj Komisija 
pripravi alternativo metodo. Zaradi velikega tržnega deleža je treba čim prej določiti ustrezen 
postopek za ugotavljanje reprezentativnih vrednosti emisij CO2 in mase dodelanih vozil.

Predlog spremembe 50
Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Zaradi koristnih učinkov naprav za 
omejevanje hitrosti na varstvo okolja in 
porabo energije se bosta s splošno 
uporabo teh naprav povečali zdržljivost in 
trajnost motorjev in pnevmatik, zmanjšal 
se bo hrup in motnje ter izboljšala varnost 
na cestah.

Or. en

Obrazložitev

Visoka hitrost je po vsej Evropi največji samostojni dejavnik v prometnih nesrečah s smrtnim 
izidom. Vse večje hitrosti v cestnem prometu niso privedle samo do večjega povpraševanja, 
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pač pa tudi do večje porabe in večjih emisij CO2, ter ogrožene varnosti. Naprave za 
omejevanje hitrosti bi bile torej koristne tako z okoljskega kot varnostnega vidika.

Predlog spremembe 51
Fiona Hall

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Zaradi koristnih učinkov naprav za 
omejevanje hitrosti na varstvo okolja in 
porabo energije se bosta s splošno 
uporabo teh naprav povečali zdržljivost in 
trajnost motorjev in pnevmatik ter 
izboljšala varnost na cestah.

Or. en

Obrazložitev

Visoka hitrost je po vsej Evropi največji samostojni dejavnik v prometnih nesrečah s smrtnim 
izidom. Vse večje hitrosti v cestnem prometu niso privedle samo do večjega povpraševanja, 
pač pa tudi do večje porabe in večjih emisij CO2, ter ogrožene varnosti. Naprave za 
omejevanje hitrosti bi bile torej koristne tako z okoljskega kot varnostnega vidika.

Predlog spremembe 52
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Zaradi koristnih učinkov naprav za 
omejevanje hitrosti na varstvo okolja in 
porabo energije, zdržljivost in trajnost 
motorjev in pnevmatik ter varnost na 
cestah bodo pripomogli k uresničevanju 
ciljev te uredbe.

Or. en
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Obrazložitev

Inteligentni omejevalniki hitrosti bodo neposredno in posredno vplivali na porabo goriva. 
Neposreden učinek je, da se pri počasnejši vožnji porabi manj goriva. Posreden učinek bi 
dosegli z omejitvijo najvišje hitrosti, ki bi omogočila natančno optimizacijo sistema za prenos 
moči za to hitrost, s čimer bi dodatno zmanjšali emisije. Emisije CO2 se izrazito povečajo v 
dinamičnih prometnih situacijah (ustavljanje in speljevanje) ter pri hitrostih, višjih od 120 
km/h. Po nekaterih ocenah je največje zmanjšanje emisij CO2, ki ga je mogoče doseči z 
inteligentnim omejevalnikom hitrosti, okoli 15 %.

Predlog spremembe 53
Paul Rübig

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Hitrost cestnih vozil močno vpliva na 
porabo goriva in emisije CO2. Če ni 
omejitve hitrosti za lahka gospodarska 
vozila, lahko poleg tega obstaja tudi 
element konkurenčnosti glede največje 
hitrosti, kar lahko vodi do prevelikih 
sistemov za prenos moči in povezano 
neučinkovitost pri počasnejših pogojih 
delovanja. Zato je primerno proučiti 
možnost razširitve področja uporabe 
Direktive Sveta 92/6/EGS o vgradnji in 
uporabi naprav za omejevanje hitrosti za 
določene kategorije motornih vozil v 
Skupnosti tudi na lahka gospodarska 
vozila, obravnavana v tej uredbi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Z obvezno vgradnjo naprav za omejevanje hitrosti lahko še bolj zmanjšamo CO2: lahka 
gospodarska vozila testirajo za cikel emisij iz motornih vozil do najvišje hitrosti 120 km/h, kar 
je navječja dovoljena hitrost v večini držav EU. Ta vozila se uporabljajo za prevoz na mestnih 
in podeželskih cestah, kjer se zgodi največji delež nesreč. Na teh območjih velja omejitev 
hitrosti.
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Predlog spremembe 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Hitrost cestnih vozil močno vpliva na 
porabo goriva in emisije CO2. Če ni 
omejitve hitrosti za lahka gospodarska 
vozila, lahko poleg tega obstaja tudi 
element konkurenčnosti glede največje 
hitrosti, kar lahko vodi do prevelikih 
sistemov za prenos moči in povezano 
neučinkovitost pri počasnejših pogojih 
delovanja. Zato je primerno proučiti 
možnost razširitve področja uporabe 
Direktive Sveta 92/6/EGS o vgradnji in 
uporabi naprav za omejevanje hitrosti za 
določene kategorije motornih vozil v 
Skupnosti tudi na lahka gospodarska 
vozila, obravnavana v tej uredbi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

No further CO2 reduction can be achieved by mandatory installation of speed limitation 
devices: LCVs are being tested running on the MVEG cycle ranging up to a top speed of 120 
km/h, which is the max allowed top speed in the majority of EU countries. Compliance to 
speed limits are an enforcement issue.

Such devices would add a further speed limitation category to existing limitations (for HDV, 
for busses) and thus would result in an increase of lane changes for passing such vehicles � 
increased risk for passenger cars, reduction in traffic flow and thus increased risk for 
accidents.

LCVs fulfil a transportation task prevailing on urban and rural roads, where the most 
accidents occur. Those areas are limited by speed limitation. The causes of accidents are 
insufficient safety distance, driver fatigue, overloaded vehicles, inappropriate speed, etc.
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Predlog spremembe 55
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Hitrost cestnih vozil močno vpliva na 
porabo goriva in emisije CO2. Če ni 
omejitve hitrosti za lahka gospodarska 
vozila, lahko poleg tega obstaja tudi 
element konkurenčnosti glede največje 
hitrosti, kar lahko vodi do prevelikih 
sistemov za prenos moči in povezano 
neučinkovitost pri počasnejših pogojih 
delovanja. Zato je primerno proučiti 
možnost razširitve področja uporabe 
Direktive Sveta 92/6/EGS o vgradnji in 
uporabi naprav za omejevanje hitrosti za 
določene kategorije motornih vozil v 
Skupnosti tudi na lahka gospodarska 
vozila, obravnavana v tej uredbi.

(24) Hitrost cestnih vozil močno vpliva na 
porabo goriva in emisije CO2. Če ni 
omejitve hitrosti za lahka gospodarska 
vozila, lahko poleg tega obstaja tudi 
element konkurenčnosti glede največje 
hitrosti, kar lahko vodi do prevelikih 
sistemov za prenos moči in povezano 
neučinkovitost pri počasnejših pogojih 
delovanja. Zato je primerno razširiti 
področje uporabe Direktive Sveta 
92/6/EGS o vgradnji in uporabi naprav za 
omejevanje hitrosti za določene kategorije 
motornih vozil v Skupnosti tako, da bodo 
zajeta tudi lahka gospodarska vozila, 
obravnavana v tej uredbi.

Or. en

Predlog spremembe 56
Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Hitrost cestnih vozil močno vpliva na 
porabo goriva in emisije CO2. Če ni 
omejitve hitrosti za lahka gospodarska 
vozila, lahko poleg tega obstaja tudi 
element konkurenčnosti glede največje 
hitrosti, kar lahko vodi do prevelikih 
sistemov za prenos moči in povezano 
neučinkovitost pri počasnejših pogojih 
delovanja. Zato je primerno proučiti 
možnost razširitve področja uporabe 
Direktive Sveta 92/6/EGS o vgradnji in 
uporabi naprav za omejevanje hitrosti za 

(24) Hitrost cestnih vozil močno vpliva na 
porabo goriva in emisije CO2. Če ni 
omejitve hitrosti za lahka gospodarska 
vozila, lahko poleg tega obstaja tudi 
element konkurenčnosti glede največje 
hitrosti, kar lahko vodi do prevelikih 
sistemov za prenos moči in povezano 
neučinkovitost pri počasnejših pogojih 
delovanja. Zato je primerno razširiti 
področje uporabe Direktive Sveta 
92/6/EGS o vgradnji in uporabi naprav za 
omejevanje hitrosti za določene kategorije 
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določene kategorije motornih vozil v 
Skupnosti tudi na lahka gospodarska 
vozila, obravnavana v tej uredbi.

motornih vozil v Skupnosti tudi na lahka 
gospodarska vozila, obravnavana v tej 
uredbi.

Or. en

Obrazložitev

Pri lahkih gospodarskih vozilih zaenkrat hitrost ni omejena, kakor je to pri težkih tovornih 
vozilih. Omejevalniki hitrosti so stroškovno zelo učinkovit način za zmanjšanje porabe goriva 
in emisij CO2 ter prispevajo k varnosti na cesti. Področje uporabe Direktive 92/6/EGS, kakor 
je bila spremenjena z Direktivo 2002/85/ES, je treba razširiti, da bi v njene določbe zajeli 
lahka gospodarska vozila.

Predlog spremembe 57
Matthias groote

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Hitrost cestnih vozil močno vpliva na 
porabo goriva in emisije CO2. Če ni 
omejitve hitrosti za lahka gospodarska 
vozila, lahko poleg tega obstaja tudi 
element konkurenčnosti glede največje 
hitrosti, kar lahko vodi do prevelikih 
sistemov za prenos moči in povezano 
neučinkovitost pri počasnejših pogojih 
delovanja. Zato je primerno proučiti 
možnost razširitve področja uporabe 
Direktive Sveta 92/6/EGS o vgradnji in 
uporabi naprav za omejevanje hitrosti za 
določene kategorije motornih vozil v 
Skupnosti tudi na lahka gospodarska 
vozila, obravnavana v tej uredbi.

(24) Hitrost cestnih vozil močno vpliva na 
porabo goriva in emisije CO2. Če ni 
omejitve hitrosti za lahka gospodarska 
vozila, lahko poleg tega obstaja tudi 
element konkurenčnosti glede največje 
hitrosti, kar lahko vodi do prevelikih 
sistemov za prenos moči in povezano 
neučinkovitost pri počasnejših pogojih 
delovanja. Zato je primerno razširiti 
področje uporabe Direktive Sveta 
92/6/EGS o vgradnji in uporabi naprav za 
omejevanje hitrosti za določene kategorije 
motornih vozil v Skupnosti tudi na lahka 
gospodarska vozila, obravnavana v tej 
uredbi.

Or. en
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Predlog spremembe 58
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil ter inovativnih 
tehnologij določa povprečne emisije CO2
za nova lahka gospodarska vozila na 
175 g CO2/km, merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil določa 
povprečne emisije CO2 za nova lahka 
gospodarska vozila na 165 g CO2/km, 
merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se približali potencialu za negativne stroške zaradi zmanjševanja emisij CO2, bi bilo 
treba cilj za leto 2014 postaviti na 165 g CO2/km.

Predlog spremembe 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil ter inovativnih 
tehnologij določa povprečne emisije CO2
za nova lahka gospodarska vozila na 
175 g CO2/km, merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil ter inovativnih 
tehnologij določa povprečne emisije CO2
za nova lahka gospodarska vozila na 
160 g CO2/km, merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi pomagali malim podjetjem ter da bi potrošniki in lastniki vozil prihranili stroške 
goriva, bi bilo treba leta 2016 ciljno vrednost postaviti na 160 g CO2/km. Uredba o emisija 
CO2 iz osebnih avtomobilov kaže, da je do bolj gospodarne porabe goriva prišlo dosti hitreje, 
kot je bilo pričakovano, tako da bi morala biti vrednost 160 g CO2/km izvedljiva. Koristno bi 
bilo tudi, če bi časovno uskladili to uredbo in tisto o CO2 iz osebnih avtomobilov.

Predlog spremembe 60
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil ter inovativnih 
tehnologij določa povprečne emisije CO2
za nova lahka gospodarska vozila na 
175 g CO2/km, merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil ter inovativnih 
tehnologij določa povprečne emisije CO2
za nova lahka gospodarska vozila na 
160 g CO2/km, merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Ta predpis je družbeno koristen, saj vodi k varčevanju z gorivom. Zaradi finančne krize so 
številne države članice že povišale davke na gorivo, za druge pa se to še pričakuje. Po letu 
2007 je prišlo do izrednih prihrankov pri popularnih dostavnih vozilih, tako da bi nekoliko 
strožji cilj do leta 2016 utegnil biti izvedljiv. Komisija je v svoji strategiji 2020 posebej 
poudarila, da so v Evropi potrebne inovacije in učinkovita uporaba virov. Strategija za izhod 
iz gospodarske in podnebne krize bi bila lahko zelena rast, ki bi dolgoročno omogočila več 
poslovnih priložnosti. 
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Predlog spremembe 61
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil ter inovativnih 
tehnologij določa povprečne emisije CO2
za nova lahka gospodarska vozila na 175 g 
CO2/km, merjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil ter inovativnih 
tehnologij določa povprečne emisije CO2
za nova lahka gospodarska vozila na 
160 g CO2/km, merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

V zakonodaji za osebne avtomobile so se zmanjšanja CO2 pojavila dosti hitreje, kot je bilo 
pričakovano. Tako bo verjetno tudi na področju lahkih gospodarskih vozil. Komisija je v svoji 
analizi zanemarila najnovejša zmanjšanja CO2 v popularnih dostavnih vozilih po letu 2007, 
zaradi katerih bodo cilji za leto 2016 lažje uresničljivi Podcenjen je bil tudi potencial za 
zmanjšanje oziroma precenjeni stroški nekaterih tehnologij, na primer menjalniki z dvojno 
sklopko in električno-hidravlični volani. Poleg tega se v predlogu Komisije ne predvideva, da 
bi se moč motorjev v novih dostavnih vozilih spreminjala. Če bi moč motorjev zmanjšali na 
nekdanje ravni, bi bil potencial za zmanjševanje CO2 na voljo po nižjih stroških.

Predlog spremembe 62
Britta Thomsen

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil ter inovativnih 
tehnologij določa povprečne emisije CO2
za nova lahka gospodarska vozila na 
175 g CO2/km, merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 

1. Ta uredba določa zahteve za vrednosti 
emisij CO2 za nova lahka gospodarska 
vozila. Ta uredba ob upoštevanju napredka 
v tehnologiji motorjev vozil ter inovativnih 
tehnologij določa povprečne emisije CO2
za nova lahka gospodarska vozila na 
160 g CO2/km, merjene v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
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ukrepi. ukrepi.

Or. da

Predlog spremembe 63
Jean-Pierre Audy

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. Od leta 2020 se določi nadaljnji cilj 
omejitve povprečnih emisij za nova lahka 
gospodarska vozila, registrirana v Uniji, in 
sicer v skladu s pogoji iz člena 12. 

Or. fr

Predlog spremembe 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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 določa cilj omejitve 
povprečnih emisij na 160 g CO2/km za 
vozni park novih lahkih gospodarskih vozil
v skladu s členom 12(4), začenši z letom
2020.

Ta uredba določa cilj omejitve povprečnih 
emisij na 145g CO2/km za vozni park 
novih lahkih gospodarskih vozil v skladu s 
členom 12(5), začenši z letom 2025. 

Or. en

Obrazložitev

Dolgoročni cilj je pomemben kot gonilo okoljskega napredka in kot zagotovilo industriji za 
zanesljivost pri načrtovanju. Ker pa 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 
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proizvodni cikel, cilj 135 g CO2/km v predlaganem časovnem okviru ni dejansko uresničljiv. 
Povzročil bi povečanje maloprodajnih cen za več kot 5000 EUR, zaradi česar ne bi bilo več 
nekaterih razredov vozil (npr. razreda III).

Po prvi oceni učinka, ki je bila izvedena na zahtevo Komisije (GD ENV), je cilj 160 g/km 
ambiciozen, a izvedljiv cilj za zmanjšanje CO2 (zaradi česar bi se povprečna maloprodajna 
cena povečala za 3800 EUR na vozilo).

Predlog spremembe 65
Marian-Jean Marinescu

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 določa cilj omejitve 
povprečnih emisij na 160 g CO2/km za 
vozni park novih lahkih gospodarskih vozil
v skladu s členom 12(4), začenši z letom
2020.

Ta uredba določa cilj omejitve povprečnih 
emisij na 145g CO2/km za vozni park 
novih lahkih gospodarskih vozil v skladu s 
členom 12(5), začenši z letom 2025. 

Or. en

Predlog spremembe 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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 določa cilj omejitve 
povprečnih emisij na 160 g CO2/km za 
vozni park novih lahkih gospodarskih vozil
v skladu s členom 12(4), začenši z letom
2020.

Ta uredba določa cilj omejitve povprečnih 
emisij na 145g CO2/km za vozni park 
novih lahkih gospodarskih vozil v skladu s 
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členom 12(5), začenši z letom 2025. 

Or. en

Predlog spremembe 67
Rebecca Harms

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 določa povprečne emisije 
CO2 na 125 g CO2/km za nova lahka 
gospodarska vozila s pomočjo izboljšav v 
tehnologiji vozil, merjenih v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi.

Or. en

Obrazložitev

Cilj 125 g/km za leto 2020 je tehnično in ekonomsko izvedljiv in bi za potrošnika pomenil neto 
prihranek pri gorivu.

Predlog spremembe 68
Werner Langen

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, če Komisija v 
okviru pregleda v skladu s členom 12(4) 
potrdi, da je to ciljno vrednost mogoče 
doseči.

Or. de
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Obrazložitev

Zaradi daljšega proizvodnega cikla pri lahkih gospodarskih vozilih cilj 135 g CO2/km do 
leta 2020 najbrž ni uresničljiv. Preden se dokončno potrdi spremenjena ciljna vrednost 150 g 
CO2/km, bi bilo treba preveriti njeno izvedljivost v skladu z določbami člena 12(4).

Predlog spremembe 69
Patrizia Toia, Sergio gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, gianluca Susta

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 2025 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
145 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Dolgoročni cilj je pomemben kot gonilo okoljskega napredka in kot zagotovilo industriji za 
zanesljivost pri načrtovanju. Vendar je predlagani dolgoročni cilj 135 g/km leta 2020 v 
predvidenem časovnem okviru nestvaren in bi zahteval dosti višje letno zmanjšanje CO2 kot 
pri osebnih avtomobilih, čeprav so stroški zmanjševanja CO2 pri lahkih gospodarskih vozilih 
višji.

Predlog spremembe 70
Silvia-Adriana Ţicău

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 2023 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
140 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Cilj bi moral biti oprijemljiv in izvedljiv v razumnem obdobju, tako da bi industriji omogočili, 
da ustrezno in pravočasno prilagodi svoje proizvodne linije.
</Amend>

Predlog spremembe 71
Vicky Ford

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, če Komisija v 
okviru pregleda v skladu s členom 12(4) 
potrdi, da je to ciljno vrednost mogoče 
doseči.

Or. en

Predlog spremembe 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

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 
125 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Cilj 125 g/km leta 2020 je potreben za podporo malim in srednjim podjetjem. Uporabnikom 
vozil bi pripomogel h gospodarnejši porabi goriva in prihranku v vrednosti okoli 2100 EUR, 
čeprav se pričakuje sorazmerno velik porast cen: po oceni učinka bo pripomogel h koristim 
za potrošnike, ne bo negativno vplival na zaposlovanje in ne bo povzročil znatnega upada v 
prodaji vozil.
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Predlog spremembe 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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 
125 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Cilj 125 g CO2/km za leto 2020 bi pomenil 38-odstotno zmanjšanje v primerjavi s s sedanjimi 
ravnmi. To bi bilo skladno s stopnjami zmanjšanja pri osebnih avtomobilih, kjer cilj za 
leto 2020 zahteva 40-odstotno zmanjšanje. Tehnično izvedljivost ravni 125 g CO2/km podpira 
tudi ocena učinka Komisije, kar je odločno sporočilo proizvajalcem za inovacije v njihovem 
voznem parku dostavnih vozil.

Predlog spremembe 74
Britta Thomsen

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 
130 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

Or. da
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Predlog spremembe 75
Francisco Sosa Wagner

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 
130 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ta predpis je družbeno koristen, saj vodi k varčevanju z gorivom. Zaradi finančne krize so 
številne države članice že povišale davke na gorivo, za druge pa se to še pričakuje. Ustrezen 
dolgoročni cilj je potreben tudi za uresničitev naših podnebnih obvez glede zmanjšanja CO2
za 80 do 95 % do leta 2050. To je skladno z akcijskim načrtom Komisije za energetsko 
učinkovitost, saj bo ta zakonodaja pripomogla k večji energetski učinkovitosti v prometu.

Predlog spremembe 76
Lena Kolarska-Bobińska

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 
160 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ker pri lahkih gospodarskih vozilih potreben daljši razvojni in proizvodni cikel, cilj 135 g 
CO2/km v predlaganem časovnem okviru ni stvaren, 160 g CO2/km pa je ambiciozno 
zastavljen, a uresničljiv cilj.
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Predlog spremembe 77
Amalia Sartori

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 
160 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ker pri lahkih gospodarskih vozilih potreben daljši razvojni in proizvodni cikel, cilj 135 g 
CO2/km v predlaganem časovnem okviru ni stvaren, 160 g CO2/km pa je ambiciozno 
zastavljen, a uresničljiv cilj.

Predlog spremembe 78
Paul Rübig

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 
160 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ker pri lahkih gospodarskih vozilih potreben daljši razvojni in proizvodni cikel, cilj 135 g 
CO2/km v predlaganem časovnem okviru ni stvaren, 160 g CO2/km pa je ambiciozno 
zastavljen, a uresničljiv cilj.
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Predlog spremembe 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

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 2025 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
135 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti. 

Or. it

Obrazložitev

Omejitev 135 g CO2/km je ambiciozno zastavljen, a zaenkrat težko uresničljiv dolgoročni cilj. 
Da bi ga industrija dosegla, potrebuje več časa.

Pri določanju ciljev je treba upoštevati, da so proizvodni cikli za lahka gospodarska vozila 
daljši kot za osebne avtomobile in da je manevrski prostor za izboljšanje emisijske uspešnosti 
teh vozil dosti manjši.

Predlog spremembe 80
Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pri izračunavanju emisij se bodo 
upoštevale okoljske koristi omejevalnikov 
hitrosti in drugih inovativnih ukrepov.

Or. en
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Predlog spremembe 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta uredba je dopolnjena z dodatnimi 
ukrepi, ki ustrezajo zmanjšanju za 
10 g CO2/km kot del celostnega pristopa 
Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog je nadaljevanje regulativnega postopka za obravnavanje vpliva lahkih gospodarskih 
vozil na podnebne spremembe, ki ga je Komisija začela izvajati leta 2007.

Poleg tega bi morale biti določbe v skladu z zakonodajnim okvirom za izvajanje ciljev glede 
emisij iz voznega parka novih osebnih vozil, določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009, kot je to 
jasno navedeno v uvodni izjavi 6 in členu 11 tega predloga uredbe.

Predlog spremembe 82
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije N1, kakor so opredeljena 
v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES, z 
referenčno maso, ki ne presega 2 610 kg, in 
vozila, za katera se uporablja homologacija 
v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) 
št. 715/2007 („lahka gospodarska vozila“), 
ki so prvič registrirana v Skupnosti in zunaj 
nje niso bila predhodno registrirana („nova 
lahka gospodarska vozila“).

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije M2, N1 in N2, kakor so 
opredeljena v Prilogi II k 
Direktivi 2007/46/ES, z referenčno maso, 
ki ne presega 2 610 kg, in vozila, za katera 
se uporablja homologacija v skladu s 
členom 2(2) Uredbe (ES) št. 715/2007 
(„lahka gospodarska vozila“), ki so prvič 
registrirana v Skupnosti in zunaj nje niso 
bila predhodno registrirana („nova lahka 
gospodarska vozila“).

Or. en
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Obrazložitev

M2 and N2 vehicles, which compete with N1 but are not covered by other CO2 emissions 
standards, should be included into the scope of this legislation to avoid creating any 
additional regulatory gaps. Lighter N2 and M2 vehicles are derived from N1 category but due 
to certain features, i.e. higher mass or higher number of seats are categorised as N2 or M2 
vehicles. In the absence of CO2 standards for lighter N2 and M2 there is a risk of creating 
perverse incentives for manufacturers to further increase mass of heavier N1 and type-
approve them as N2 to avoid CO2 standards. In one specific example of a widely used van, 
the N2 version of the vehicle is only 190 kg heavier than its N1 counterpart.

Predlog spremembe 83
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije N1, kakor so opredeljena 
v Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES, z 
referenčno maso, ki ne presega 2 610 kg, in 
vozila, za katera se uporablja homologacija 
v skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) 
št. 715/2007 („lahka gospodarska vozila“), 
ki so prvič registrirana v Skupnosti in zunaj 
nje niso bila predhodno registrirana („nova 
lahka gospodarska vozila“).

1. Ta uredba se uporablja za motorna 
vozila kategorije M2, N1 in N2, kakor so 
opredeljena v Prilogi II k 
Direktivi 2007/46/ES, z referenčno maso, 
ki ne presega 2 610 kg, in vozila, za katera 
se uporablja homologacija v skladu s 
členom 2(2) Uredbe (ES) št. 715/2007 
(„lahka gospodarska vozila“), ki so prvič 
registrirana v Skupnosti in zunaj nje niso 
bila predhodno registrirana („nova lahka 
gospodarska vozila“).

Or. en

Obrazložitev

Vozila kategorij M2 in N2 je treba vključiti v področje uporabe uredbe, da bi preprečili vrzeli 
in spodbude za to, da bi vozila ali trge iz kategorije N1 prenesli v ti kategoriji.
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Predlog spremembe 84
Jean-Pierre Audy

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ta uredba se ne uporablja za vozila, ki 
se izvažajo prek meja notranjega trga 
Unije.

Or. fr

Predlog spremembe 85
Vicky Ford

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;

Pri izračunu emisij se upoštevajo 
omejevalniki hitrosti in drugi inovativni 
ukrepi za zmanjšanje emisij CO2;

Or. en

Predlog spremembe 86
Matthias Groote

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) (f) „specifične emisije CO2“ (f) „specifične emisije CO2“ pomenijo 
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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;

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. de

Obrazložitev

Komisija je v neuradnem sporočilu že navedla, da metoda iz predloga uredbe ni primerna za 
določitev specifičnih emisij CO2 iz dokončanih vozil. Kadar so za dokončanje vozil potrebne 
nadaljnje stopnje, proizvajalec osnovnega vozila nima vpliva na emisije CO2 iz takih 
dodelanih vozil.

Predlog spremembe 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „odtis“ pomeni kolotek, pomnožen z 
medosno razdaljo, kakor je navedeno v 
potrdilu o skladnosti ter opredeljeno v 
oddelkih 2.1 in 2.3 Priloge I k 
Direktivi 2007/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Dodana opredelitev zaradi skladnosti z odstavkoma 5 in 6 dela B Priloge II.
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Predlog spremembe 88
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „odtis“ pomeni kolotek, pomnožen z 
medosno razdaljo, kakor je navedeno v 
potrdilu o skladnosti ter opredeljeno v 
oddelkih 2.1 in 2.3 Priloge I k 
Direktivi 2007/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Dodana opredelitev zaradi skladnosti z odstavkoma 5 in 6 dela B Priloge II.

Predlog spremembe 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „odtis“ pomeni kolotek, pomnožen z 
medosno razdaljo, kakor je navedeno v 
potrdilu o skladnosti ter opredeljeno v 
oddelkih 2.1 in 2.3 Priloge I k 
Direktivi 2007/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z odstavkoma 5 in 6 dela B Priloge II.
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Predlog spremembe 90
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „odtis“ pomeni kolotek, pomnožen z 
medosno razdaljo, kakor je navedeno v 
potrdilu o skladnosti ter opredeljeno v 
oddelkih 2.1 in 2.3 Priloge I k 
Direktivi 2007/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z odstavkoma 5 in 6 dela B Priloge II.

Predlog spremembe 91
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „dokončano vozilo“ pomeni vsako 
vozilo, ki ga ni treba dodelati, da bi 
izpolnjevalo ustrezne tehnične zahteve 
Direktive 2007/46/ES.

Or. en

Predlog spremembe 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „dokončano vozilo“ pomeni vsako 
vozilo, ki ga ni treba dodelati, da bi 
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izpolnjevalo ustrezne tehnične zahteve 
Direktive 2007/46/ES.

Or. en

Predlog spremembe 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) „dokončano vozilo“ pomeni vsako 
vozilo, ki ga ni treba dodelati, da bi 
izpolnjevalo ustrezne tehnične zahteve 
Direktive 2007/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Dokončana vozila so zajeta v zakonodajnem predlogu, zato jih je treba opredeliti.

Predlog spremembe 94
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) „dokončano vozilo“ pomeni vsako 
vozilo, ki ga ni treba dodelati, da bi 
izpolnjevalo ustrezne tehnične zahteve 
Direktive 2007/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Dokončana vozila so zajeta v zakonodajnem predlogu, zato jih je treba opredeliti.
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Predlog spremembe 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) „dokončano vozilo“ pomeni vsako 
vozilo, ki ga ni treba dodelati, da bi 
izpolnjevalo ustrezne tehnične zahteve 
Direktive 2007/46/ES.

Or. en

Obrazložitev

Dokončana vozila so zajeta v zakonodajnem predlogu.

Predlog spremembe 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Vsak proizvajalec dokončanih lahkih 
gospodarskih vozil za koledarsko leto, ki se 
začne 1. januarja 2015, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Pri določanju specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca se upoštevajo 
naslednji odstotki vsakega proizvajalca 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v referenčnem letu:

Pri določanju specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca se upoštevajo 
naslednji odstotki vsakega proizvajalca 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v referenčnem letu:

– 65 % v letu 2015,
– 75 % v letu 2014, – 75 % v letu 2016,



PE441.217v02-00 40/89 AM\817303SL.doc

SL

– 80 % v letu 2015, – 80 % v letu 2017,
– 100 % od leta 2016 dalje. – 100 % od leta 2018 dalje.

S 1. januarjem 2016 se pri določanju 
povprečnih specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajca vključijo tudi 
dokončana vozila.

Or. en

Obrazložitev

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Predlog spremembe 97
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Vsak proizvajalec dokončanih lahkih 
gospodarskih vozil za koledarsko leto, ki se 
začne 1. januarja 2015, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Pri določanju specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca se upoštevajo 
naslednji odstotki vsakega proizvajalca 
novih lahkih gospodarskih vozil, 

Pri določanju specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca se upoštevajo 
naslednji odstotki vsakega proizvajalca 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
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registriranih v referenčnem letu: registriranih v referenčnem letu:

– 65 % v letu 2015,
– 75 % v letu 2014, – 75 % v letu 2016,
– 80 % v letu 2015, – 80 % v letu 2017,

100 % od leta 2016 dalje. 100 % od leta 2018 dalje.

S 1. januarjem 2016 se pri določanju 
povprečnih specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajca vključijo tudi 
dokončana vozila.

Or. en

Obrazložitev

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Predlog spremembe 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Vsak proizvajalec dokončanih lahkih 
gospodarskih vozil za koledarsko leto, ki se 
začne 1. januarja 2015, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.
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Pri določanju specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca se upoštevajo 
naslednji odstotki vsakega proizvajalca 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v referenčnem letu:

Pri določanju specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca se upoštevajo 
naslednji odstotki vsakega proizvajalca 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v referenčnem letu:

– 65 % v letu 2015,
– 75 % v letu 2014, – 75 % v letu 2016,
– 80 % v letu 2015, – 80 % v letu 2017,

– 100 % od leta 2016 dalje. – 100 % od leta 2018 dalje.

S 1. januarjem 2016 se pri določanju 
povprečnih specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajca vključijo tudi 
dokončana vozila.

Or. en

Obrazložitev

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer
– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).
– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:
- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
- longer development and production cycles for LCVs
- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet. 

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
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lack of data availability and risk of data errors.

Predlog spremembe 99
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Vsak proizvajalec dokončanih lahkih 
gospodarskih vozil za koledarsko leto, ki se 
začne 1. januarja 2015, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Pri določanju specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca se upoštevajo 
naslednji odstotki vsakega proizvajalca 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v referenčnem letu:

Pri določanju specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca se upoštevajo 
naslednji odstotki vsakega proizvajalca 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v referenčnem letu:

– 65 % v letu 2015,
– 75 % v letu 2014, – 75 % v letu 2016,
– 80 % v letu 2015, – 80 % v letu 2017,

100 % od leta 2016 dalje. 100 % od leta 2018 dalje.

S 1. januarjem 2016 se pri določanju 
povprečnih specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajca vključijo tudi 
dokončana vozila.

Or. en
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Predlog spremembe 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Vsak proizvajalec dokončanih lahkih 
gospodarskih vozil za koledarsko leto, ki se 
začne 1. januarja 2015, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Pri določanju specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca se upoštevajo 
naslednji odstotki vsakega proizvajalca 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v referenčnem letu:

Pri določanju specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca se upoštevajo 
naslednji odstotki vsakega proizvajalca 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v referenčnem letu:

– 65 % v letu 2015,
– 75 % v letu 2014, – 75 % v letu 2016,
– 80 % v letu 2015, – 80 % v letu 2017,

– 100 % od leta 2016 dalje. – 100 % od leta 2018 dalje.

S 1. januarjem 2016 se pri določanju 
povprečnih specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajca vključijo tudi 
dokončana vozila.

Or. en

Predlog spremembe 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Predlog uredbe
Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 

Vsak proizvajalec dokončanih lahkih 
gospodarskih vozil za koledarsko leto, ki se 
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1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

začne 1. januarja 2015, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Pri določanju specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca se upoštevajo 
naslednji odstotki vsakega proizvajalca 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v referenčnem letu:

Pri določanju specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca se upoštevajo 
naslednji odstotki vsakega proizvajalca 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v referenčnem letu:

– 75 % v letu 2014, – 75 % v letu 2015,

– 80 % v letu 2015, – 80 % v letu 2016,

– 100 % od leta 2016 dalje. – 100 % od leta 2018 dalje.

S 1. januarjem 2016 se pri določanju 
povprečnih specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajca vključijo tudi 
dokončana vozila.

Or. en

Obrazložitev

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer

– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.

– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).

– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:



PE441.217v02-00 46/89 AM\817303SL.doc

SL

- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars

- longer development and production cycles for LCVs

- massive reduction in LCV market.

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Predlog spremembe 102
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 4 – prvi odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Vsak proizvajalec lahkih gospodarskih 
vozil za koledarsko leto, ki se začne 
1. januarja 2015, in vsako naslednje 
koledarsko leto zagotovi, da njegove 
povprečne specifične emisije CO2 ne 
presežejo cilja specifičnih emisij, ki je zanj 
določen v skladu s Prilogo I, ali, kadar je 
proizvajalec upravičen do odstopanja na 
podlagi člena 10, v skladu z navedenim 
odstopanjem.

Or. en

Obrazložitev

Da se avtomobilski industriji da čas za prilagoditev proizvodnje novim zahtevam.

Predlog spremembe 103
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 4 – drugi odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri določanju specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca se upoštevajo 
naslednji odstotki vsakega proizvajalca 

Pri ocenjevanju učinkovitosti vsakega 
proizvajalca iz člena 7 za leti 2012 in 2013 
se za nova lahka gospodarska vozila 
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novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v referenčnem letu:

uporablja neobvezujoč cilj povprečnih 
emisij CO2, ki je 175 g CO2/km.

75 % v letu 2014,
80 % v letu 2015,
100 % od leta 2016 dalje.

Or. en

Obrazložitev

Postopen pristop je za državljane zavajujoč in ne pripomore k boljši zakonodaji.

Predlog spremembe 104
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 4 – drugi odstavek – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 75 % v letu 2014, – 50 % v letu 2015,

Or. en

Obrazložitev

Postopek postopnega uvajanja bi moral biti dovolj natančen, da bi zadevna industrija dobila 
jasno perspektivo.

Predlog spremembe 105
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 4 – drugi odstavek – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 80 % v letu 2015, – 60 % v letu 2016,

Or. en
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Obrazložitev

Postopek postopnega uvajanja bi moral biti dovolj natančen, da bi zadevna industrija dobila 
jasno perspektivo.

Predlog spremembe 106
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 4 – drugi odstavek – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 75 % v letu 2017,

Or. en

Obrazložitev

Postopek postopnega uvajanja bi moral biti dovolj natančen, da bi zadevna industrija dobila 
jasno perspektivo.

Predlog spremembe 107
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 4 – drugi odstavek – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 100 % od leta 2016 dalje. – 100 % od leta 2018 dalje.

Or. en

Obrazložitev

Postopek postopnega uvajanja bi moral biti dovolj natančen, da bi zadevna industrija dobila 
jasno perspektivo.
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Predlog spremembe 108
Matthias Groote

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri dodelanih vozilih proizvajalec navede 
le specifične emisije CO2 osnovnih vozil, 
ki jih mora upoštevati v skladu z 
odstavkom 1.

Or. de

Obrazložitev

Komisija je v neuradnem sporočilu že navedla, da metoda iz predloga uredbe ni primerna za 
določitev specifičnih emisij CO2 iz dokončanih vozil. Kadar so za dokončanje vozil potrebne 
nadaljnje stopnje, proizvajalec osnovnega vozila nima vpliva na emisije CO2 iz takih 
dodelanih vozil.

Predlog spremembe 109
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 se vsako novo lahko 
gospodarsko vozilo s specifičnimi 
emisijami CO2 manj kot 50 g CO2/km 
šteje za:

črtano

– 2,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2014, 
– 1,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2015, 
– 1 lahko gospodarsko vozilo v letu 2016.

Or. en
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Predlog spremembe 110
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Olajšave Olajšave in finančne spodbude

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe uredbe je treba razširiti, da bi spodbudili obnovo voznega parka lahkih 
gospodarskih vozil.

Predlog spremembe 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izračunu povprečnih specifičnih emisij 
CO2 se vsako novo lahko gospodarsko 
vozilo s specifičnimi emisijami CO2 manj 
kot 50 g CO2/km šteje za:

Pri izračunu povprečnih specifičnih emisij 
CO2 se vsako novo lahko gospodarsko 
vozilo z manj kot 50 % specifičnih emisij
CO2, ki so zanj določene v skladu s 
Prilogo I, šteje za:

– 2,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2014,

– 2 lahki gospodarski vozili od leta 2015 
do leta 2025.

– 1,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2015,
– 1 lahko gospodarsko vozilo v letu 2016.

Or. en

Obrazložitev

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
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availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Predlog spremembe 112
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izračunu povprečnih specifičnih emisij 
CO2 se vsako novo lahko gospodarsko 
vozilo s specifičnimi emisijami CO2 manj 
kot 50 g CO2/km šteje za:

Pri izračunu povprečnih specifičnih emisij 
CO2 se vsako novo lahko gospodarsko 
vozilo z manj kot 50 % specifičnih emisij
CO2, ki so zanj določene v skladu s 
Prilogo I, šteje za:

– 2,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2014,

– 2 lahki gospodarski vozili od leta 2015 
do leta 2025.

– 1,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2015,
– 1 lahko gospodarsko vozilo v letu 2016.

Or. en

Predlog spremembe 113
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izračunu povprečnih specifičnih emisij 
CO2 se vsako novo lahko gospodarsko 
vozilo s specifičnimi emisijami CO2 manj 
kot 50 g CO2/km šteje za:

Pri izračunu povprečnih specifičnih emisij 
CO2 se vsako novo lahko gospodarsko 
vozilo z manj kot 50 % specifičnih emisij
CO2, ki so zanj določene v skladu s 
Prilogo I, šteje za:

– 2,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2014,

– 2 lahki gospodarski vozili od leta 2015 
do leta 2025.

– 1,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2015,
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– 1 lahko gospodarsko vozilo v letu 2016.

Or. en

Obrazložitev

Olajšave, ki temeljijo na relativnem sistemu, zagotavljajo večjo spodbudo za širšo uporabo 
novih naprednih tehnologij za zmanjšanje emisij CO2. Proizvajalci vlagajo veliko denarja v 
razvoj in uporabo novih naprednih tehnologij, ne da bi vedeli, ali bodo uspešne. Zaradi 
velikega tveganja in negotovosti naložb proizvajalcev ter dejstva, da prispevek teh tehnologij 
v časovnem okviru 2020-2025 ne bo pomemben, je treba obdobje olajšav podaljšati.

Predlog spremembe 114
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izračunu povprečnih specifičnih emisij 
CO2 se vsako novo lahko gospodarsko 
vozilo s specifičnimi emisijami CO2 manj 
kot 50 g CO2/km šteje za:

1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 se vsako novo lahko 
gospodarsko vozilo s specifičnimi 
emisijami CO2 manj kot 50 g CO2/km šteje 
za:

– 2,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2014,
– 1,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2015,

– 3,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2015,

– 1 lahko gospodarsko vozilo v letu 2016. – 2,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2016,

– 2 lahki gospodarski vozili v letu 2017,
– 1,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2018.

Or. en
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Predlog spremembe 115
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice lahko določijo 
finančne spodbude, ki se uporabljajo za 
vozila iz serijske proizvodnje, ki so 
skladna s to uredbo in njenimi 
izvedbenimi ukrepi.
Takšne spodbude veljajo za vsa nova 
vozila, ki se dajo na trg v državi članici in 
so skladna najmanj z mejnimi vrednostmi 
emisij iz Priloge I še pred obdobjema iz te 
priloge, ter prenehajo z njunim začetkom.

Or. en

Obrazložitev

Za obnovo voznega parka lahko države članice določijo finančne spodbude, ki se uporabljajo 
za vozila iz serijske proizvodnje, ki so skladna s to uredbo in njenimi izvedbenimi ukrepi. 
Takšne spodbude veljajo za vsa nova vozila, ki se dajo na trg v državi članici in so skladna 
najmanj z mejnimi vrednostmi emisij v Prilogi I še pred obdobjema iz te priloge, ter 
prenehajo z njunim začetkom.

Predlog spremembe 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsako novo lahko gospodarsko 
vozilo, katerega specifične emisije za več 
kot 15 % presegajo ciljno vrednost, 
določeno v skladu s Prilogo I, šteje za:
– 1,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2014, 
– 2 lahki gospodarski vozili v letu 2015, 
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– 2,5 lahkega gospodarskega vozila od 
leta 2016 naprej.

Or. en

Obrazložitev

Če zakonodaja spodbuja lahka gospodarska vozila z zelo nizkimi emisijami, bi morala 
odsvetovati vozila z visokimi emisijami. Raziskava v Združenem kraljestvu je pokazala, da bi 
se emisije zmanjšale za 17 %, če bi vsi kupci izbrali vozilo z največjim prihrankom goriva.

Predlog spremembe 117
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Države članice lahko odobrijo 
finančne spodbude za naknadno 
opremljanje vozil v uporabi in razgradnjo 
vozil, ki niso v skladu z uredbo.

Or. en

Predlog spremembe 118
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Finančne spodbude iz odstavkov 1 in 2 
za vsak tip vozila ne smejo presegati 
dodatnih stroškov za tehnične naprave, 
vgrajene za zagotovitev skladnosti z 
mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v 
Prilogi I, vključno s stroški vgradnje v 
vozilo.

Or. en
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Predlog spremembe 119
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1d. Komisijo je treba pravočasno seznaniti 
z načrti za oblikovanje ali spremembo 
finančnih spodbud iz odstavkov 1 in 2.

Or. en

Predlog spremembe 120
Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Naprave za omejevanje hitrosti

V koledarskem letu, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec lahkih 
gospodarskih vozil zagotovi, da so njegova 
vozila opremljena z omejevalniki hitrosti, 
tako da je največja hitrost omejena na 
110 km/h. Tega ni mogoče šteti za 
ekološko inovacijo.

Or. en

Obrazložitev

Omejevalniki hitrosti so stroškovno zelo učinkovit način za zmanjšanje porabe goriva pri 
lahkih gospodarskih vozilih. Zaradi tega jih nekatera podjetja že uporabljajo, npr. British 
Gas, TNT in Royal Mail. Proizvajalci bi lahko z omejevalnikom hitrosti, nastavljenim na 110 
km/h oz. 70 milj/h, izpolnili cilje za zmanjšanje emisij iz te uredbe z veliko nižjimi stroški, 
mala in srednja podjetja pa bi prihranila denar.



PE441.217v02-00 56/89 AM\817303SL.doc

SL

Predlog spremembe 121
Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
V koledarskem letu, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec lahkih 
gospodarskih vozil zagotovi, da so njegova 
vozila opremljena z omejevalniki hitrosti. 
Najvišjo hitrost, na katero se lahko te 
naprave nastavijo, določijo države članice.

Or. en

Obrazložitev

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.

Predlog spremembe 122
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
V koledarskem letu, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec lahkih 
gospodarskih vozil zagotovi, da so njegova 
vozila opremljena z omejevalniki hitrosti, 
tako da je največja hitrost omejena na 
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100 km/h.

Or. en

Predlog spremembe 123
Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
V koledarskem letu, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
koledarsko leto vsak proizvajalec lahkih 
gospodarskih vozil zagotovi, da so njegova 
vozila opremljena z omejevalniki hitrosti, 
tako da je največja hitrost omejena na 
100 km/h.

Or. en

Obrazložitev

Inteligentni omejevalniki hitrosti bodo neposredno in posredno vplivali na porabo goriva. 
Neposredni učinek je, da se pri počasnejši vožnji porabi manj goriva. Posredni učinek bi 
dosegli z omejitvijo najvišje hitrosti, ki bi omogočila natančno optimizacijo sistema za prenos 
moči za to hitrost, s čimer bi dodatno zmanjšali emisije. Emisije CO2 se izrazito povečajo v 
dinamičnih prometnih situacijah (ustavljanje in speljevanje) ter pri hitrostih, višjih od 120 
km/h. Ocenjuje se, da največje zmanjšanje emisij CO2, ki ga je mogoče doseči z inteligentnim 
omejevalnikom hitrosti, znaša okoli 15 %.

Predlog spremembe 124
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
V koledarskem letu, ki se začne 
1. januarja 2014, in vsako naslednje 
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koledarsko leto vsak proizvajalec lahkih 
gospodarskih vozil zagotovi, da so njegova 
vozila opremljena z omejevalniki hitrosti, 
tako da je največja hitrost omejena na 
100 km/h.

Or. en

Obrazložitev

Evropska agencija za okolje je pred kratkim objavila poročilo, v katerem je poudarila, da 
cestni promet še naprej povzroča resne okoljske težave v Evropi. Omejevalniki hitrosti se že 
uporabljajo v tovornih vozilih in uspešno zmanjšajo tveganje glede varnosti, bili pa bi tudi 
stroškovno učinkovit ukrep za zmanjševanje emisij CO2 za dostavna vozila.

Predlog spremembe 125
Matthias Groote

Predlog uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Naprave za omejevanje hitrosti

Od 1. januarja 2014 proizvajalci lahkih 
gospodarskih vozil zagotovijo, da so vsa 
nova lahka gospodarska vozila v skladu s 
členom 2 opremljena z omejevalniki 
hitrosti, ki največjo hitrost teh vozil 
omejujejo na 120 km/h.

Or. de

Obrazložitev

Omejevalniki hitrosti so že bili uvedeni za vse druge kategorije gospodarskih vozil. Pri 
namestitvi teh naprav ni nobenih tehničnih težav in dodatnih stroškov. Predlog spremembe 
spodbuja proizvajalce k proizvajanju manjših in učinkovitejših motorjev, ki povzročajo manj 
emisij CO2.
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Predlog spremembe 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica za koledarsko leto, 
ki se začne 1. januarja 2012, in vsako 
naslednje koledarsko leto evidentira 
podatke za vsako novo lahko gospodarsko 
vozilo, registrirano na njenem ozemlju v 
skladu z delom A Priloge II. Ti podatki so 
na voljo proizvajalcem in njihovim 
pooblaščenim uvoznikom ali zastopnikom 
v vsaki državi članici. Države članice si kar 
najbolj prizadevajo zagotoviti pregledno 
delovanje poročevalnih organov. 

1. Vsaka država članica za koledarsko leto, 
ki se začne 1. januarja 2013, in vsako 
naslednje koledarsko leto evidentira 
podatke za vsako novo lahko gospodarsko 
vozilo, registrirano na njenem ozemlju v 
skladu z delom A Priloge II. Ti podatki so 
na voljo proizvajalcem in njihovim 
pooblaščenim uvoznikom ali zastopnikom 
v vsaki državi članici. Države članice si kar 
najbolj prizadevajo zagotoviti pregledno 
delovanje poročevalnih organov.

Or. en

Obrazložitev

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Predlog spremembe 127
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica za koledarsko leto, 1. Vsaka država članica za koledarsko leto, 
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ki se začne 1. januarja 2012, in vsako 
naslednje koledarsko leto evidentira 
podatke za vsako novo lahko gospodarsko 
vozilo, registrirano na njenem ozemlju v 
skladu z delom A Priloge II. Ti podatki so 
na voljo proizvajalcem in njihovim 
pooblaščenim uvoznikom ali zastopnikom 
v vsaki državi članici. Države članice si kar 
najbolj prizadevajo zagotoviti pregledno 
delovanje poročevalnih organov. 

ki se začne 1. januarja 2013, in vsako 
naslednje koledarsko leto evidentira 
podatke za vsako novo lahko gospodarsko 
vozilo, registrirano na njenem ozemlju v 
skladu z delom A Priloge II. Ti podatki so 
na voljo proizvajalcem in njihovim 
pooblaščenim uvoznikom ali zastopnikom 
v vsaki državi članici. Države članice si kar 
najbolj prizadevajo zagotoviti pregledno 
delovanje poročevalnih organov.

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje mora biti v skladu z izvajanjem uredbe, da bi preprečili izkrivljanje trga in 
diskriminacijo proizvajalcev.

Ker bodo večstopenjska vozila zajeta v Direktivi 2007/46/ES šele od aprila 2013, jih pred tem 
datumom ne bo mogoče zadovoljivo nadzirati. V poskusnem izvajanju bi morali zajeti 
spremljanje večstopenjskih vozil in vključiti enak prehodni čas kot za druge kategorije vozil 
(npr. M1).

Predlog spremembe 128
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica za koledarsko leto, 
ki se začne 1. januarja 2012, in vsako 
naslednje koledarsko leto evidentira 
podatke za vsako novo lahko gospodarsko 
vozilo, registrirano na njenem ozemlju v 
skladu z delom A Priloge II. Ti podatki so 
na voljo proizvajalcem in njihovim 
pooblaščenim uvoznikom ali zastopnikom 
v vsaki državi članici. Države članice si kar 
najbolj prizadevajo zagotoviti pregledno 
delovanje poročevalnih organov. 

1. Vsaka država članica za koledarsko leto, 
ki se začne 1. januarja 2013, in vsako 
naslednje koledarsko leto evidentira 
podatke za vsako novo lahko gospodarsko 
vozilo, registrirano na njenem ozemlju v 
skladu z delom A Priloge II. Ti podatki so 
na voljo proizvajalcem in njihovim 
pooblaščenim uvoznikom ali zastopnikom 
v vsaki državi članici. Države članice si kar 
najbolj prizadevajo zagotoviti pregledno 
delovanje poročevalnih organov.

Or. en
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Predlog spremembe 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica do 28. februarja 
vsakega leta, prvič leta 2013, določi in 
Komisiji predloži informacije, naštete v 
delu B Priloge II, glede na predhodno 
koledarsko leto. Podatki se predložijo v 
obliki, določeni v delu C Priloge II.

2. Vsaka država članica do 28. februarja 
vsakega leta, prvič leta 2014, določi in 
Komisiji predloži informacije, naštete v 
delu B Priloge II, glede na predhodno 
koledarsko leto. Podatki se predložijo v 
obliki, določeni v delu C Priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Predlog spremembe 130
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica do 28. februarja 
vsakega leta, prvič leta 2013, določi in 
Komisiji predloži informacije, naštete v 
delu B Priloge II, glede na predhodno 
koledarsko leto. Podatki se predložijo v 

2. Vsaka država članica do 28. februarja 
vsakega leta, prvič leta 2014, določi in 
Komisiji predloži informacije, naštete v 
delu B Priloge II, glede na predhodno 
koledarsko leto. Podatki se predložijo v 
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obliki, določeni v delu C Priloge II. obliki, določeni v delu C Priloge II.

Or. en

Predlog spremembe 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica do 28. februarja 
vsakega leta, prvič leta 2013, določi in 
Komisiji predloži informacije, naštete v 
delu B Priloge II, glede na predhodno 
koledarsko leto. Podatki se predložijo v 
obliki, določeni v delu C Priloge II.

2. Vsaka država članica do 28. februarja 
vsakega leta, prvič leta 2014, določi in 
Komisiji predloži informacije, naštete v 
delu B Priloge II, glede na predhodno 
koledarsko leto. Podatki se predložijo v 
obliki, določeni v delu C Priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers.

Multi-stage vehicles will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 
2013 (currently national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it 
is not possible to monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover 
properly a monitoring of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for 
other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Predlog spremembe 132
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica do 28. februarja 
vsakega leta, prvič leta 2013, določi in 
Komisiji predloži informacije, naštete v 
delu B Priloge II, glede na predhodno 
koledarsko leto. Podatki se predložijo v 
obliki, določeni v delu C Priloge II.

2. Vsaka država članica do 28. februarja 
vsakega leta, prvič leta 2014, določi in 
Komisiji predloži informacije, naštete v 
delu B Priloge II, glede na predhodno 
koledarsko leto. Podatki se predložijo v 
obliki, določeni v delu C Priloge II.

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje mora biti v skladu z izvajanjem uredbe, da bi preprečili izkrivljanje trga in 
diskriminacijo proizvajalcev.

Ker bodo večstopenjska vozila zajeta v Direktivi 2007/46/ES šele od aprila 2013, jih pred tem 
datumom ne bo mogoče zadovoljivo nadzirati. V poskusnem izvajanju bi morali zajeti 
spremljanje večstopenjskih vozil in vključiti enak prehodni čas kot za druge kategorije vozil 
(npr. M1).

Predlog spremembe 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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:

4. Komisija hrani podatke, ki jih predložijo 
države članice v skladu s tem členom, v 
javno dostopnem centralnem registru. 
Komisija do 30. junija 2014 in vsako 
naslednje leto za vsakega proizvajalca 
začasno izračuna:

Or. en

Obrazložitev

Zaradi usklajenosti. Spremljanje mora biti v skladu z izvajanjem uredbe, da bi preprečili 
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izkrivljanje trga in diskriminacijo proizvajalcev. Izkušnje iz uredbe o osebnih vozilih so 
pokazale težave pri spremljanju. Potrebno je daljše prehodno obdobje za vzpostavitev 
zanesljivega sistema spremljanja, saj danes ni popolnih podatkov na ravni EU-27, zaradi 
česar je izhodišče težje kot pri osebnih vozilih.

Predlog spremembe 134
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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:

4. Komisija hrani podatke, ki jih predložijo 
države članice v skladu s tem členom, v 
javno dostopnem centralnem registru. 
Komisija do 30. junija 2014 in vsako 
naslednje leto za vsakega proizvajalca 
začasno izračuna:

Or. en

Predlog spremembe 135
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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:

4. Komisija hrani podatke, ki jih predložijo 
države članice v skladu s tem členom, v 
javno dostopnem centralnem registru. 
Komisija do 30. junija 2014 in vsako 
naslednje leto za vsakega proizvajalca 
začasno izračuna:

Or. en

Obrazložitev

Zaradi usklajenosti. Spremljanje mora biti v skladu z izvajanjem uredbe, da bi preprečili 
izkrivljanje trga in diskriminacijo proizvajalcev. Izkušnje iz uredbe o osebnih vozilih so 
pokazale težave pri spremljanju. Potrebno je daljše prehodno obdobje za vzpostavitev 
zanesljivega sistema spremljanja, saj danes ni popolnih podatkov na ravni EU-27, zaradi 
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česar je izhodišče težje kot pri osebnih vozilih.

Predlog spremembe 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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:

4. Komisija hrani podatke, ki jih predložijo 
države članice v skladu s tem členom, v 
javno dostopnem centralnem registru. 
Komisija do 30. junija 2014 in vsako 
naslednje leto za vsakega proizvajalca 
začasno izračuna:

Or. en

Obrazložitev

Zaradi usklajenosti. Spremljanje mora biti v skladu z izvajanjem uredbe, da bi preprečili 
izkrivljanje trga in diskriminacijo proizvajalcev. Izkušnje iz uredbe o osebnih vozilih so 
pokazale težave pri spremljanju. Potrebno je daljše prehodno obdobje za vzpostavitev 
zanesljivega sistema spremljanja, saj danes ni popolnih podatkov na ravni EU-27, zaradi 
česar je izhodišče težje kot pri osebnih vozilih.

Predlog spremembe 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če se Komisiji na podlagi izračunov iz 
odstavka 5 glede na koledarski leti 2012 
in 2013 zdi, da je proizvajalec s svojimi 
povprečnimi specifičnimi emisijami CO2 
presegel svoj cilj specifičnih emisij, ga o 
tem obvesti.

7. Če se Komisiji na podlagi izračunov iz 
odstavka 5 glede na koledarski leti 2013 in
2014 zdi, da je proizvajalec s svojimi 
povprečnimi specifičnimi emisijami CO2 
presegel svoj cilj specifičnih emisij, ga o 
tem obvesti.

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi usklajenosti. Spremljanje mora biti v skladu z izvajanjem uredbe, da bi preprečili 
izkrivljanje trga in diskriminacijo proizvajalcev.

Predlog spremembe 138
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če se Komisiji na podlagi izračunov iz 
odstavka 5 glede na koledarski leti 2012
in 2013 zdi, da je proizvajalec s svojimi 
povprečnimi specifičnimi emisijami CO2 
presegel svoj cilj specifičnih emisij, ga o 
tem obvesti.

7. Če se Komisiji na podlagi izračunov iz 
odstavka 5 glede na koledarski leti 2013 in 
2014 zdi, da je proizvajalec s svojimi 
povprečnimi specifičnimi emisijami CO2 
presegel svoj cilj specifičnih emisij, ga o 
tem obvesti.

Or. en

Predlog spremembe 139
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če se Komisiji na podlagi izračunov iz 
odstavka 5 glede na koledarski leti 2012
in 2013 zdi, da je proizvajalec s svojimi 
povprečnimi specifičnimi emisijami CO2 
presegel svoj cilj specifičnih emisij, ga o 
tem obvesti.

7. Če se Komisiji na podlagi izračunov iz 
odstavka 5 glede na koledarski leti 2013 in 
2014 zdi, da je proizvajalec s svojimi 
povprečnimi specifičnimi emisijami CO2 
presegel svoj cilj specifičnih emisij, ga o 
tem obvesti.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi usklajenosti. Spremljanje mora biti v skladu z izvajanjem uredbe, da bi preprečili 
izkrivljanje trga in diskriminacijo proizvajalcev.
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Predlog spremembe 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če se Komisiji na podlagi izračunov iz 
odstavka 5 glede na koledarski leti 2012
in 2013 zdi, da je proizvajalec s svojimi 
povprečnimi specifičnimi emisijami CO2 
presegel svoj cilj specifičnih emisij, ga o 
tem obvesti.

7. Če se Komisiji na podlagi izračunov iz 
odstavka 5 glede na koledarski leti 2013 in 
2014 zdi, da je proizvajalec s svojimi 
povprečnimi specifičnimi emisijami CO2 
presegel svoj cilj specifičnih emisij, ga o 
tem obvesti.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi usklajenosti. Spremljanje mora biti v skladu z izvajanjem uredbe, da bi preprečili 
izkrivljanje trga in diskriminacijo proizvajalcev.

Predlog spremembe 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Od 1. januarja 2014 se spremljanje 
razširi na dodelana vozila.

Or. en

Obrazložitev

Od maja 2013 se bo za vse vrste dodelanih vozil uporabljala homologacija za celotno vozilo 
(Direktiva 2007/46/ES). Z januarjem 2014 se spremljanje torej razširi na dodelana vozila. 
Leto 2014 bo prvo polno koledarsko leto spremljanja in zbiranja podatkov o emisijah CO2 in 
o masi dodelanih vozil po novem postopku.
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Predlog spremembe 142
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Od 1. januarja 2014 se spremljanje 
razširi na dodelana vozila.

Or. en

Predlog spremembe 143
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Od 1. januarja 2014 se spremljanje 
razširi na dodelana vozila.

Or. en

Obrazložitev

Od maja 2013 se bo za vse vrste dodelanih vozil uporabljala homologacija za celotno vozilo 
(Direktiva 2007/46/ES). Z januarjem 2014 se spremljanje torej razširi na dodelana vozila. 
Leto 2014 bo prvo polno koledarsko leto spremljanja in zbiranja podatkov o emisijah CO2 in 
o masi dodelanih vozil po novem postopku.

Predlog spremembe 144
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Od 1. januarja 2014 se spremljanje 
razširi na dodelana vozila.
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Or. en

Obrazložitev

Od maja 2013 se bo za vse vrste dodelanih vozil uporabljala homologacija za celotno vozilo 
(Direktiva 2007/46/ES). Z januarjem 2014 se spremljanje torej razširi na dodelana vozila. 
Leto 2014 bo prvo polno koledarsko leto spremljanja in zbiranja podatkov o emisijah CO2 in 
o masi dodelanih vozil po novem postopku.

Predlog spremembe 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10a. Od 1. januarja 2014 se spremljanje 
razširi na dodelana vozila.

Or. en

Predlog spremembe 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija za obdobje od 
1. januarja 2014 in za vsako koledarsko 
leto po tem proizvajalcu, ali kadar je to 
primerno, vodji združenja naloži plačilo 
premije za presežne emisije, če bodo 
povprečne specifične emisije CO2 
proizvajalca presegle cilj specifičnih 
emisij, ki bo veljal zanj.

1. Komisija za obdobje od 
1. januarja 2015 in za vsako koledarsko 
leto po tem proizvajalcu, ali kadar je to 
primerno, vodji združenja naloži plačilo 
premije za presežne emisije, če bodo 
povprečne specifične emisije CO2
proizvajalca presegle cilj specifičnih 
emisij, ki bo veljal zanj.

Premije za presežne emisije so podobne 
premijam, ki se plačujejo v drugih 
sektorjih v evropskem sistemu za 
trgovanje z emisijami.

Or. en
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Obrazložitev

Predlagane premije za presežne emisije so popolnoma nesorazmerne in še zdaleč niso 
primerljive z drugimi sektorji ter bi zelo škodovale industriji, saj bi ogrozile njeno 
konkurenčnost in zdržnost.

Premije za presežne emisije, kot jih predlaga Komisija, bi leta 2015 znašale 480 EUR/t, 
medtem ko primerjava z drugimi sektorji, ki jih ureja ETS EU, kaže, da v primeru kršitev 
plačajo 15 EUR/t in morebitno dodatno kazen, ki znaša 100 EUR/t. Direktiva o zelenih javnih 
naročilih pa določa ceno CO2 na 30–40 EUR/t (zunanji stroški CO2, ki nastanejo med 
življenjsko dobo vozila).

Predlog spremembe 147
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija za obdobje od 
1. januarja 2014 in za vsako koledarsko 
leto po tem proizvajalcu, ali kadar je to 
primerno, vodji združenja naloži plačilo 
premije za presežne emisije, če bodo 
povprečne specifične emisije CO2 
proizvajalca presegle cilj specifičnih 
emisij, ki bo veljal zanj.

1. Komisija za obdobje od 
1. januarja 2015 in za vsako koledarsko 
leto po tem proizvajalcu, ali kadar je to 
primerno, vodji združenja naloži plačilo 
premije za presežne emisije, če bodo 
povprečne specifične emisije CO2
proizvajalca presegle cilj specifičnih 
emisij, ki bo veljal zanj.

Premije za presežne emisije so podobne 
premijam, ki se plačujejo v drugih 
sektorjih v evropskem sistemu za 
trgovanje z emisijami.

Or. en

Obrazložitev

Predlagane premije za presežne emisije so popolnoma nesorazmerne in še zdaleč niso 
primerljive z drugimi sektorji ter bi zelo škodovale industriji, saj bi ogrozile njeno 
konkurenčnost in zdržnost.

Premije za presežne emisije, kot jih predlaga Komisija, bi leta 2015 znašale 480 EUR/t, 
medtem ko primerjava z drugimi sektorji, ki jih ureja ETS EU, kaže, da v primeru kršitev 
plačajo 15 EUR/t in morebitno dodatno kazen, ki znaša 100 EUR/t. Direktiva o zelenih javnih 
naročilih pa določa ceno CO2 na 30–40 EUR/t (zunanji stroški CO2, ki nastanejo med 
življenjsko dobo vozila).
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Predlog spremembe 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija za obdobje od 
1. januarja 2014 in za vsako koledarsko 
leto po tem proizvajalcu, ali kadar je to 
primerno, vodji združenja naloži plačilo 
premije za presežne emisije, če bodo 
povprečne specifične emisije CO2 
proizvajalca presegle cilj specifičnih 
emisij, ki bo veljal zanj.

1. Komisija za obdobje od 
1. januarja 2015 in za vsako koledarsko 
leto po tem proizvajalcu, ali kadar je to 
primerno, vodji združenja naloži plačilo 
premije za presežne emisije, če bodo 
povprečne specifične emisije CO2
proizvajalca presegle cilj specifičnih 
emisij, ki bo veljal zanj.

Or. en

Obrazložitev

Predlagane premije za presežne emisije so popolnoma nesorazmerne in še zdaleč niso 
primerljive z drugimi sektorji ter bi zelo škodovale industriji, saj bi ogrozile njeno 
konkurenčnost in zdržnost.

Predlog spremembe 149
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija za obdobje od 
1. januarja 2014 in za vsako koledarsko 
leto po tem proizvajalcu, ali kadar je to 
primerno, vodji združenja naloži plačilo 
premije za presežne emisije, če bodo 
povprečne specifične emisije CO2 
proizvajalca presegle cilj specifičnih 
emisij, ki bo veljal zanj.

1. Komisija za obdobje od 
1. januarja 2015 in za vsako koledarsko 
leto po tem proizvajalcu, ali kadar je to 
primerno, vodji združenja naloži plačilo 
premije za presežne emisije, če bodo 
povprečne specifične emisije CO2
proizvajalca presegle cilj specifičnih 
emisij, ki bo veljal zanj.

Or. en
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Obrazložitev

Da se avtomobilski industriji da čas za prilagoditev proizvodnje novim zahtevam.

Predlog spremembe 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Premija za presežne emisije iz odstavka 
1 se izračunava z uporabo naslednje 
formule: 

črtano

(a) od leta 2014 do leta 2018:
(i) za presežne emisije, večje od 
3 g CO2/km:
((presežne emisije –
3) × 120 EUR + 45 EUR) × število novih 

lahkih gospodarskih vozil;
(ii) za presežne emisije, večje od 
2 g CO2/km, vendar ne večje od 
3 g CO2/km:
((presežne emisije –
2) × 25 EUR + 20 EUR) × število novih 

lahkih gospodarskih vozil;
(iii) za presežne emisije, večje od 
1 g CO2/km, vendar ne večje od 2 g 2/km:

((presežne emisije –
1) × 15 EUR + 5 EUR) × število novih 

lahkih gospodarskih vozil;
(iv) za presežne emisije, ki niso večje od 
1 g CO2/km:
presežne emisije × 5 EUR × število novih 
lahkih gospodarskih vozil;
(b) od leta 2019:
(presežne emisije × 120 EUR) × število 
novih lahkih gospodarskih vozil.
Za namene tega člena:
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„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.

Or. en

Obrazložitev

Predlagane premije za presežne emisije so popolnoma nesorazmerne in še zdaleč niso 
primerljive z drugimi sektorji. Na ta način bi škodovale industriji, saj bi ogrozile njeno 
konkurenčnost in zdržnost.

Premije za presežne emisije, kot jih predlaga Komisija, bi leta 2015 znašale 480 EUR/t, 
medtem ko primerjava z drugimi sektorji, ki jih ureja ETS EU, kaže, da v primeru kršitev 
plačajo 15 EUR/t in morebitno dodatno kazen, ki znaša 100 EUR/t. Direktiva o zelenih javnih 
naročilih pa določa ceno CO2 na 30–40 EUR/t (zunanji stroški CO2, ki nastanejo med 
življenjsko dobo vozila).

Predlog spremembe 151
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Premija za presežne emisije iz odstavka 
1 se izračunava z uporabo naslednje 
formule: 

črtano

(a) od leta 2014 do leta 2018:
(i) za presežne emisije, večje od 
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3 g CO2/km:
((presežne emisije –
3) × 120 EUR + 45 EUR) × število novih 

lahkih gospodarskih vozil;
(ii) za presežne emisije, večje od 
2 g CO2/km, vendar ne večje od 
3 g CO2/km:
((presežne emisije –
2) × 25 EUR + 20 EUR) × število novih 

lahkih gospodarskih vozil;
(iii) za presežne emisije, večje od 
1 g CO2/km, vendar ne večje od 
2 g CO2/km:
((presežne emisije –
1) × 15 EUR + 5 EUR) × število novih 

lahkih gospodarskih vozil;
(iv) za presežne emisije, ki niso večje od 
1 g CO2/km:

presežne emisije × 5 EUR × število novih 
lahkih gospodarskih vozil;
(b) od leta 2019:
(presežne emisije × 120 EUR) × število 
novih lahkih gospodarskih vozil.
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.
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Or. en

Obrazložitev

Predlagane premije za presežne emisije so popolnoma nesorazmerne in še zdaleč niso 
primerljive z drugimi sektorji. Na ta način bi škodovale industriji, saj bi ogrozile njeno 
konkurenčnost in zdržnost.

Premije za presežne emisije, kot jih predlaga Komisija, bi leta 2015 znašale 480 EUR/t, 
medtem ko primerjava z drugimi sektorji, ki jih ureja ETS EU, kaže, da v primeru kršitev 
plačajo 15 EUR/t in morebitno dodatno kazen, ki znaša 100 EUR/t. Direktiva o zelenih javnih 
naročilih pa določa ceno CO2 na 30–40 EUR/t (zunanji stroški CO2, ki nastanejo med 
življenjsko dobo vozila).

Predlog spremembe 152
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) od leta 2014 do leta 2018: (a) od leta 2014

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

(presežne emisije × 120 EUR) × število 
novih lahkih gospodarskih vozil.

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

lahkih gospodarskih vozil;
(ii) za presežne emisije, večje od 
2 g CO2/km, vendar ne večje od 
3 g CO2/km:

((presežne emisije –
2) × 25 EUR + 20 EUR) × število novih 

lahkih gospodarskih vozil;
(iii) za presežne emisije, večje od 
1 g CO2/km, vendar ne večje od 
2 g CO2/km:

((presežne emisije –
1) × 15 EUR + 5 EUR) × število novih 

lahkih gospodarskih vozil;
(iv) za presežne emisije, ki niso večje od 
1 g CO2/km:
presežne emisije × 5 EUR × število novih 
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lahkih gospodarskih vozil;

Or. en

Obrazložitev

Premija za presežne emisije mora odražati mejne stroške naložb za vsak preseženi gram, da 
bi se zagotovilo upoštevanje namesto kaznovanja. Analiza v Združenem kraljestvu kaže, da bi 
prilagojena struktura premij pomenila, da cilj do leta 2016 ne bo dosežen, najverjetneje niti 
do leta 2020.

Predlog spremembe 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) od leta 2014 do leta 2018: (a) od leta 2014 do leta 2018:
(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) × 120 EUR + 45 EUR) × število novih 

lahkih gospodarskih vozil;

(ii) za presežne emisije, večje od 
2 g CO2/km, v e n d a r  ne večje od 
3 g CO2/km:

(ii) za presežne emisije, večje od 
2 g CO2/km, v e n d a r  ne večje od 
3 g CO2/km:

((presežne emisije –
2) × 25 EUR + 20 EUR) × število novih 

lahkih gospodarskih vozil;

((presežne emisije –
2) × 95 EUR + 20 EUR) × število novih 

lahkih gospodarskih vozil;

(iii) za presežne emisije, večje od 
1 g CO2/km, v e n d a r  ne večje od 
2 g CO2/km:

(iii) za presežne emisije, večje od 1 g 
CO2/km, vendar ne večje od 2 g CO2/km:

((presežne emisije –
1) × 15 EUR + 5 EUR) × število novih 

lahkih gospodarskih vozil;

((presežne emisije –
1) × 60 EUR + 5 EUR) × število novih 

lahkih gospodarskih vozil;

(iv) za presežne emisije, ki niso večje od 
1 g CO2/km:

(iv) za presežne emisije, ki niso večje od 
1 g CO2/km:

presežne emisije × 5 EUR × število novih presežne emisije × 15 EUR × število novih 



AM\817303SL.doc 77/89 PE441.217v02-00

SL

lahkih gospodarskih vozil; lahkih gospodarskih vozil;

Or. en

Obrazložitev

Tako imenovani razpon kazni, kot ga predlaga Komisija, bo do leta 2019 povzročil veliko 
kršitev. Namen predloga spremembe je dvigniti znesek, določen v razponu kazni, da se poveča 
upoštevanje zakonodaje, obenem pa proizvajalcem omogoči, da se seznanijo s sistemom.

Predlog spremembe 154
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) od leta 2014 do leta 2018: (a) od leta 2015 do leta 2019:

Or. en

Obrazložitev

Da se industriji omogoči več časa za prilagoditev proizvodnje.

Predlog spremembe 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a – pred točko (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) od leta 2014 do leta 2018: (a) od leta 2014 do leta 2018:

(presežne emisije × 120 EUR) × število 
novih lahkih gospodarskih vozil.

Or. en

Obrazložitev

The penalty levels have to reflect the marginal costs of investment in order to work. The 
impact assessment shows that this level is reflected in an excess emissions premium of €120 
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per gram above the target. The UK government has calculated that even the Commission’s 
proposed penalty regime would not ensure compliance with the proposed target of 175 
gCO2/km but only 182 gCO2/km as the excess emissions premium levels are too low during 
the first years of implementation of the regulation. Another study from the UK Energy Saving 
Trust found that the proposed penalties for cars are likely to be too low, meaning the target 
will be missed.

Predlog spremembe 156
Matthias Groote

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a – točka (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. de

Obrazložitev

Premije za presežne emisije CO2 za lahka gospodarska vozila je treba uskladiti z ustreznimi 
premijami za avtomobile. Višje kazni bi bile smiselne samo, če bi emisije CO2 teh vozil kako 
drugače vplivale na okolje.

Predlog spremembe 157
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka a – točka (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
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Obrazložitev

Spodbujanje industrije k izboljšavi vozil, ne da bi jo ovirali in kaznovali potrošnike.

Predlog spremembe 158
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) od leta 2019: (b) od leta 2020:

Or. en

Obrazložitev

Da se industriji omogoči več časa za prilagoditev proizvodnje.

Predlog spremembe 159
Matthias Groote

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. de

Obrazložitev

Premije za presežne emisije CO2 za lahka gospodarska vozila je treba uskladiti z ustreznimi 
premijami za avtomobile. Višje kazni bi bile smiselne samo, če bi emisije CO2 kako drugače 
vplivale na okolje.
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Predlog spremembe 160
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(presežne emisije × 120 EUR) × število 
novih lahkih gospodarskih vozil.

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

Or. en

Obrazložitev

Za skladnost z Uredbo št. 443/2009.

Predlog spremembe 161
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija vzpostavi metode za zbiranje 
premij za presežne emisije iz odstavka 1.

črtano

Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(3).

Or. en

Obrazložitev

Predlagane premije za presežne emisije so popolnoma nesorazmerne in še zdaleč niso 
primerljive z drugimi sektorji. Na ta način bi škodovale industriji, saj bi ogrozile njeno 
konkurenčnost in zdržnost. Premije za presežne emisije, kot jih predlaga Komisija, bi leta 
2015 znašale 480 EUR/t, medtem ko primerjava z drugimi sektorji, ki jih ureja ETS EU, kaže, 
da v primeru kršitev plačajo 15 EUR/t in morebitno dodatno kazen, ki znaša 100 EUR/t. 
Direktiva o zelenih javnih naročilih pa določa ceno CO2 na 30–40 EUR/t (zunanji stroški 
CO2, ki nastanejo med življenjsko dobo vozila).
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Predlog spremembe 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija vzpostavi metode za zbiranje 
premij za presežne emisije iz odstavka 1.

črtano

Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju 
nebistvenih določb te uredbe z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 13(3).

Or. en

Obrazložitev

Predlagane premije za presežne emisije so popolnoma nesorazmerne in še zdaleč niso 
primerljive z drugimi sektorji. Na ta način bi škodovale industriji, saj bi ogrozile njeno 
konkurenčnost in zdržnost.

Premije za presežne emisije, kot jih predlaga Komisija, bi leta 2015 znašale 480 EUR/t, 
medtem ko primerjava z drugimi sektorji, ki jih ureja ETS EU, kaže, da v primeru kršitev
plačajo 15 EUR/t in morebitno dodatno kazen, ki znaša 100 EUR/t. Direktiva o zelenih javnih 
naročilih pa določa ceno CO2 na 30–40 EUR/t (zunanji stroški CO2, ki nastanejo med 
življenjsko dobo vozila).

Predlog spremembe 163
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Zneski premije za presežne emisije se 
štejejo za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije. 

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Predlagane premije za presežne emisije so popolnoma nesorazmerne in še zdaleč niso 
primerljive z drugimi sektorji. Na ta način bi škodovale industriji, saj bi ogrozile njeno 
konkurenčnost in zdržnost.

Premije za presežne emisije, kot jih predlaga Komisija, bi leta 2015 znašale 480 EUR/t, 
medtem ko primerjava z drugimi sektorji, ki jih ureja ETS EU, kaže, da v primeru kršitev 
plačajo 15 EUR/t in morebitno dodatno kazen, ki znaša 100 EUR/t. Direktiva o zelenih javnih 
naročilih pa določa ceno CO2 na 30–40 EUR/t (zunanji stroški CO2, ki nastanejo med 
življenjsko dobo vozila).

Predlog spremembe 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Zneski premije za presežne emisije se 
štejejo za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlagane premije za presežne emisije so popolnoma nesorazmerne in še zdaleč niso 
primerljive z drugimi sektorji. Na ta način bi škodovale industriji, saj bi ogrozile njeno 
konkurenčnost in zdržnost.

Premije za presežne emisije, kot jih predlaga Komisija, bi leta 2015 znašale 480 EUR/t, 
medtem ko primerjava z drugimi sektorji, ki jih ureja ETS EU, kaže, da v primeru kršitev 
plačajo 15 EUR/t in morebitno dodatno kazen, ki znaša 100 EUR/t. Direktiva o zelenih javnih 
naročilih pa določa ceno CO2 na 30–40 EUR/t (zunanji stroški CO2, ki nastanejo med 
življenjsko dobo vozila).
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Predlog spremembe 165
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Zneski premije za presežne emisije se 
štejejo za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije. 

4. Zneski premije za presežne emisije se 
štejejo za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije in se uporabljajo samo za 
financiranje projektov na področjih, kot 
so razvoj infrastrukture in inovacije 
tehnologij motorjev, katerih cilj je 
znižanje negativnih učinkov, ki jih ima 
promet na okolje.

Or. en

Obrazložitev

Zneski premij za presežne emisije se uporabljajo izključno za financiranje projektov na 
področjih, kot so razvoj infrastrukture in inovacije tehnologij motorjev, katerih cilj je znižanje 
negativnih učinkov, ki jih ima promet na okolje.

Predlog spremembe 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 31. oktobra 2013 in 
31. oktobra vsako naslednje leto objavi 
seznam, v katerem so za vsakega 
proizvajalca navedeni:

1. Komisija do 31. oktobra 2014 in 
31. oktobra vsako naslednje leto objavi 
seznam, v katerem so za vsakega 
proizvajalca navedeni:

Or. en

Obrazložitev

Zaradi usklajenosti. Objava mora potekati sočasno z izvajanjem uredbe, da se prepreči 
izkrivljanje trga in diskriminacija proizvajalcev.



PE441.217v02-00 84/89 AM\817303SL.doc

SL

Predlog spremembe 167
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 31. oktobra 2013 in 
31. oktobra vsako naslednje leto objavi 
seznam, v katerem so za vsakega 
proizvajalca navedeni:

1. Komisija do 31. oktobra 2014 in 
31. oktobra vsako naslednje leto objavi 
seznam, v katerem so za vsakega 
proizvajalca navedeni:

Or. en

Obrazložitev

Zaradi usklajenosti. Objava mora potekati sočasno z izvajanjem uredbe, da se prepreči 
izkrivljanje trga in diskriminacija proizvajalcev.

Predlog spremembe 168
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija do 31. oktobra 2013 in 
31. oktobra vsako naslednje leto objavi 
seznam, v katerem so za vsakega 
proizvajalca navedeni:

1. Komisija do 31. oktobra 2014 in 
31. oktobra vsako naslednje leto objavi 
seznam, v katerem so za vsakega 
proizvajalca navedeni:

Or. en

Predlog spremembe 169
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je del skupine povezanih proizvajalcev, 
ki je v celoti odgovorna za manj kot 22 000

(b) je del skupine povezanih proizvajalcev, 
ki je v celoti odgovorna za manj kot 30 000
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novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti v vsakem 
koledarskem letu, ali

novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti v vsakem 
koledarskem letu, ali

Or. en

Predlog spremembe 170
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) cilj, ki je zmanjšanje za 25 % 
povprečnih specifičnih emisij CO2 leta 
2012, ali kadar več povezanih podjetij 
vloži eno prošnjo, za 25 % glede na 
njihove povprečne specifične emisije CO2
leta 2012.

Or. en

Predlog spremembe 171
Rebecca Harms

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na prošnjo dobavitelja ali proizvajalca 
se upoštevajo prihranki CO2, doseženi z 
uporabo inovativnih tehnologij. Skupni 
prispevek teh tehnologij k zmanjšanju 
cilja specifičnih emisij posameznega 
proizvajalca je lahko največ 7 g CO2/km.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Preskusne cikle je treba pregledati, da bi se upoštevale nadaljne ekološke inovacije in da bi 
se bolje upoštevali vozne razmere v dejanskem življenju.
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Predlog spremembe 172
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na prošnjo dobavitelja ali proizvajalca 
se upoštevajo prihranki CO2, doseženi z 
uporabo inovativnih tehnologij. Skupni 
prispevek teh tehnologij k zmanjšanju cilja 
specifičnih emisij posameznega 
proizvajalca je lahko največ 7 g CO2/km.

1. Na prošnjo dobavitelja ali proizvajalca 
se upoštevajo prihranki CO2, doseženi z 
uporabo inovativnih tehnologij. Skupni 
prispevek teh tehnologij k zmanjšanju cilja 
specifičnih emisij posameznega 
proizvajalca je lahko največ 10 g CO2/km.

Or. en

Obrazložitev

Za skladnost z Uredbo št. 443/2009.

Predlog spremembe 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do 31. decembra 2012 sprejme 
podrobne določbe o postopku potrjevanja 
takšnih inovativnih tehnologij v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 13(2). 
Navedene podrobne določbe temeljijo na 
naslednjih merilih za inovativne 
tehnologije:

2. Komisija do 31. decembra 2012 sprejme 
podrobne določbe o postopku potrjevanja 
takšnih inovativnih tehnologij v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 13(2).
Navedene podrobne določbe so v skladu z 
določbami člena 12(2) Uredbe (ES) 
št. 443/2009 in temeljijo na naslednjih 
merilih za inovativne tehnologije:

Or. en

Obrazložitev

V členu 12(2) Uredbe (EC) št. 443/2009 o CO2 iz osebnih avtomobilov je omenjeno, da 
Komisija do leta 2010 sprejme podrobne določbe o postopku potrjevanja takšnih inovativnih 
tehnologij. Določbe o postopku homologacije za osebne avtomobile, o katerih sedaj poteka 
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razprava, morajo veljati tudi za lahka gospodarska vozila. Za ekološke inovacije za osebne 
avtomobile in lahka gospodarska vozila morajo veljati enaka pravila, prav tako tudi pri 
homologaciji. Izogibati se je treba podvajanju dela.

Predlog spremembe 174
Paul Rübig

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do 31. decembra 2012 sprejme 
podrobne določbe o postopku potrjevanja 
takšnih inovativnih tehnologij v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 13(2). 
Navedene podrobne določbe temeljijo na 
naslednjih merilih za inovativne 
tehnologije:

2. Komisija do 31. decembra 2012 sprejme 
podrobne določbe o postopku potrjevanja 
takšnih inovativnih tehnologij v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 13(2).
Navedene podrobne določbe so v skladu z 
določbami člena 12(2) Uredbe (ES) 
št. 443/2009 in temeljijo na naslednjih 
merilih za inovativne tehnologije:

Or. en

Obrazložitev

V členu 12(2) Uredbe (EC) št. 443/2009 o CO2 iz osebnih avtomobilov je omenjeno, da 
Komisija do leta 2010 sprejme podrobne določbe o postopku potrjevanja takšnih inovativnih 
tehnologij. Določbe o postopku homologacije za osebne avtomobile, o katerih sedaj poteka 
razprava, morajo veljati tudi za lahka gospodarska vozila. Za ekološke inovacije za osebne 
avtomobile in lahka gospodarska vozila morajo veljati enaka pravila, prav tako tudi pri 
homologaciji. Izogibati se je treba podvajanju dela.

Predlog spremembe 175
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do 31. decembra 2012 sprejme 
podrobne določbe o postopku potrjevanja 
takšnih inovativnih tehnologij v skladu z
regulativnim postopkom iz člena 13(2). 
Navedene podrobne določbe temeljijo na 

2. Komisija do 31. decembra 2012 sprejme 
podrobne določbe o postopku potrjevanja 
takšnih inovativnih tehnologij v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 13(2).
Navedene podrobne določbe so v skladu z 



PE441.217v02-00 88/89 AM\817303SL.doc

SL

naslednjih merilih za inovativne 
tehnologije:

določbami člena 12(2) Uredbe (ES) 
št. 443/2009 in temeljijo na naslednjih 
merilih za inovativne tehnologije:

Or. en

Predlog spremembe 176
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – prvi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija do 31. decembra 2012 sprejme 
podrobne določbe o postopku potrjevanja 
takšnih inovativnih tehnologij v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 13(2). 
Navedene podrobne določbe temeljijo na 
naslednjih merilih za inovativne 
tehnologije:

2. Komisija do 31. decembra 2012 sprejme 
podrobne določbe o postopku potrjevanja 
takšnih inovativnih tehnologij v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 13(2).
Navedene podrobne določbe so v skladu z 
določbami člena 12(2) Uredbe (ES) 
št. 443/2009 in temeljijo na naslednjih 
merilih za inovativne tehnologije:

Or. en

Predlog spremembe 177
Fiona Hall, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11a
Oglaševanje

Kadar se razkrijejo tehnične specifikacije 
ali informacije v zvezi z energijo ali ceno, 
bi morali oglasi za vozilo, ki je zajeto v to 
zakonodajo, končnemu uporabniku 
priskrbeti potrebne informacije o 
energetski učinkovitosti vozila.

Or. en
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Obrazložitev

Zelo je pomembno, da stranke, zlasti mala in srednja podjetja, prejmejo informacije o 
energetski učinkovitosti lahkih gospodarskih vozil, ki jih nameravajo kupiti. Ta ubeseditev 
temelji na besedilu, dogovorjenem za revizijo direktive o energetskem označevanju, skupaj s 
tehničnimi specifikacijami, ki se pogosto uporabljajo pri oglaševanju lahkih gospodarskih 
vozil.


