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Predlog spremembe 7
Adam Gierek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Člen 13(1) Uredbe (EU) št. 510/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2011 o določitvi standardov 
emisijskih vrednosti za nova lahka 
gospodarska vozila kot del celostnega 
pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz 
lahkih tovornih vozil določa, da mora 
Komisija po potrditvi izvedljivosti 
pregledati načine za dosego cilja 147 g/km 
do leta 2020, vključno s formulami iz 
Priloge I in odstopanji iz člena 11. Predlog 
za spremembo uredbe bi moral biti čim 
nevtralnejši z vidika konkurence, socialno 
pravičen in trajnosten.

(1) Člen 13(1) Uredbe (EU) št. 510/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2011 o določitvi standardov 
emisijskih vrednosti za nova lahka 
gospodarska vozila kot del celostnega 
pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz 
lahkih tovornih vozil določa, da mora 
Komisija po potrditvi izvedljivosti 
pregledati načine za dosego cilja 147 g/km 
do leta 2020, vključno s formulami iz 
Priloge I in odstopanji iz člena 11. Ob tem 
bi bilo treba spremeniti kazalnik 
uporabnosti, in sicer znatno zmanjšati 
maso gospodarskih vozil. Predlog za 
spremembo uredbe bi moral biti čim 
nevtralnejši z vidika konkurence, socialno 
pravičen in trajnosten.

Or. pl

Obrazložitev

Kazalnik uporabnosti (masa) je eden ključnih dejavnikov v prizadevanjih za izpolnjevanje 
emisijskih ciljev, njegovo vrednost pa je mogoče izračunati po enačbi iz Priloge I k uredbi z 
dne 11. maja 2011, po uvedbi cilja za zmanjšanje emisij CO2.

Predlog spremembe 8
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Eden najhitreje naraščajočih virov 
emisij toplogrednih plinov so dostavna 
vozila, saj so emisije med letoma 1995 in 
2010 narasle za 26 %, zdaj pa ta vozila 
povzročijo 8 % emisij iz cestnega prometa. 
Pričakuje se še naraščajoč trend, deloma 
tudi zato, ker je prevoz z dostavnimi vozili 
manj reguliran od prevoza s tovornjaki. 
Da bi se zoperstavili naraščanju emisij in 
zagotovili napredek tudi po letu 2020, je 
treba določiti ambiciozen cilj do leta 2025. 
S ciljem 85 g CO2/km bi zagotovili naložbe 
v razvoj dostavnimi vozil z nizkimi 
emisijami ogljika in dobrim izkoristkom 
goriva. To je še posebej pomembno za 
evropska mesta, kjer bo uporaba okoljsko 
čistejših dostavnih vozil, po možnosti z 
alternativnimi pogonskimi sistemi, 
izboljšala kakovost življenja.

Or. en

Obrazložitev

Nedavno objavljena študija družbe AEA-Ricardo kaže, da bi bil cilj 60 g CO2/km za osebna 
vozila do leta 2025 tehnološko izvedljiv in stroškovno učinkovit. Enakovredno strog cilj za 
dostavna vozila bi bil 85g CO2/km in bi spodbudil naložbe v dostavna vozila z nizkimi 
emisijami ogljika (hibridna, električna) ter obvaroval evropska podjetja pred naraščajočimi 
cenami nafte, obenem pa bi prispeval k manjšemu onesnaženju zraka in manjšemu 
onesnaženju s hrupom, predvsem v mestih, kjer se ta vozila pogosto uporabljajo.

Predlog spremembe 9
Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Prepogosto spreminjanje ciljev 
prinaša negotovost za avtomobilsko 
industrijo in škoduje njeni 
konkurenčnosti v svetu.
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Or. lv

Predlog spremembe 10
Josefa Andrés Barea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Pojasniti je treba, da bi bilo treba za 
preverjanje izpolnjevanja cilja 
147 g CO2/km emisije CO2 še naprej meriti 
v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2007 o homologaciji motornih 
vozil glede na emisije iz lahkih potniških in 
gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o 
dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil ter njenimi izvedbenimi 
ukrepi in inovativnimi tehnologijami.

(2) Pojasniti je treba, da bi bilo treba za 
preverjanje izpolnjevanja cilja 
147 g CO2/km emisije CO2 še naprej meriti 
v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2007 o homologaciji motornih 
vozil glede na emisije iz lahkih potniških in 
gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o 
dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil ter njenimi izvedbenimi 
ukrepi in inovativnimi tehnologijami. 
Vendar so študije, ki jih je opravila 
Komisija, pokazale, da preskusni postopki, 
ki se uporabljajo za merjenje emisij CO2 v 
skladu s to uredbo, proizvajalcem niso 
preprečili povečane uporabe 
prilagodljivosti, kar je imelo za posledico
domnevna zmanjšanja emisij CO2, ki niso 
rezultat tehnoloških izboljšav in jih ni 
mogoče doseči pri dejanski vožnji na cesti. 
Zato je treba Uredbo (ES) št. 715/2007 
čim prej pregledati, da bodo preskusni 
postopki ustrezno odražali dejanske 
emisije CO2 vozil pri vožnji.

Or. en

Predlog spremembe 11
Yannick Jadot

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

(2a) Še posebej pomembno je, da se pri 
preskušanju v prometu simulirajo poraba 
goriva in emisije CO2 med običajno 
uporabo. Za to se med preskušanjem v 
prometu na primer ne sme posegati v 
sestavne dele vozila z namenom 
zmanjšanja upora ali da vzorci uporabe 
ne bi bili tipični za dejansko rabo. Na ta 
način bo potrošnikom zagotovljeno, da 
bodo običajne vrednosti kupljenega vozila 
dosegale oglaševane vrednosti v porabi 
goriva in emisija CO2. Iz zgoraj navedenih 
razlogov in brez poseganja v obveznost, da 
se zagotovi skladnost v prometu, bi morala 
Komisija sprejeti natančna pravila, s 
katerimi bi preprečila uporabo prožnosti 
pri preskušanju v prometu zato, da bi 
zniževali vrednosti porabe goriva in emisij 
CO2 pod raven, ki jo je mogoče doseči v 
običajnih pogojih uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Za spodbujanje enotne uporabe skladnosti v prometu in zagotovitev, da bodo potrebne 
spremembe skladne z običajnimi pogoji uporabe, bi morala Komisija sprejeti natančna 
pravila. Ta ne bi smela posegati v obveznost, da se zagotovi skladnost v prometu, zato da pri 
preprečili nepotrebne zamude pri zagotavljanju skladnosti v prometu.

Predlog spremembe 12
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

kot so bili ocenjeni v predhodni analizi, 
opravljeni pred sprejetjem Uredbe (EU)
št. 510/2011. Poleg tega se je razlika med 
sedanjimi povprečnimi specifičnimi 
emisijami CO2 iz novih lahkih 
gospodarskih vozil in ciljem zmanjšala.
Tehnična analiza kaže, da bi bil strožji cilj 
tehnološko izvedljiv in stroškovno 
učinkovit. Zato se kot cilj do leta 2020 
določi vrednost 110 g CO2/km.

Or. en

Obrazložitev

Ko se je sprejemala ta uredba, so bili stroški uresničevanja cilja 147 g CO2/km ocenjeni na 
2000 EUR do 8800 EUR. Študija, ki jo je Komisija naročila kot podlago za oceno učinka za 
predlog revidirane uredbe, pa je pokazala, da bi bili dodatni stroški cilja 147g CO2/km samo 
okoli 450 EUR. Študija organizacije TNO iz leta 2012 je pokazala, da bi cilj 110g CO2/km za 
dostavna vozila (kar je enakovredno 80g CO2/km za osebne avtomobile) tehnološko izvedljiv 
in da bi se dodatni stroški povrnili v manj kot štirih letih.

Predlog spremembe 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Evropsko gospodarstvo je močno 
odvisno od zunanje dobave energije in 
zato nenehno izpostavljeno nezanesljivosti 
in visokim cenam energentov, pa tudi 
morebitnim naftnim šokom. Te negativne 
učinke lahko zmanjšamo z znatno 
učinkovitejšo rabo virov, predvsem pa s 
povečano energetsko učinkovitostjo. Ker 
se zavedamo, da proizvajalci potrebujejo 
dolgotrajne raziskave in veliko časa za 
razvoj inovacij in prilagoditev proizvodnih 
ciklov, pa tudi za zagotovitev ustrezne 
varnosti za vlagatelje, je pomembno 
zastaviti cilje do leta 2025. Če bi ta cilj 
postavili zdaj, bi to pomenilo nadaljevati 
po isti poti kot leta 2009, ko so se 
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postavljali cilji za leto 2020. Z uvedbo 
cilja 100 g/km do leta 2025 lahko 
zagotovimo povečevanje učinkovitosti v 
porabi goriva pri novih dostavnih vozilih, 
zagotovimo pa tudi razvoj vozil z izredno 
nizkimi emisijami ogljika, gospodarstvo 
bo manj ranljivo za pretrese v cenah 
nafte, ohranili pa bomo tudi vodilni 
položaj EU.

Or. en

Predlog spremembe 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(6) Okvirno je treba določiti spremembe za 
obdobje po letu 2020, da se avtomobilski 
industriji omogoči izvajanje dolgoročnih 
naložb in inovacij. Za to bi morali določiti 
cilj do leta 2025. Cilj bi moral temeljiti na
potrebni stopnji zmanjšanja, ki bi morala 
biti v skladu z dolgoročnimi podnebnimi 
cilji Unije in spodbujati razvoj stroškovno 
učinkovite tehnologije za zmanjšanje 
emisij CO2 za avtomobile.

Or. en

Predlog spremembe 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) V skladu z Uredbo mora Komisija 
izvesti oceno učinka za pregled preskusnih 
postopkov, da bodo odražali dejansko 
vedenje vozil v zvezi z emisijami CO2. To 
delo poteka v okviru razvoja svetovnega 
preskusnega postopka za lahka tovorna 
vozila znotraj Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo, vendar še ni 
končano. Glede na to so v Prilogi I k 
Uredbi (ES) št. 443/2009 določene mejne 
vrednosti emisij za leto 2020, izmerjene v 
skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007 in
Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 692/2008. Ko 
bodo preskusni postopki spremenjeni, bi 
bilo treba mejne vrednosti iz Priloge I 
prilagoditi, da se zagotovi primerljiva 
strogost za proizvajalce in razrede vozil.

(10) V skladu z Uredbo mora Komisija 
izvesti oceno učinka za pregled preskusnih 
postopkov, da bodo odražali dejansko 
vedenje vozil v zvezi z emisijami CO2. To 
delo poteka v okviru razvoja svetovnega 
preskusnega postopka za lahka tovorna 
vozila znotraj Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo, vendar še ni 
končano. Glede na to, da sedanji preskusni 
postopek ne odraža v zadostni meri 
dejanskih emisij osebnih in dostavnih 
vozil na cesti, je odločilnega pomena hitro 
razviti boljši preskusni cikel. Ko bodo 
spremenjeni sedanji preskusni postopki iz 
Priloge I k Uredbi (ES) št. 443/2009, v 
kateri so določene mejne vrednosti emisij 
za leto 2020, izmerjene v skladu z Uredbo
(ES) št. 715/2007 in Prilogo XII k Uredbi
(ES) št. 692/2008, bi bilo treba mejne 
vrednosti iz Priloge I prilagoditi, da se 
zagotovi primerljiva strogost za 
proizvajalce in razrede vozil.

Or. en

Predlog spremembe 16
Josefa Andrés Barea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Emisije toplogrednih plinov, 
povezane z dobavo energije ter 
proizvodnjo in odlaganjem vozil, so 
pomemben element skupnega ogljičnega 
odtisa v današnjem cestnem prometu in se 
bodo v prihodnosti kvečjemu še močno 
povečevale. Zato bi bilo treba na področju 
politike ukrepati in usmeriti proizvajalce k 
optimalnim rešitvam, pri katerih bodo 
upoštevane predvsem emisije toplogrednih 
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plinov, povezane s pridobivanjem energije 
za vozila, in zagotovljeno, da te emisije ne 
bodo spodjedale koristi od izboljšane 
uporabe operativne energije pri vozilih, ki 
jih nameravamo doseči s to uredbo. V ta 
namen bi bilo ustrezno, da bi Komisija v 
prihodnjem pregledu te uredbe za obdobje 
po letu 2020 razmislila o regulativnem 
pristopu, v katerem bi bile upoštevane 
emisije toplogrednih plinov, povezane z 
dobavo energije in življenjskim ciklom 
vozil.

Or. en

Predlog spremembe 17
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) 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 
Direktivo Sveta 92/6/EGS z dne 10. 
februarja 1992 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

Obrazložitev

Dostavna vozila so edina lahka gospodarska vozila, ki nimajo omejitve hitrosti. Naprave za 
omejitev hitrosti bi povečale varnost na cesti in odpravile element nepoštene konkurence med 
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velikimi dostavnimi vozili in manjšimi tovornjaki.

Predlog spremembe 18
Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Primerno je oceniti potrebo, da bi se 
odmaknili od ciljev na podlagi emisij CO2
in jih nadomestili s cilji na podlagi 
izkoristka goriva, saj cilji glede emisij CO2
ne upoštevajo škodljivih emisij iz 
sodobnih motorjev z notranjim 
izgorevanjem. Komisijo se zato poziva, da 
pripravi poročilo o tej temi.

Or. lv

Predlog spremembe 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) uvodna izjava 13
na koncu, za trženjem, bi bilo treba dodati 
naslednje besedilo: 
„, in sicer z uravnoteženimi spodbudami 
za dostavna vozila z nizkimi emisijami.“

Or. en

Predlog spremembe 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) uvodna izjava 31
V uvodni izjavi 31 v izvirnem predlogu 
Komisije za Uredbo (EU) št. 510/2011 se 
naslednje besedilo na koncu:
„Zato je treba te vidike vključiti v to 
uredbo.“
nadomesti z naslednjim:
„Zaradi porasta cestnega prometa, 
predvsem števila dostavnih vozil, in s tem 
povezanih večjih nevarnosti in škodljivih 
učinkov čakajo države članice resne 
težave glede prometne varnosti ter varstva 
okolja in podnebja. Zato ta uredba določa 
vgradnjo naprav za omejitev hitrosti za 
vsa novoproizvedena vozila tipa N1 od 1. 
januarja 2015.“

Or. en

Predlog spremembe 21
Kent Johansson

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
147 g CO2/km za povprečne emisije za 
nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi 
ter inovativnimi tehnologijami.

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
128 g CO2/km za povprečne emisije za 
nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi 
ter inovativnimi tehnologijami.

Or. en
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Obrazložitev

Če želimo doseči enako ambiciozno raven ne glede na vrsto vozila, bi moral biti cilj namesto 
147 g CO2/km, ki ga je predlagala Komisija, 128 g CO2/km. Predlagani cilj Komisije do leta 
2020 je za 27 % strožji od cilja za osebne avtomobile do leta 2015, a samo za 16 % za lahka 
gospodarska vozila.

Predlog spremembe 22
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 510/2011 
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
147 g CO2/km za povprečne emisije za 
nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi 
ter inovativnimi tehnologijami.

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
110 g CO2/km za povprečne emisije za 
nova lahka gospodarska vozila, registrirana 
v Uniji, izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi ukrepi 
ter inovativnimi tehnologijami.

Or. en

Obrazložitev

Dostavna vozila so eden najhitreje naraščajočih virov emisij toplogrednih plinov, saj so te 
med letoma 1995 in 2010 narasle za 26 %.  Za spoprijemanje z naraščajočimi emisijami CO2
so potrebni strožji cilji za te emisije. Analiza Komisije je pokazala, da cilj 147 g CO2 ne bi 
zadostoval. Cilj 110 g CO2/km bi bil enakovreden cilju 80 g CO2/km za posebne avtomobile. 
Tehnična analiza je pokazala, da bi bil ta cilj tehnološko izvedljiv in stroškovno učinkovit tako 
za družbo kot uporabnike.

Predlog spremembe 23
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se vstavi naslednji 
odstavek:
„2a. Od leta 2025 dalje ta uredba določa 
cilj 85 g CO2/km za povprečne emisije 
novih lahkih gospodarskih vozil glede na 
meritve v skladu z Uredbo (ES) št. 
715/2007 in Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 
692/2008 ter njenimi izvedbenimi ukrepi.“

Or. en

Obrazložitev

Nedavno objavljena študija družbe AEA-Ricardo kaže, da bi bil cilj 60 g CO2/km za osebna 
vozila do leta 2025 tehnološko izvedljiv in stroškovno učinkovit. Enakovredno strog cilj za 
dostavna vozila bi bil 85g CO2/km in bi spodbudil naložbe v dostavna vozila z izjemno nizkimi 
emisijami ogljika (hibridna, električna) ter obvaroval evropska podjetja pred naraščajočimi 
cenami nafte, obenem pa bi prispeval k manjšemu onesnaženju zraka in manjšemu 
onesnaženju s hrupom, predvsem v mestih, kjer se ta vozila pogosto uporabljajo.

Predlog spremembe 24
Kent Johansson

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se doda naslednji odstavek:
„2a. Od leta 2025 dalje ta uredba določa 
cilj 100 g CO2/km za povprečne emisije 
novih lahkih gospodarskih vozil glede na 
meritve v skladu z Uredbo (ES) št. 
715/2007 in Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 
692/2008 ter njenimi izvedbenimi ukrepi.“

Or. en

Obrazložitev

Komisija je novembra 2010 objavila, da namerava preučiti izvedljivost cilja 70 g CO2/km do 
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leta 2025 za osebna vozila, k čemur jo je pozval Evropski parlament. Enakovredno strog cilj 
za dostavna vozila bi bil 100 g CO2/km. Prelaganje cilja za leto 2025 bi lahko pomenilo, da bi 
bilo prehodno obdobje za proizvajalce dostavnih vozil prekratko in da bi zamujali pri nujnih 
izboljšavah, da bi bile dolgoročno dražje in manj učinkovite.

Predlog spremembe 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se doda naslednji odstavek:
„2a. Od leta 2025 dalje ta uredba določa 
cilj 100 g CO2/km za povprečne emisije 
novih lahkih gospodarskih vozil glede na 
meritve v skladu z Uredbo (ES) št. 
715/2007 in Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 
692/2008 ter njenimi izvedbenimi ukrepi.“

Or. en

Predlog spremembe 26
Josefa Andrés Barea

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se doda naslednji odstavek:
„2a. Od leta 2025 določa ta uredba cilj v 
vrednosti od 100 g CO2/km do 115 g 
CO2/km za povprečne emisije za nova 
lahka gospodarska vozila, kakor je 
določeno v členu 13(1).“

Or. en
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Predlog spremembe 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) V členu 1 se doda naslednji odstavek:
„2b. Za merjenje emisij CO2 se od leta 
2016 dalje preskusni postopki iz uredbe 
(ES) št. 715/2007 in njenih izvedbenih 
ukrepov nadomestijo s svetovnim
preskusnim postopkom za lahka tovorna 
vozila.“

Or. en

Predlog spremembe 28
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. ro

Predlog spremembe 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen
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Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 a (novo)Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 3 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Točki (h) člena 3(1) se doda:
„za namene izvajanja te točke se od 1. 
januarja 2016 dalje uporablja svetovni 
preskusni postopek za lahka tovorna 
vozila.“

Or. en

Predlog spremembe 30
Yannick Jadot

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 5 se črta.

Or. en

Obrazložitev

Olajšave slabijo posebne cilje glede emisij za proizvajalce, saj zagotavljajo pravice do emisij 
za prodajo vozil, ki oddajajo manj kot 50 g CO2/km. Precejšnja spodbuda je že to, da so 
električna vozila v tej uredbi zdaj obravnavana kot vozila brez emisij, saj so emisije „od 
izvora do vozila“ za električna vozila bistveno višje kot 0 g CO2/km. Olajšave poglabljajo 
izkrivljanje povprečnih posebnih emisij CO2 in s tem ogrožajo okoljsko celovitost.

Predlog spremembe 31
Bernd Lange

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 5 se glasi:
Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 se vsako novo lahko 
gospodarsko vozilo s specifičnimi 
emisijami CO2 manj kot 50 g CO2/km šteje 
za:
– 3,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2014,
– 3,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2015,
– 2,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2016,
– 1,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2017,
– 1 lahko gospodarsko vozilo od leta 2018 
dalje.
Med trajanjem sistema olajšav veljajo 
količniki iz odstavka 1 za največ 1 % 
novih lahkih gospodarskih vozil 
posameznega proizvajalca s specifičnimi 
emisijami CO2 manj kot 50 g CO2/km.

Or. de

Predlog spremembe 32
Kathleen Van Brempt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Člen 5 se nadomesti z naslednjim:
„Spodbude za dostavna vozila z nizkimi 
emisijami
1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 proizvajalca:
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cilj povprečnih specifičnih emisij 
proizvajalcev, ki prodajo manj kot 4 % 
novih dostavnih vozil z nizkimi emisijami, 
ki ne presegajo 50 g CO2/km, se zmanjša 
za:
– 4 g za proizvajalce, ki prodajo manj kot 
1 % dostavnih vozil z nizkimi emisijami
– 3 g za proizvajalce, ki prodajo manj kot 
2 % dostavnih vozil z nizkimi emisijami
– 2 g za proizvajalce, ki prodajo manj kot 
3 % dostavnih vozil z nizkimi emisijami
– 1 g za proizvajalce, ki prodajo manj kot 
4 % dostavnih vozil z nizkimi emisijami
cilj povprečnih specifičnih emisij 
proizvajalcev, ki prodajo več kot 4 % 
dostavnih vozil z nizkimi emisijami, ki ne 
presegajo 50 g CO2/km, se poveča za:
– 2 g za proizvajalce, ki prodajo več kot 
4 % dostavnih vozil z nizkimi emisijami
– 3 g za proizvajalce, ki prodajo več kot 
5 % dostavnih vozil z nizkimi emisijami
2. Države članice do 28. februarja vsako 
leto za prejšnje koledarsko leto, začenši z 
letom začetka veljavnosti te uredbe, 
objavijo skupno število vozil na 
proizvajalca, pri katerem posebne emisije 
CO2 znašajo 50 g CO2/km.
3. Komisija do 28. februarja vsako leto za 
prejšnje koledarsko leto, začenši z letom 
začetka veljavnosti te uredbe, objavi 
poročilo o tem, kako so spodbude za 
dostavna vozila z nizkimi emisijami 
vplivale na cilje specifičnih emisij 
proizvajalcev“.

Or. en

Predlog spremembe 33
Matthias Groote

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 5a
V letu 2015 se uvede naprava za 
omejevanje hitrosti, s katero se najvišja 
hitrost vozil kategorije N1 omeji na 120 
km/h.“

Or. de

Predlog spremembe 34
Yannick Jadot

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 5a
Omejevalniki hitrosti
Od leta 2015 naprej bodo vsa nova lahka 
gospodarska vozila opremljena z 
omejevalniki hitrosti, ki bodo njihovo 
največjo hitrost omejili na 110 km/h.“

Or. en

Obrazložitev

Dostavna vozila so edina lahka gospodarska vozila, ki nimajo omejitve hitrosti. Naprave za 
omejitev hitrosti bi povečale varnost na cesti in odpravile element nelojalne konkurence med 
velikimi dostavnimi vozili in manjšimi tovornjaki.

Predlog spremembe 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 5a
Omejevalniki hitrosti
Do leta 2015 je treba omejevalnike hitrosti 
uvesti za omejitev najvišje hitrosti za 
novoproizvedena dostavna vozila tipa N1 
na 100 km/h.

Or. en

Predlog spremembe 36
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Člen 6 se nadomesti z naslednjim:
Da se ugotovi, ali proizvajalec upošteva 
cilje specifičnih emisij iz člena 4, se 
specifične emisije CO2 do 31. decembra 
2015 zmanjšajo za 5 % pri vsakem lahkem 
gospodarskem vozilu, načrtovanem za 
pogon na alternativna goriva v skladu z 
evropskimi standardi, ob priznavanju 
boljših zmogljivosti v smislu inovativnih 
tehnologij na področju goriv in nižjih 
emisij pogona na biogorivo. To 
zmanjšanje se uporablja samo, kadar vsaj 
30 % bencinskih črpalk v državi članici, v 
kateri je lahko gospodarsko vozilo 
registrirano, zagotavlja to vrsto 
alternativnega goriva v skladu s 
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trajnostnimi merili za biogoriva, 
določenimi v ustrezni zakonodaji Unije.

Or. pl

Obrazložitev

Dodatno 5-odstotno zmanjšanje specifičnih emisij CO2 bi se moralo uporabljati za vsa 
alternativna goriva, vključno z bioestri, in ne samo za bioetanol.

Predlog spremembe 37
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 c (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011 
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 7a
Skladnost v prometu
1. Ukrepi za skladnost v prometu morajo 
biti ustrezni, da se zagotovi ekonomičnost 
porabe goriva, emisije CO2 osebnih vozil 
pri homologacijskih preskusih pa morajo 
biti enakovredne tistim, ki jih isto vozilo 
povzroči pri običajnih pogojih uporabe.
2. Skladnost v prometu za CO2 se določi s 
preskušanjem tretje strani, ki ga med 
preskusnimi postopki opravi neodvisni in 
priglašeni organ do leta 2014.
3. Če izmerjena vrednost CO2 presega 
vrednost CO2 po navedbi proizvajalca za 
več kot 4 %, se uporablja člen 10.5 
Uredbe (ES) št. 715/2007.“

Or. en

Predlog spremembe 38
Bernd Lange
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Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 12 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Členu 12 se doda naslednji odstavek:
„4a. Komisija do 31. decembra 2013 
predloži predelane izvedbene predpise za 
homologacijski postopek za ekološke 
inovacije, s katerim se olajša vlaganje 
vlog za uvedbo inovativnih tehnologij in 
izda priročnik za pravilno ravnanje pri 
tem.“

Or. de

Obrazložitev

Veljavna Uredba (EU) št. 510/2011 določa, da bomo evropski cilj glede zmanjšanja emisij 
dosegli tudi s prihranki pri emisijah CO2, in sicer z uvajanjem inovativnih tehnologij. V 
preteklosti se je izkazalo, da je bila doslej vložena samo ena tovrstna vloga. To lahko 
odpravimo s spremembo homologacijskih postopkov, poenostavljenim vlaganjem in 
priročnikom.

Predlog spremembe 39
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V odstavku 1 člena 12 se črta zadnji 
stavek.

Or. pl

Obrazložitev

Za inovativne tehnologije ni mogoče postavljati omejitev.
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Predlog spremembe 40
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 b (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 12 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) V členu 12 se črta odstavek 2, točka 
(c).

Or. pl

Obrazložitev

Izločitev je nelogična in neutemeljena.

Predlog spremembe 41
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Člen 13 se spremeni: črtano
(a) Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
„Komisija do 31. decembra 2014 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nova lahka gospodarska vozila za 
obdobje po letu 2020.“
(b) Odstavek 6 se spremeni:
drugi pododstavek se črta;
tretji pododstavek se nadomesti z 
naslednjim:
„Zaradi upoštevanja morebitnih 
sprememb regulativnega preskusnega 
postopka za merjenje specifičnih emisij 
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CO2 Komisija v skladu s členom 15 in pod 
pogoji iz členov 16 in 17 z delegiranimi 
akti sprejme formule iz Priloge I, obenem 
pa zagotovi primerljivo strogost zahtev za 
zmanjšanje v starih in novih preskusnih 
postopkih za proizvajalce in vozila 
različne uporabnosti.“

Or. ro

Predlog spremembe 42
Bernd Lange

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija do 31. decembra 2014 poda 
predlog glede ciljnih vrednosti emisij CO2 
za nova lahka gospodarska vozila za 
obdobje po letu 2020. Nova ciljna 
vrednost se določi tako, da je mogoče 
doseči cilje iz „Načrta za enotni evropski 
prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu“, zlasti glede 60-
odstotnega zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov iz prometa do leta 
2050. Ta predlog temelji na novem, 
svetovnem preskusnem postopku 
(WLDTP).  Če do 1. aprila 2014 ne bo 
dosežen dogovor o tem standardu, bo 
predlog temeljil na znanem preskusnem 
ciklu (NEFZ).
Predlog nove mejne vrednosti CO2 vsebuje 
tudi:
– oceno življenjskega cikla emisij CO2 za 
nova lahka gospodarska vozila, kot je 
predvidena tudi v sporočilu Komisije z dne 
20. septembra 2011: „Časovni okvir za 
Evropo, gospodarno z viri“. Rezultati se 
upoštevajo pri oceni mejnih vrednosti.
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– upoštevanje dejanskih emisij med 
obratovanjem (Real World Driving 
Emissions, RDE).

Or. de

Obrazložitev

Zaželen bi bil stvarnejši globalni preskusni cikel. Čeprav je dogovarjanje dolgotrajno, 
nikakor ne smemo pozabiti na cilje glede CO2. Zaradi novih vrst pogonskih sistemov in vse 
manjše porabe več kot 50 % emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil ne nastane pri uporabi v 
prometu, temveč pri njihovi izdelavi in recikliranju. Več raziskav je pokazalo, da dejanske 
emisije močno presegajo emisije v preskusnem ciklu.

Predlog spremembe 43
Josefa Andrés Barea

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija do 31. decembra 2014 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nova lahka gospodarska vozila za 
obdobje po letu 2020 ter do leta 2025 
doseže cilj v razponu od 100 g CO2/km do 
115 g CO2/km, razen če je smotrn nižji cilj 
zaradi uporabe tehnologij z nizkimi 
emisijami ogljika in njihove sprejetosti na 
trgu.

Na podlagi tega pregleda, ki vključuje 
splošno oceno vpliva na avtomobilsko 
panogo in z njo povezane panoge, 
Komisija po potrebi predlaga spremembo 
te uredbe na način, ki je stroškovno 
učinkovit in čim bolj nevtralen z vidika 
konkurence ter zagotavlja doseganje 
dolgoročnih ciljev Unije pri boju proti 
podnebnim spremembam.

Or. en
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Predlog spremembe 44
Kent Johansson

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija do 31. decembra 2014 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nova lahka gospodarska vozila za 
obdobje po letu 2020. Ti cilji morajo biti 
skladni s stroškovno učinkovitimi načini 
za uresničevanje dolgoročnih podnebnih 
ciljev Unije do leta 2050.

Or. en

Obrazložitev

Za podnebni in energetski okvir v obdobju do leta 2030 in uresničitev ciljev EU glede emisij 
so pomembni dolgoročni cilji s postopnim zviševanjem. To je pomembno tudi za varnost
naložb, tako da je potrebna izrecna navedba.

Predlog spremembe 45
Alejo Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija najkasneje leta 2017 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nova lahka gospodarska vozila za 
obdobje po letu 2020 na podlagi novega 
preskusnega postopka in preskusnega 
cikla, pri katerih bo upoštevan svetovni 
usklajeni postopek za lahka gospodarska 
vozila.
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Predlog spremembe 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Komisija do 31. decembra 2016 pregleda 
cilje specifičnih emisij, vendar šele, ko so 
dokončno opredeljeni novi preskusni cikel 
in preskusni postopki, načine in druge 
vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nova lahka gospodarska vozila za 
obdobje po letu 2020.

Or. en

Predlog spremembe 47
Alejo Vidal-Quadras

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) vstavi se naslednji odstavek:
„4a. Komisija oceni možnost, da bi pristop 
merjenja emisij v izpuhu, v katerem se 
štejejo samo emisije iz proizvodnje in rabe 
goriva, nadomestili s pristopom vsega 
življenjskega cikla, ki bi zajel emisije v 
vseh fazah življenjskega cikla vozila, od 
pridobivanja materialov do dokončnega 
odlaganja ali recikliranja.“

Or. en
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Predlog spremembe 48
Josefa Andrés Barea

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka b – alinea -1 (novo)
Uredba (ES) št. 510/2011
Člen 13 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vstavi se naslednji pododstavek:
„Za zagotovitev, da bodo ustrezno 
upoštevane dejanske emisije in da bodo 
izmerjene vrednosti CO2 res primerljive, 
Komisija v skladu s členom 14(3) Uredbe 
(ES) št. 715/2007 zagotovi, da so elementi 
preskusnega postopka, ki znatno vplivajo 
na izmerjene emisije CO2, natančno 
opredeljeni in da se preprečijo razlike med 
preskusi zaradi prožnosti.“

Or. en

Predlog spremembe 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka b – alinea 2
Uredba (EU) št. 510/2011
Člen 13 – odstavek 6 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Sedanji predlog omogoča naknadno preverjanje samo Evropskemu parlamentu in državam 
članicam. Ker so države članice odgovorne za izvajanje prava Unije, Komisija pa ima izvršno 
vlogo, so potrebni enotni pogoji izvajanja. Z vidika panoge morajo imeti države članice 
nadzor nad Komisijo, zato je treba uporabljati ustrezen postopek z odbori.

Predlog spremembe 50
Josefa Andrés Barea

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka b – alinea 2 a (novo)
Uredba (ES) št. 510/2011
Člen 13 – odstavek 6 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– vstavi se naslednji pododstavek:
„Za preverjanje, ali emisije CO2 iz vozil iz 
proizvodnje ustrezajo vrednostim 
homologiranega tipa, je treba pridobiti 
vrednosti aerodinamike in kotalnega 
upora za vozilo, katerega skladnost se 
preverja.“

Or. en

Predlog spremembe 51
Yannick Jadot

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

okvirne specifične emisije CO2 = 110 + a 
× (M – M0),

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

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

a = 0,096.“ a = 0,096.“

Or. en

Obrazložitev

Dostavna vozila so eden najhitreje naraščajočih virov emisij toplogrednih plinov, saj so te 
med letoma 1995 in 2010 narasle za 26 %.  Za spoprijemanje z naraščajočimi emisijami CO2
so potrebni strožji cilji za te emisije. Analiza Komisije je pokazala, da cilj 147 g CO2 ne bi 
zadostoval. Cilj 110 g CO2/km bi bil enakovreden cilju 80 g CO2/km za posebne avtomobile. 
Tehnična analiza je pokazala, da bi bil ta cilj za družbo in uporabnike tehnološko izvedljiv in 
stroškovno učinkovit.

Predlog spremembe 52
Adam Gierek

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

pri čemer: pri čemer:

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

M0 = vrednost, sprejeta v skladu s 
členom 13(2), minus 300 kg

a = 0,096.’ a = 0,096.’

Or. pl

Obrazložitev

Člen 13(2) ne navaja, kako bo kazalnik Mo določen kot povprečna masa za dano skupino 
vozil. Predlog za zmanjšanje vrednosti za 300 kg temelji na naslednjem izračunu: CO2 = 175 
+ a x (M - Mo), kadar je vrednost CO2 (leva stran enačbe) enaka 147 g/km. Tako velja M0 = 
2610 kg in a = 0.093, kar nam prinese vrednost M0 = 2310 kg. V novi enačbi, ki se bo 
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uporabljala po letu 2020, bi vrednost za M0  tako morala biti 2310 kg.

Predlog spremembe 53
Yannick Jadot

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V točki 1 Priloge I se doda naslednja 
točka:
„(ca) Od leta 2025:
specifične emisije CO2 = 85 + a × (M –
M0),
pri čemer:
M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = vrednost, določena v skladu s 
členom 13(2)
a = 0,093.“

Or. en

Obrazložitev

Nedavno objavljena študija družbe AEA-Ricardo kaže, da bi bil cilj 60 g CO2/km za osebna 
vozila do leta 2025 tehnološko izvedljiv in stroškovno učinkovit. Enakovredno strog cilj za 
dostavna vozila bi bil 85g CO2/km in bi spodbudil naložbe v dostavna vozila z izjemno nizkimi 
emisijami ogljika (hibridna, električna) ter obvaroval evropska podjetja pred naraščajočimi 
cenami nafte, obenem pa bi prispeval k manjšemu onesnaženju zraka in manjšemu 
onesnaženju s hrupom, predvsem v mestih, kjer se ta vozila pogosto uporabljajo.

Predlog spremembe 54
Kathleen Van Brempt

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5 a (novo)
Uredba (EU) št. 510/2011
Priloga I – točka 1 – točka c a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V točki 1 Priloge I se doda naslednja 
točka:
„(ca) Od leta 2025:
specifične emisije CO2 = 100 + a × (M –
M0),
pri čemer:
M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = vrednost, določena v skladu s 
členom 13(2)
a = *
(*enakovredno naklonu 100 %).“

Or. en


