
AM\925662SL.doc PE504.233v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2012/0190(COD)

4.2.2013

PREDLOGI SPREMEMB
14–123

Osnutek mnenja
Fiona Hall
(PE502.182v01-00)

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 
št. 443/2009 zaradi opredelitve načinov za doseganje cilja za leto 2020 glede 
zmanjšanja emisij CO2 iz novih osebnih avtomobilov

Predlog uredbe
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))



PE504.233v01-00 2/74 AM\925662SL.doc

SL

AM_Com_LegOpinion



AM\925662SL.doc 3/74 PE504.233v01-00

SL

Predlog spremembe 14
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Brez znatnega povečanja 
učinkovitosti rabe virov bo evropsko 
gospodarstvo še naprej izpostavljeno 
resnim nevarnostim, povezanim s cenami 
energije, ki vključujejo tudi morebitne 
naftne šoke ali pomanjkanja plina.
Uvedba novega cilja 60 g CO2/km leta 
2025 je način, da se zagotovijo nadaljnje 
izboljšave na področju učinkovitosti 
porabe goriva pri vozilih po letu 2020, 
zmanjšanje občutljivosti gospodarstva za 
pretrese zaradi cen nafte ter prodor vozil z 
izjemno nizkimi emisijami CO2 na trg v 
večjem številu. 

Or. en

Obrazložitev

Iz poročila družbe Ricardo – AEA „Exploring possible car and van CO2 emission targets for 
2025 in Europe“ (Preučitev možnih ciljev za emisije CO2 iz avtomobilov in lahkih 
gospodarskih vozil za leto 2025 v Evropi) iz novembra 2012 je razvidno, da bi cilj 60 g/km do 
leta 2025 za avtomobile pospešil uvedbo tehnologij z izjemno nizkimi emisijami CO2. Tega 
cilja ni mogoče doseči samo z uporabo običajnih in hibridnih avtomobilov, razen če se 
zmanjšata velikost in zmogljivost slednjih. Zato so potrebni zgledi, ki jih prinašajo vozila z 
izjemno nizkimi emisijami CO2.

Predlog spremembe 15
Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Prepogosto spreminjanje ciljev 
ustvarja negotovost za avtomobilsko 
industrijo in vpliva na njeno svetovno 
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konkurenčnost. 

Or. lv

Predlog spremembe 16
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 95 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 
95 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 pa so študije, ki jih je izvedla 
Komisija, pokazale, da preskusni postopki, 
ki se uporabljajo za merjenje emisij CO2 v 
skladu z navedeno uredbo, niso preprečili 
povečane uporabe prilagodljivosti s strani 
proizvajalcev, kar ima za posledico 
domnevno zmanjšanje emisij CO2, ki ni 
rezultat tehnoloških izboljšav in ga ni 
mogoče doseči z dejansko vožnjo po cesti.
Zato bi bilo treba Uredbo (ES) št. 
715/2007 nemudoma pregledati, da se 
zagotovi, da preskusni postopki ustrezno 
odražajo dejansko vedenje avtomobilov v 
zvezi z emisijami CO2.

Or. en

Predlog spremembe 17
Yannick Jadot
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Posebej pomembno je, da 
preskušanje vozil v uporabi v preskusnem 
ciklu posnema porabo goriva in emisije 
CO2 v običajnih pogojih uporabe. Zato se 
med preskušanjem vozil v uporabi ne sme 
na primer zgoditi, da bi bili nameščeni 
sestavni deli, namenjeni zmanjšanju 
zračnega upora, ali da vzorci uporabe ne 
bi predstavljali dejanske uporabe. Na ta 
način se potrošniki lahko zanesejo, da 
kupljena vozila pri tipičnem delovanju, ko 
so dana v promet, dosežejo oglaševano 
porabo goriva in emisije CO2 . Zato bi 
Komisija morala sprejeti podrobna 
pravila, s katerimi bi preprečila, da se med 
preskušanjem vozil v uporabi 
prilagodljivosti uporabljajo za zmanjšanje 
porabe goriva in emisij CO2 pod vrednosti, 
ki bi se dosegle pri običajnih pogojih 
uporabe, brez poseganja v obveznost, da 
se nemudoma zagotovi skladnost vozil v 
uporabi. 

Or. en

Obrazložitev

Komisija bi morala sprejeti podrobna pravila, da bi spodbudila enotno uporabo skladnosti v 
uporabi in zagotovila skladnost potrebnih sprememb z običajnimi pogoji uporabe. Ta pravila 
ne bi smela posegati v obveznost zagotavljanja skladnosti v uporabi, da se preprečijo 
nepotrebne zamude pri zagotavljanju te skladnosti.

Predlog spremembe 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Visoke in nenehno naraščajoče cene 
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fosilnih goriv in zlasti nafte pomenijo 
grožnjo za okrevanje gospodarstva, 
zanesljivost oskrbe z energijo in cenovno 
dostopnost slednje v Evropi. Naftni šoki 
lahko povzročijo globoke recesije, 
zmanjšajo konkurenčnost in povečajo 
brezposelnost. Zato je zmanjšanje naše 
odvisnosti od nafte, med drugim s 
povečanjem učinkovitosti in trajnosti 
novih osebnih avtomobilov in lahkih 
gospodarskih vozil, prednostna naloga.

Or. en

Predlog spremembe 19
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) Še naprej bi si bilo treba prizadevati 
za to, da se zagotovita doseganje 
nadaljnjih zmanjšanj emisij CO2 , ki 
presegajo cilj Unije 95 g CO2/km, in 
povezanost meritev v skladu z Uredbo 
(ES) št. 715/2007 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi z dejansko učinkovitostjo vozil na 
cesti. V ta namen bi bilo treba v Uredbo 
(ES) št. 443/2009 vključiti zahteve za 
preskušanje skladnosti vozil v uporabi 
glede emisij CO2. 

Or. en

Obrazložitev

Razlika med emisijami novih avtomobilov, ki se izmerijo pri postopku homologacije, in tistimi 
v realnih okoliščinah je vse večja. To je pomembno, saj zmanjšanja emisij CO2 neposredno 
pomenijo prihranek pri gorivu za potrošnike. Da bi meritve emisij CO2 na kilometer ustrezale 
dejanski učinkovitosti vozil na cesti, kar zadeva te emisije, je treba uvesti zahteve za skladnost 
vozil v uporabi na področju emisij CO2. Za emisije drugih onesnaževal takšne zahteve že 
obstajajo. 
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Predlog spremembe 20
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Komisija bi morala pregledati 
predpostavko o ničnih emisijah za 
električna vozila za leto 2025 in v obdobju 
po njem ter uvesti metriko, ki upošteva 
emisije toplogrednih plinov pri 
proizvodnji električne energije. 

Or. en

Predlog spremembe 21
Adam Gierek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Glede na nesorazmeren vpliv 
izpolnjevanja ciljev specifičnih emisij, 
opredeljenih na podlagi uporabnosti vozila, 
na najmanjše proizvajalce, veliko upravno 
obremenitev v zvezi s postopkom za 
odobritev odstopanja in le neznatne koristi 
zaradi preprečenih emisij CO2 iz vozil, ki 
jih prodajo ti proizvajalci, so proizvajalci, 
ki so odgovorni za manj kot 500 novih 
osebnih avtomobilov na leto, izključeni iz 
cilja specifičnih emisij in premije za 
presežne emisije.

(4) Glede na nesorazmeren vpliv 
izpolnjevanja ciljev specifičnih emisij, 
opredeljenih na podlagi parametra
uporabnosti vozila, ki je določen glede na 
maso, na najmanjše proizvajalce, veliko 
upravno obremenitev v zvezi s postopkom 
za odobritev odstopanja in le neznatne 
koristi zaradi preprečenih emisij CO2 iz 
vozil, ki jih prodajo ti proizvajalci, so 
proizvajalci, ki so odgovorni za manj kot 
500 novih osebnih avtomobilov na leto,
deloma izključeni iz cilja specifičnih emisij 
in premije za presežne emisije. Komisija 
mora predlagati alternativna merila 
uporabnosti za takšna vozila, pri čemer 
mora upoštevati razmerje med močjo 
motorja in koristnim delom, ki ga opravi 
vozilo kot celota.

Or. pl
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Obrazložitev

Masa vozila je le eno od številnih pomembnih meril. Drugi pomembni kazalniki uporabnosti, 
povezani z močjo motorja in torno upornostjo ali z izgubami zaradi vrtinčenja zraka, tj. 
aerodinamiko oblike vozila, niso omenjeni.

Predlog spremembe 22
Jan Březina, Vicky Ford

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Glede na nesorazmeren vpliv 
izpolnjevanja ciljev specifičnih emisij, 
opredeljenih na podlagi uporabnosti vozila, 
na najmanjše proizvajalce, veliko upravno 
obremenitev v zvezi s postopkom za 
odobritev odstopanja in le neznatne koristi 
zaradi preprečenih emisij CO2 iz vozil, ki 
jih prodajo ti proizvajalci, so proizvajalci, 
ki so odgovorni za manj kot 500 novih 
osebnih avtomobilov na leto, izključeni iz 
cilja specifičnih emisij in premije za 
presežne emisije.

(4) Glede na nesorazmeren vpliv 
izpolnjevanja ciljev specifičnih emisij, 
opredeljenih na podlagi uporabnosti vozila, 
na najmanjše proizvajalce, veliko upravno 
obremenitev v zvezi s postopkom za 
odobritev odstopanja in le neznatne koristi 
zaradi preprečenih emisij CO2 iz vozil, ki 
jih prodajo ti proizvajalci, so proizvajalci, 
ki so odgovorni za manj kot 1000 novih 
osebnih avtomobilov na leto, izključeni iz 
cilja specifičnih emisij in premije za 
presežne emisije.

Or. en

Obrazložitev

Mali proizvajalci so za odstopanja zaprošali prek zapletenega postopka, ki je zahteval 
precejšnja sredstva, tudi Evropske komisije. Komisija v svoji oceni učinka navaja, da imajo ti 
proizvajalci zanemarljiv vpliv na podnebje. Poleg tega zgornja meja 500 avtomobilov 
preprečuje gospodarski razvoj teh malih podjetij, ki bi bila z večjo verjetnostjo finančno 
uspešna, če bi proizvedla do 1000 avtomobilov, zlasti v času gospodarske krize. 

Predlog spremembe 23
Adam Gierek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Postopek za odobritev odstopanja 
malim proizvajalcem se poenostavi, da se 
omogoči večja prilagodljivost v zvezi s 
časovnim okvirom za prošnjo za 
odstopanje, ki jo vložijo proizvajalci, in 
odločitev Komisije o odobritvi.

črtano

Or. pl

Obrazložitev

Mali proizvajalci avtomobilov za ljudi, ki jih navdušujeta moč in hitrost, ne bi smeli biti 
deležni prednostne obravnave. Proizvodnja takšnih avtomobilov ni življenjskega pomena za 
družbo.

Predlog spremembe 24
Adam Gierek

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Postopek za odobritev odstopanja za 
ozko specializirane proizvajalce bi moral 
veljati do leta 2020. Vendar bi moral od 
leta 2020 veljati cilj, ki je 45 % nižji od 
povprečnih specifičnih emisij ozko 
specializiranih proizvajalcev v letu 2007,
da se zagotovi usklajenost prizadevanj 
ozko specializiranih proizvajalcev za 
zmanjšanje s prizadevanji velikih 
proizvajalcev.

(6) Postopek za odobritev odstopanja za 
ozko specializirane proizvajalce bi moral
veljati do leta 2020. Ti proizvajalci morajo 
v času odobritve odstopanj dokazati, da 
izpolnjujejo svoje obveznosti v zvezi s cilji. 
Vendar bi moral od leta 2020 veljati enak
cilj za vse proizvajalce, da se zagotovi 
usklajenost prizadevanj ozko 
specializiranih proizvajalcev za zmanjšanje 
s prizadevanji velikih proizvajalcev.

Or. pl

Obrazložitev

To je potrebno za pošteno konkurenco.

Predlog spremembe 25
Adam Gierek
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) 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.

(7) 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
vpeljava inovacij. Takšne okvirne določbe 
bi morale temeljiti na oceni pogojev, ki 
spodbujajo potrebno stopnjo zmanjšanja v 
skladu z dolgoročnimi cilji Unije, in vplivu 
na razvoj stroškovno učinkovite 
tehnologije za zmanjšanje emisij prahu in 
škodljivih plinov, pa tudi hrupa, iz 
avtomobilov. Zato je primerno, da se ti 
vidiki pregledajo, da Komisija pripravi 
poročilo in da se po potrebi pripravijo 
predlogi za cilje glede CO2 po letu 2020.
Poročilo bi moralo vključevati oceno 
emisij CO2 v vseh fazah proizvodnega 
procesa, pa tudi skozi celotno življenjsko 
dobo vozila ter med njegovim 
odstranjevanjem in reciklažo.

Or. pl

Obrazložitev

Problematika emisij zahteva celosten pristop.

Predlog spremembe 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) 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

(7) Da se avtomobilski industriji omogoči 
izvajanje dolgoročnih naložb in inovacij, bi 
bilo treba zagotoviti okvirne določbe za 
obdobje po letu 2020. To bi bilo treba 
storiti z določitvijo ciljev za leto 2025. Cilj 
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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.

bi moral temeljiti na potrebni stopnji
zmanjšanja, ki mora biti v skladu z 
dolgoročnimi podnebnimi cilji Unije in
spodbujati razvoj stroškovno učinkovite 
tehnologije za zmanjšanje emisij CO2 za 
avtomobile. Zato je primerno, da Komisija 
pripravi poročilo in predlaga cilje za 
obdobje po letu 2020.

Or. en

Predlog spremembe 27
Hannu Takkula

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) 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.

(7) Okvirno je treba določiti, kako bi bilo 
treba Uredbo (ES) št. 443/2009 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. Poročilo 
mora upoštevati emisije CO2 v celotnem 
življenjskem ciklu avtomobilov (vključno s 
proizvodnjo in izrabljenimi avtomobili).

Or. en

Predlog spremembe 28
Ivo Belet
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) 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.

(7) Okvirno je treba določiti, kako bi bilo 
treba Uredbo (ES) št. 443/2009 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, ki bi jih bilo treba doseči 
do leta 2025 in v obdobju po njem.

Or. en

Predlog spremembe 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ker proizvajalci potrebujejo veliko 
časa za raziskave in razvoj ter da se 
vlagateljem zagotovi potrebna varnost, je 
pomembno zastaviti cilj za leto 2025. V 
kolikor bi ta cilj zastavili sedaj, bi 
nadaljevali časovno linijo iz leta 2007, ko 
so bili zastavljeni cilji za leto 2020. Če želi 
Evropa ostati vodilna v svetovni tekmi za 
čistejša vozila, pri čemer je treba 
upoštevati nedavno sprejete ambiciozne 
standarde za varčevanje z gorivom v ZDA, 
si mora zastaviti dolgoročni cilj 65 g 
CO2/km v letu 2025.

Or. en
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Predlog spremembe 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Pravilni in resnični podatki o 
emisijah CO2 in porabi goriva, ki so 
neposredno povezani, so bistvenega 
pomena za osveščeno odločanje 
potrošnikov, zato je treba napovedim teh 
kazalnikov nameniti največjo pozornost. 
Vendar pa se dejanske emisije 
avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil 
danes močno razlikujejo od vrednosti, 
določenih v sedanjem preskusnem ciklu.
Zato je treba čimprej razviti izboljšani 
preskusni cikel. 

Or. en

Predlog spremembe 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) V skladu z Uredbo mora Komisija 
izvesti oceno učinka za pregled preskusnih 
postopkov, da bodo odražali dejansko 
vedenje vozil v zvezi z emisijami CO2. To 
delo poteka v okviru razvoja svetovnega 
preskusnega postopka za lahka tovorna 
vozila znotraj Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo, vendar še ni 
končano. Glede na to in ker obstoječi 
preskusni cikel ne odraža dovolj dejanskih 
emisij avtomobilov in lahkih gospodarskih 
vozil na cesti, je hiter razvoj izboljšanega 
preskusnega cikla ključnega pomena. Ko 
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Ko bodo preskusni postopki spremenjeni, 
bi bilo treba mejne vrednosti iz Priloge I
prilagoditi, da se zagotovi primerljiva 
strogost za proizvajalce in razrede vozil.

bodo sedanji preskusni postopki iz Priloge 
I k Uredbi (ES) št. 443/2009, ki določa
mejne vrednosti emisij za leto 2020, 
izmerjene v skladu z Uredbo (ES) št. 
715/2007 in Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 
692/2008, spremenjeni, bi bilo treba mejne 
vrednosti iz Priloge I prilagoditi, da se 
zagotovi primerljiva strogost za 
proizvajalce in razrede vozil.

Or. en

Predlog spremembe 32
Werner Langen, Herbert Reul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) V skladu z Uredbo mora Komisija 
izvesti oceno učinka za pregled preskusnih 
postopkov, da bodo odražali dejansko 
vedenje vozil v zvezi z emisijami CO2. To 
delo poteka v okviru razvoja svetovnega 
preskusnega postopka za lahka tovorna 
vozila („WLTP“) znotraj Ekonomske 
komisije Združenih narodov za Evropo, 
vendar še ni končano. Glede na to so v 
Prilogi I k Uredbi (ES) št. 443/2009 
določene mejne vrednosti emisij za 
leto 2020, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 in Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008. Da se 
proizvajalcem zagotovi varnost 
načrtovanja, se sedanji preskusni 
postopek za namene te uredbe ohrani do 
vključno leta 2020, od leta 2021 dalje pa 
ga nadomešča svetovni preskusni 
postopek za lahka tovorna vozila. Ko se bo 
za namene te uredbe leta 2021 začel 
uporabljati svetovni preskusni postopek za 
lahka tovorna vozila, bi bilo treba mejne 
vrednosti iz Priloge I prilagoditi, da se 
zagotovi primerljiva strogost za 
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proizvajalce in razrede vozil.

Or. de

Predlog spremembe 33
Josefa Andrés Barea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije zaradi dopolnitve pravil o odstopanjih 
od ciljev specifičnih emisij, sprememb
zahtev glede podatkov za spremljanje 
emisij CO2 ter prilagoditve formul za 
izračun specifičnih emisij CO2 iz Priloge I 
spremembam vrednosti mase vozila in 
regulativnega preskusnega postopka za 
merjenje specifičnih emisij CO2 iz 
Uredbe (ES) št. 715/2007. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
sestavljanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(12) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije zaradi dopolnitve pravil o odstopanjih 
od ciljev specifičnih emisij, spremembe
zahtev glede podatkov za spremljanje 
emisij CO2 ter prilagoditve formul za 
izračun specifičnih emisij CO2 iz Priloge I
k Uredbi (ES) št. 443/2009 spremembam 
vrednosti mase vozila in vrednosti odtisa 
ter regulativnega preskusnega postopka za 
merjenje specifičnih emisij CO2 iz 
Uredbe (ES) št. 715/2007. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
sestavljanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Predlog spremembe 34
Werner Langen, Herbert Reul

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije zaradi dopolnitve pravil o odstopanjih 
od ciljev specifičnih emisij, sprememb
zahtev glede podatkov za spremljanje 
emisij CO2 ter prilagoditve formul za 
izračun specifičnih emisij CO2 iz Priloge I 
spremembam vrednosti mase vozila in 
regulativnega preskusnega postopka za 
merjenje specifičnih emisij CO2 iz 
Uredbe (ES) št. 715/2007. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
sestavljanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

(12) Na Komisijo bi bilo treba prenesti 
pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije zaradi dopolnitve pravil o odstopanjih 
od ciljev specifičnih emisij, spremembe
zahtev glede podatkov za spremljanje 
emisij CO2 ter prilagoditve formul za 
izračun specifičnih emisij CO2 iz Priloge I 
spremembam vrednosti mase vozila in 
regulativnega preskusnega postopka za 
merjenje specifičnih emisij CO2. Zlasti je 
pomembno, da Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu opravi ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni.
Komisija bi morala pri pripravi in 
sestavljanju delegiranih aktov zagotoviti 
hkratno, pravočasno in ustrezno 
posredovanje zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. de

Predlog spremembe 35
Krišjānis Kariņš

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Primerno je oceniti potrebo po 
oddaljitvi od ciljev za emisije CO2 in 
njihovi nadomestitvi s cilji učinkovite 
porabe goriva, saj cilji emisij CO2 ne 
upoštevajo škodljivih emisij iz sodobnih 
motorjev z notranjim zgorevanjem. 
Komisija naj torej predloži poročilo na to 
temo.

Or. lv
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Predlog spremembe 36
Josefa Andrés Barea

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Komisija je ocenila razpoložljivost 
podatkov o odtisih in možnost, da bi se 
uporabljali kot kazalniki uporabnosti v 
formulah iz Priloge I. Ti podatki so na 
voljo in možnost njihove uporabe je bila 
obravnavana v oceni učinka, pri čemer je
na podlagi navedene ocene ugotovljeno, da 
bi bilo treba kot kazalnik uporabnosti v 
formuli za leto 2020 uporabiti maso.
Vendar bi bilo treba pri prihodnjem 
pregledu preučiti nižje stroške in 
prednosti, ki bi nastali zaradi prehoda na 
odtis kot kazalnik uporabnosti.

(14) Komisija je ocenila razpoložljivost 
podatkov o odtisih in možnost, da bi se 
uporabljali kot kazalniki uporabnosti v 
formulah iz Priloge I k Uredbi (ES) št.
443/2009. Ti podatki so na voljo in 
možnost njihove uporabe je bila 
obravnavana v oceni učinka. Na podlagi 
navedene ocene je ugotovljeno, da bi bilo 
treba kot kazalnik uporabnosti v formuli za
leto 2020 uporabiti maso, saj se s 
spremembo kazalnika uporabnosti ne bi 
izpolnil cilj zanesljivosti načrtovanja glede 
na to, da so proizvajalci svoje postopke za 
dosego skladnosti do leta 2020 načrtovali 
na podlagi stalnosti sedanjega kazalnika.
Vendar bi nižji stroški in prednosti odtisa 
upravičili uporabo slednjega kot 
kazalnika uporabnosti od leta 2025 dalje.
Zato je za zagotovitev nemotenega 
prehoda na prihodnjo nadomestitev mase 
z odtisom primerno uvesti formulo, ki 
temelji na odtisu in ki jo lahko 
proizvajalci od leta 2016 dalje uporabljajo 
kot alternativo k formuli, ki temelji na 
masi.

Or. en

Predlog spremembe 37
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Specifične emisije CO2 iz novih 
osebnih avtomobilov se merijo na 
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usklajeni osnovi Unije v skladu z 
metodologijo, določeno z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in Uredbo (ES) št. 692/2008. 
Da se zmanjša upravno breme Uredbe 
(ES) št. 443/2009, je treba skladnost
ugotavljati s podatki o registraciji novih 
avtomobilov v Uniji ali s podatki o 
skladnosti v uporabi, ki jih zbirajo države 
članice in jih posredujejo Komisiji. Da se 
zagotovi usklajenost podatkov za oceno 
skladnosti, morajo biti pravila za zbiranje 
in posredovanje teh podatkov čim bolj 
usklajena.

Or. en

Predlog spremembe 38
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Direktiva 2007/46/ES določa, da 
morajo proizvajalci izdati potrdilo o 
skladnosti, ki mora biti priloženo vsakemu 
novemu osebnemu avtomobilu, in da 
smejo države članice dovoliti registracijo 
in začetek uporabe novega osebnega 
avtomobila le, če mu je priloženo veljavno 
potrdilo o skladnosti. Podatki, ki jih 
zbirajo države članice, morajo biti skladni 
s potrdilom o skladnosti, ki ga, kjer je to 
ustrezno, izda proizvajalec osebnega 
avtomobila. Če države članice iz 
utemeljenih razlogov ne uporabljajo 
potrdila o skladnosti za zaključek 
postopka registracije in začetek uporabe 
novega osebnega avtomobila, bi morale 
sprejeti potrebne ukrepe za zagotavljanje 
ustrezne točnosti postopka spremljanja. 
Treba bi bilo vzpostaviti standardno 
podatkovno zbirko Unije za potrdila o 
skladnosti in podatke vozil v uporabi. Ta 
bi se morala uporabljati kot edina 
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referenca, da bi državam članicam 
omogočili, da bi lažje upravljale s svojimi 
podatki o registraciji za novo registrirana 
vozila.

Or. en

Predlog spremembe 39
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14c) Skladnost proizvajalcev s cilji iz 
Uredbe (ES) št. 443/2009 bi bilo treba 
oceniti na ravni Unije. Proizvajalci, pri 
katerih povprečne specifične emisije CO2
presežejo vrednosti, dovoljene s to uredbo, 
bi morali plačati premijo za presežne 
emisije za vsako koledarsko leto od 
leta 2012 dalje. To premijo bi bilo treba 
prilagoditi glede na to, v kolikšni meri 
proizvajalci odstopajo od zastavljenih 
ciljev. S časom bi se morala postopoma 
zviševati. Da bi premija pomenila 
zadostno spodbudo za sprejetje ukrepov za 
zmanjševanje specifičnih emisij CO2
osebnih avtomobilov, mora odražati 
tehnološke stroške in verjetne zgornje 
mejne stroške zagotavljanja skladnosti z 
Uredbo (ES) št. 443/2009 . Zneske premije 
za presežne emisije bi bilo treba šteti za 
prihodek splošnega proračuna Evropske 
unije.

Or. en

Obrazložitev

Določiti je treba takšno višino premije za presežne emisije, ki zagotavlja, da so vsi 
proizvajalci skladni z Uredbo. Da bi premija pomenila zadostno spodbudo za sprejetje 
ukrepov za zmanjševanje specifičnih emisij CO2 osebnih avtomobilov, mora odražati verjetne 
zgornje mejne stroške za posameznega proizvajalca na podlagi tehnoloških stroškov.
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Predlog spremembe 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta uredba od leta 2020 za nove 
avtomobile določa cilj 95 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi ter inovativnimi 
tehnologijami.“

„Ta uredba od leta 2020 za nove 
avtomobile določa cilj 95 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo III in
Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 692/2008, 
Pravilnikom št. 83 Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo (UN/ECE)
in Pravilnikom št. 101 Ekonomske 
komisije Združenih narodov za Evropo 
(UN/ECE), kot sta veljala dne …“

___________________
+ UL: Vstaviti datum sprejetja te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Različico sedanje uredbe Euro 6 (novi evropski vozni cikel/ECE R83 in ECE R101) bi bilo 
treba posodobiti, da se zagotovi enaka raven strogosti danes določenih ciljev, ne glede na 
predvidene spremembe v postopkih in ciklu kot takem.

Predlog spremembe 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 1 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta uredba od leta 2020 za nove 
avtomobile določa cilj 95 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi ter inovativnimi 
tehnologijami.“

„Ta uredba od leta 2020 za nove 
avtomobile določa cilj 95 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo III in
Prilogo XII k Uredbi (ES) št. 692/2008, 
Pravilnikom št. 83 Ekonomske komisije
Združenih narodov za Evropo (UN/ECE)
in Pravilnikom št. 101 Ekonomske 
komisije Združenih narodov za Evropo 
(UN/ECE), kot sta veljala dne …“

____________________
+ UL: Vstaviti datum sprejetja te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Različico sedanje uredbe Euro 6 (novi evropski vozni cikel/ECE R83 in ECE R101) bi bilo 
treba posodobiti, da se zagotovi enaka raven strogosti danes določenih ciljev, ne glede na 
predvidene spremembe v postopkih in ciklu kot takem.

Predlog spremembe 42
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta uredba od leta 2020 za nove 
avtomobile določa cilj 95 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi ter inovativnimi 
tehnologijami.“

„Ta uredba od leta 2020 za nove 
avtomobile določa cilj 80 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi.“

(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo.)

Or. en
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Obrazložitev

Iz makroekonomskega modeliranja v oceni učinka za to zakonodajo je razvidno, da bi 
prihranki zaradi manjših izdatkov EU za nafto zahvaljujoč cilju 2020 pripomogli k porastu 
BDP za približno 12 milijard EUR. Če bi bili cilji za leto 2020 strožji, bi se ta številka še 
povečala.

Predlog spremembe 43
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se za odstavkom 2 vstavi 
naslednji odstavek:
„Ta uredba od leta 2025 za nove 
avtomobile določa cilj 60 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo XII 
k Uredbi (ES) št. 692/2008 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi.“

Or. en

Predlog spremembe 44
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se za odstavkom 2 vstavi 
naslednji odstavek:
„Ta uredba od leta 2025 za nove 
avtomobile določa cilj 75 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo XII 
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k Uredbi (ES) št. 692/2008 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi.“

Or. en

Obrazložitev

Dolgoročni cilj zagotavlja proizvajalcem avtomobilov in dobaviteljem v avtomobilski 
industriji varnost pri načrtovanju in naložbah. Leta 2008 je bil dolgoročni cilj zastavljen za 
12 let naprej, kar bi bilo treba narediti ponovno. Cilj 75 g bi zagotovil nadaljnje izboljšanje 
običajnih vozil, ne bi pa zahteval obsežnega uvajanja zelo naprednih tehnologij, kot so 
električna vozila.

Predlog spremembe 45
Josefa Andrés Barea

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se za odstavkom 2 vstavi 
naslednji odstavek:
„Ta uredba od leta 2025 za nove 
avtomobile določa cilj v razponu od 65 do 
75 g CO2/km za povprečne emisije, kot je 
navedeno v členu 13(5).“ 

Or. en

Predlog spremembe 46
Matthias Groote

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Ta uredba od leta 2020 za nove 
avtomobile določa cilj 95 g CO2/km za

Od leta 2020 so povprečne emisije
95 g CO2/km, določene v tej uredbi,
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povprečne emisije, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo XII k 
Uredbi (ES) št. 692/2008 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi ter inovativnimi 
tehnologijami.“

izmerjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 ter Prilogo XII k Uredbi (ES) 
št. 692/2008 in njenimi izvedbenimi 
ukrepi, dosežejo pa se z izboljšavami v 
tehniki motorjev ter inovativnimi 
tehnologijami.“

Or. de

Predlog spremembe 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se za odstavkom 2 vstavi 
naslednji odstavek:
„Ta uredba od leta 2025 za nove 
avtomobile določa cilj 65 g CO2/km za 
povprečne emisije, izmerjene v skladu z 
Uredbo (ES) št. 715/2007 ter Prilogo XII 
k Uredbi (ES) št. 692/2008 in njenimi 
izvedbenimi ukrepi.“

Or. en

Predlog spremembe 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 b (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 1 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) V členu 1 se kot odstavek 2b vstavi 
naslednji odstavek:
„Od leta 2016 se za merjenje emisij CO2 
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namesto preskusnih postopkov iz Uredbe 
(ES) št. 715/2007 in njenih izvedbenih 
ukrepov uporablja svetovni preskusni 
postopek za lahka tovorna vozila.“ 

Or. en

Predlog spremembe 49
Jan Březina, Vicky Ford

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 2 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Člen 4, člen 8(4)(b) in (c), člen 9 in 
člen 10(1)(a) in (c) se ne uporabljajo za 
proizvajalca, ki je skupaj z vsemi svojimi 
povezanimi podjetji odgovoren za manj kot
1000 novih osebnih avtomobilov, 
registriranih v EU v prejšnjem 
koledarskem letu.“

Or. en

Obrazložitev

Mali proizvajalci so za odstopanja zaprošali prek zapletenega postopka, ki je zahteval 
precejšnja sredstva, tudi Evropske komisije. Komisija v svoji oceni učinka navaja, da imajo ti 
proizvajalci zanemarljiv vpliv na podnebje. Poleg tega zgornja meja 500 avtomobilov 
preprečuje gospodarski razvoj teh malih podjetij, ki bi bila z večjo verjetnostjo finančno 
uspešna, če bi proizvedla do 1000 avtomobilov, zlasti v času gospodarske krize. 

Predlog spremembe 50
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 2 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Člen 4, člen 8(4)(b) in (c), člen 9 in 
člen 10(1)(a) in (c) se ne uporabljajo za 
proizvajalca, ki je skupaj z vsemi svojimi 
povezanimi podjetji odgovoren za manj kot
5000 novih osebnih avtomobilov, 
registriranih v EU v prejšnjem 
koledarskem letu.“

Or. ro

Predlog spremembe 51
Werner Langen, Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Artikel 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 3(1) se točka (f) nadomesti z 
naslednjim:
„(f) „specifične emisije CO2“ pomeni 
emisije CO2 osebnega avtomobila, 
merjene v skladu z Uredbo (ES) 
št. 715/2007 in navedene kot (skupna) 
masa emisij CO2 v potrdilu o skladnosti; 
Za osebne avtomobile, ki niso bili 
homologirani v skladu z Uredbo (ES) št. 
715/2007, „specifične emisije CO2“ 
pomeni emisije CO2, izmerjene po istem 
postopku, kakor je določeno za osebne 
avtomobile v Uredbi (ES) št. 692/2008, ali 
po postopku, ki ga je Komisija sprejela za 
ugotavljanje emisij CO2 pri osebnih 
avtomobilih; za namene te uredbe se 
začnejo vse morebitne spremembe, ki so 
določene v Uredbi (ES) št. 715/2007 in 
Uredbi (ES) št. 692/2008 ter v standardih 
ECE R 83 in R 101, na katerih temeljita 
in ki začnejo veljati 1. januarja 2013, 
uporabljati šele od 1. januarja 2021.“
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Or. de

Predlog spremembe 52
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 3 – odstavek 1 – točka (h)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 3(1) se doda naslednja točka 
(h):
„(h) „alternativna goriva“ pomeni 
visokoenergetske kemične snovi, 
najpogosteje ogljikovodikove spojine, v 
tekoči ali plinasti obliki.“

Or. pl

Obrazložitev

Slednja vključujejo tako biogoriva kot tradicionalna goriva, ki so bila spremenjena za 
zmanjšanje emisij CO2.

Predlog spremembe 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V točki (f) člena 3(1) se na koncu 
doda naslednje:
„za namene te točke se novi svetovni 
preskusni postopek za lahka tovorna 
vozila uporablja od 1. januarja 2016.“

Or. en
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Predlog spremembe 54
Werner Langen, Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Člen 5 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 5
Olajšave
(1) Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 se vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2, ki znašajo 
manj kot 50 % ciljne vrednosti specifičnih 
emisij posameznega proizvajalca v skladu 
z Uredbo (ES) št. 433/2009, šteje za:
– 3,5 avtomobila v letu 2012,
– 3,5 avtomobila v letu 2013,
– 2,5 avtomobila v letu 2014,
– 2,5 avtomobila v letu 2015,
– 2,5 avtomobila v letu 2016,
– 2,5 avtomobila v letu 2017,
– 2 avtomobila v letu 2018;
– 2 avtomobila v letu 2019;
– 2 avtomobila v letu 2020;
(1a) Večkratno upoštevanje v skladu z 
odstavkom 1 se opravi samo takrat, kadar 
povprečne specifične emisije CO2
posameznega proizvajalca v ustreznem 
koledarskem letu njegovih ciljev 
specifičnih emisij ne presegajo za več kot 
15 %.

Or. de
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Predlog spremembe 55
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za členom 5 se vstavi naslednji člen: črtano
„Člen 5a
Olajšave za cilj 95 g CO2/km
1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.
2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

Or. en

Predlog spremembe 56
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Za členom 5 se vstavi naslednji člen: črtano
„Člen 5a
Olajšave za cilj 95 g CO2/km
1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
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obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.
2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

Or. de

Predlog spremembe 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a (novo) – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Olajšave za cilj 95 g CO2/km Spodbude za avtomobile z nizkimi 
emisijami 

Or. en

Predlog spremembe 58
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Olajšave za cilj 95 g CO2/km Olajšave
1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 50 g/km 
šteje za:
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– 2 avtomobila v letu 2020;
– 1,7 avtomobila v letu 2021;
– 1,5 avtomobila v letu 2022;
– 1,3 avtomobila v letu 2023;
– 1 avtomobil od leta 2024.

2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v posameznem letu ne sme 
presegati 2 % novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

Or. en

Obrazložitev

Zaradi visokih stroškov raziskav in razvoja, surovin in proizvodnje, ki so povezani z razvojem 
vozil z izjemno nizkimi emisijami CO2, so morda potrebne dodatne spodbude, ki bi 
proizvajalce spodbudile k temu, da bi takšna vozila začeli dobavljati prej, kot bi jih sicer.
Olajšave bi lahko služile temu namenu, vendar pa lahko tudi ogrozijo izpolnjevanje cilja 95 g. 
Zato je treba doseči pravo ravnovesje z omejitvijo množiteljev, časovnega okvira in količine 
olajšav, ki jih je mogoče uporabiti.

Predlog spremembe 59
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a (novo) – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 45 g/km v 
obdobju 2016–2019 šteje za 2 osebna 
avtomobila.

Or. en

Predlog spremembe 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen
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Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a (novo) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 proizvajalca se:

(a) cilj specifičnih emisij za proizvajalca, 
ki proda manj kot 4 % novih avtomobilov 
z nizkimi emisijami, ki v ozračje izpustijo 
manj kot 35 g CO2/km, zmanjša za:
– 4 g za proizvajalce, ki prodajo manj kot 
1 % avtomobilov z nizkimi emisijami,
– 3 g za proizvajalce, ki prodajo manj kot 
2 % avtomobilov z nizkimi emisijami,
– 2 g za proizvajalce, ki prodajo manj kot 
3 % avtomobilov z nizkimi emisijami,
– 1 g za proizvajalce, ki prodajo manj kot 
4 % avtomobilov z nizkimi emisijami;
(b) cilj specifičnih emisij za proizvajalca, 
ki proda več kot 4 % avtomobilov z 
nizkimi emisijami, ki v ozračje izpustijo 
manj kot 35 g CO2/km, poveča za:
– 2 g za proizvajalce, ki prodajo več kot 4 
% avtomobilov z nizkimi emisijami,
– 3 g za proizvajalce, ki prodajo več kot 5 
% avtomobilov z nizkimi emisijami.
1a. Države članice skupno število vozil na 
proizvajalca s specifičnimi emisijami CO2
35 g/km javno objavijo do 28. februarja 
vsako leto glede na predhodno koledarsko 
leto, prvič leta ....+.
1b. Komisija vsako leto do 28. februarja 
objavi poročilo za predhodno koledarsko 
leto o tem, kako so spodbude za 
avtomobile z nizkimi emisijami vplivale na 
cilje specifičnih emisij proizvajalcev, prvič 
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leta ...+.
__________________
+ UL: Vstaviti leto začetka veljavnosti te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 61
Josefa Andrés Barea

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a (novo) – naslov in odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Olajšave za cilj 95 g CO2/km Vozila z izjemno nizkimi emisijami CO2

1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

1. Od leta 2020 dalje se: 

(a) cilj specifičnih emisij CO2 za vsakega 
proizvajalca, ki je odgovoren za 
registracijo več kot 5 % novih osebnih 
avtomobilov s specifičnimi emisijami CO2 
pod 50 g/km na evropskem trgu, poveča za 
2 g CO2/km; 
(b) cilj specifičnih emisij CO2 za vsakega 
proizvajalca, ki je odgovoren za 
registracijo manj kot 4 % novih osebnih 
avtomobilov s specifičnimi emisijami CO2 
pod 50 g/km na evropskem trgu, zmanjša 
za 1 g CO2/km; 
„(c) cilj specifičnih emisij CO2 za 
proizvajalce, ki so odgovorni za 
registracijo 4 % do 5 % novih osebnih 
avtomobilov s specifičnimi emisijami CO2 
pod 50 g/km na evropskem trgu, ne 
spremeni.
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Or. en

Predlog spremembe 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a (novo) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 50 g/km
ali ki v ozračje izpušča manj kot 50 % 
vrednosti CO2, ki jo določa njegov cilj 
specifičnih emisij iz formule v Prilogi 1, z 
zgornjo mejo 70 g CO2/km, od leta 2016 
dalje šteje za 2 osebna avtomobila. 
Pridobljene olajšave se lahko v celoti ali 
delno uporabijo kadarkoli v obdobju
med¸letoma 2016 in 2025.

Or. en

Obrazložitev

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).
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Predlog spremembe 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a (novo) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 50 g/km 
ali ki v ozračje izpušča manj kot 50 % 
vrednosti CO2, ki jo določa njegov cilj 
specifičnih emisij iz formule v Prilogi 1, z 
zgornjo mejo 70 g CO2/km, od leta 2016 
dalje šteje za 2 osebna avtomobila. 
Pridobljene olajšave se lahko v celoti ali 
delno uporabijo kadarkoli v obdobju med 
letoma 2016 in 2025.

Or. en

Obrazložitev

EU je sprejela splošno politiko, ki je usmerjena k čistemu in trajnostnemu prometu v 
naslednjih desetletjih. To bo vodilo k hitrejšemu uvajanju teh stroškovno zelo intenzivnih 
tehnologij na trg in koristilo vsem zainteresiranim stranem, vključno s potrošniki (hitrejša 
dobava izdelkov), okoljem (nižje emisije CO2) in proizvajalci (hitrejše zmanjševanje stroškov). 
Zaradi negotovosti na trgu je treba vključiti določene prožne mehanizme, da se ohrani 
podpora za ta vozila.

Predlog spremembe 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a (novo) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 

1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
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specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

specifičnimi emisijami CO2 pod 50 g/km
ali ki v ozračje izpušča manj kot 50 % 
vrednosti CO2, ki jo določa njegov cilj 
specifičnih emisij iz formule v Prilogi 1, z 
zgornjo mejo 70 g CO2/km, od leta 2016 
dalje šteje za 1,5 osebnega avtomobila.

Or. en

Predlog spremembe 65
Kent Johansson

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a (novo) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 2 osebna
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

Or. en

Obrazložitev

Stopnja podpore za vozila z nizkimi emisijami je na primer v ZDA in na Kitajskem višja. 
Politika EU mora biti usklajena s temi državami/regijami, da ne bi bila EU v konkurenčno 
manj ugodnem položaju, kar bi negativno vplivalo na konkurenčnost njene industrije v 
svetovnem merilu.

Predlog spremembe 66
Kent Johansson

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a (novo) – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 45 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

Or. en

Obrazložitev

V obdobju prehoda z avtomobilov na gorivo na električne avtomobile električna energija za 
avtomobile še ni povsod na voljo (kar še posebej velja za redkeje poseljena področja). Zato je 
treba dajati tudi spodbude za razvoj hibridnih električnih vozil z nizkimi emisijami CO2.

Predlog spremembe 67
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri računanju povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 35 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

1. Pri izračunu povprečnih specifičnih 
emisij CO2 vsak nov osebni avtomobil s 
specifičnimi emisijami CO2 pod 50 g/km v 
obdobju 2020–2023 šteje za 1,3 osebnega 
avtomobila, po letu 2024 pa za en osebni 
avtomobil.

Or. ro

Predlog spremembe 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
Pilar del Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
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Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a (novo) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

črtano

Or. en

Obrazložitev

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Predlog spremembe 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a (novo) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 70
Josefa Andrés Barea

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a (novo) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

2. Komisija od leta 2020 dalje vsako 
koledarsko leto, na podlagi informacij, ki 
jih zagotovijo države članice v skladu s 
členom 8(2), izračuna, v kolikšni meri 
pozitivne in negativne točke, pridobljene v 
skladu z določbami tega člena, vplivajo na 
raven cilja, določenega v drugem 
odstavku člena 1.“

Or. en

Predlog spremembe 71
Bernd Lange

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 443/2009
Artikel 5a (novo) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov za uporabo množiteljev iz 
odstavka 1 v obdobju 2020–2023 ne sme 
presegati 20 000 novih registracij osebnih 
avtomobilov na proizvajalca.“

2. Največje število novih osebnih 
avtomobilov, ki se upoštevajo pri uporabi
množiteljev iz odstavka 1, v obdobju 
2020–2023 ne sme presegati 1 % novih 
registracij osebnih avtomobilov na 
proizvajalca.“

Or. de
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Predlog spremembe 72
Adina-Ioana Vălean

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 5 a (novo) – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Povečanje cilja specifičnih emisij za 
posameznega proizvajalca na podlagi 
izračuna olajšav se omeji na 5 g CO2/km.

Or. en

Predlog spremembe 73
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Člen 6 se nadomesti z naslednjim:
„Da se ugotovi, v kolikšni meri 
proizvajalec izpolnjuje svoj cilj specifičnih 
emisij CO2 iz člena 4, se cilji specifičnih 
emisij CO2 za vsako vozilo, ki je sposobno 
delovati na alternativna goriva v skladu s 
standardi EU, do 31. decembra 2015 
zmanjšajo za 5 % ob priznavanju večjih 
možnosti za inovativne tehnologije goriva 
in zmanjšanje emisij pri delovanju na 
biogoriva. To zmanjšanje velja samo v 
primeru, ko to vrsto alternativnega goriva, 
vključno z biogorivi, zagotavlja vsaj 30 % 
bencinskih črpalk v državi članici, kjer je 
vozilo registrirano, v skladu z merili 
trajnosti, ki jih določa zadevna 
zakonodaja EU.“ 

Or. pl
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Obrazložitev

Bonus 5-odstotnega zmanjšanja cilja emisij CO2 bi moral veljati za vsa alternativna goriva, 
vključno z bioestri, in ne samo za bioetanol.

Predlog spremembe 74
Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 7a
Skladnost v uporabi
1. Določbe za skladnost vozil v uporabi se 
smiselno uporabljajo za porabo goriva in 
emisije CO2 novih osebnih avtomobilov 
med njihovo običajno uporabno dobo pri 
običajnih pogojih uporabe, kot je 
določeno v členu 9 in Prilogi II k Uredbi 
(ES) št. 692/2008. Takšne določbe 
zahtevajo neodvisen preskus iztekanja 
novega avtomobila, katerega skladnost v 
uporabi se preverja, da se zagotovijo 
vrednosti upora za nastavitev 
dinamometra.
2. Rezultatom preskušanja v uporabi se 
priloži poročilo o preverjanju, ki ga 
pripravi neodvisen in certificiran organ. 
Slednji v poročilu oceni, ali je preskušanje 
v uporabi potekalo v običajnih pogojih in 
ali so bile prilagoditve upravičene.
3. Države članice v elektronski obliki 
javno objavijo rezultate preskušanja v 
uporabi in priloženo poročilo o 
preverjanju v skladu z Direktivo 
2003/4/ES ter te rezultate in poročilo o 
preverjanju v roku treh mesecev 
posredujejo Komisiji.
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4. Če izmerjena vrednost emisij CO2 novih 
osebnih avtomobilov pri preskušanju v 
uporabi preseže specifične emisije CO2, 
posredovane v skladu s členom 8(2), za 
več kot 4 %, Komisija ponovno izračuna 
povprečne specifične emisije CO2 za 
proizvajalce v predhodnih letih, da določi 
skladnost s ciljem specifičnih emisij v 
skladu s členom 8. Za vsako prekoračitev 
cilja specifičnih emisij, določeno na 
podlagi ponovnih izračunov, veljajo 
premije za presežne emisije v skladu s 
členom 9.
5. Komisija vodi centralni register 
rezultatov preskušanja v uporabi, ki so jih 
posredovali nacionalni organi, in na letni 
ravni objavi zbirno poročilo. Centralni 
register in zbirna poročila so v elektronski 
obliki dostopni za javnost.
6. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
podrobna pravila o skladnosti v uporabi iz 
odstavka 1, ki so potrebna, da se zagotovi, 
da preskušanje v uporabi v največji možni 
meri ustreza običajnim pogojem uporabe, 
hkrati pa spodbujajo enotno izvajanje in 
temeljijo na izkušnjah, ki so jih 
proizvajalci pridobili med izvajanjem 
odstavka 1, in ocenah iz poročil o 
preverjanju iz odstavka 2. Navedeni 
izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 
postopkom preverjanja iz člena 14(2). Ta 
pravila se sprejmejo do [DDMMLLLL].“

Or. en

Obrazložitev

Obstoječe določbe o skladnosti vozil v uporabi so široko uveljavljene in so primerna osnova 
za merjenje porabe goriva in emisij CO2 v običajnih pogojih uporabe. Če dejanske emisije 
CO2 presegajo tiste, ki so zabeležene na potrdilu o skladnosti, za nesprejemljivo vrednost, je 
primerno, da Komisija ponovno preuči skladnost s cilji specifičnih emisij za predhodna leta 
ter naloži ustrezne premije za presežne emisije.

Predlog spremembe 75
Adina-Ioana Vălean
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Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Vstavi se naslednji člen: 
„Člen 7a
Skladnost v uporabi
1. Določbe za skladnost vozil v uporabi, 
določene v členu 9 in Prilogi II k Uredbi 
(ES) št. 692/2008, se smiselno uporabljajo 
za porabo goriva in emisije CO2 osebnih 
avtomobilov med njihovo običajno 
uporabno dobo pri običajnih pogojih 
uporabe.
2. Za vsa nova vozila se lahko rezultatom 
preskušanja v uporabi priloži poročilo o 
preverjanju, ki ga pripravi neodvisen in 
certificiran organ, ki oceni, ali je 
preskušanje v uporabi potekalo v 
običajnih pogojih in ali so bile 
prilagoditve upravičene.
3. Države članice v elektronski obliki 
javno objavijo rezultate preskušanja v 
uporabi in priloženo poročilo o 
preverjanju v skladu z Direktivo 
2003/4/ES ter te rezultate in poročilo o 
preverjanju v roku treh mesecev 
posredujejo Komisiji.
4. Če izmerjena vrednost emisij CO2
osebnih avtomobilov pri preskušanju v 
uporabi preseže specifične emisije CO2, 
posredovane v skladu s členom 8(2), za 
več kot 4 %, Komisija ponovno izračuna 
povprečne specifične emisije CO2 za 
proizvajalce v tem letu, da določi 
skladnost s ciljem specifičnih emisij v 
skladu s členom 8. Za vsako prekoračitev 
cilja specifičnih emisij, določeno na 
podlagi ponovnih izračunov, veljajo 
premije za presežne emisije v skladu s 
členom 9.
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5. Komisija vodi centralni register 
rezultatov preskušanja v uporabi, ki so jih 
posredovali nacionalni organi, in na letni 
ravni objavi zbirno poročilo. Centralni 
register in zbirna poročila so v elektronski 
obliki dostopni za javnost.“

Or. en

Predlog spremembe 76
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 7 (a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 7a
Skladnost v uporabi
Ukrepi za skladnost v uporabi morajo 
zagotoviti, da so prihranki pri gorivu in 
emisije CO2 osebnih avtomobilov med 
preskusi za podelitev homologacije enaki 
tistim, ki jih isto vozilo doseže pri 
običajnih pogojih uporabe. 
Skladnost v uporabi, kar zadeva emisije 
CO2, se določi do leta 2014 s preskusom, 
ki ga opravi tretja oseba, in sicer 
neodvisni in certificirani organ, med 
preskusnim ciklom. 
Če izmerjena vrednost CO2 preseže 
vrednost CO2, ki jo je navedel 
proizvajalec, za več kot 4 %, se uporabi 
člen 10(5) Uredbe (ES) št. 715/2007.“

Or. en

Predlog spremembe 77
Werner Langen, Herbert Reul
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Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Artikel 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de

Predlog spremembe 78
Werner Langen, Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 b (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Artikel 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) V členu 8 se odstavek 5 nadomesti z 
naslednjim:
„(5) Proizvajalci lahko v treh mesecih po 
prejemu obvestila o začasnem izračunu iz 
odstavka 4 Komisijo obvestijo o kakršnih 
koli napakah v podatkih in navedejo 
državo članico, v kateri naj bi se te napake 
pojavile.
Komisija prouči vsa obvestila 
proizvajalcev in do 31. oktobra potrdi ali 
spremeni začasne izračune iz četrtega 
odstavka.
Od 1. januarja 2016 do vključno leta 2023 
vsak proizvajalec v treh mesecih po 
prejemu sporočila o začasnem izračunu iz 
odstavka 4 Komisijo obvesti, ali mora pri 
izračunu njegovih povprečnih specifičnih 
emisij CO2 v predhodnem koledarskem 
letu upoštevati olajšave iz člena 5.“

Or. de

Predlog spremembe 79
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5 a (novo)
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Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 9 – odstavek 2 – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Točka (b) člena 9(2) se nadomesti z 
naslednjim:
„(b) od leta 2019:
(presežne emisije × 130 EUR) × število 
novih osebnih avtomobilov.“

Or. en

Obrazložitev

Ustrezna raven premij za presežne emisije je bistvena za zagotovitev skladnosti z Uredbo. 
Glede na oceno učinka, ki jo je opravila Komisija, znašajo povprečni mejni stroški za 
doseganje cilja 95 g/km leta 2020 91 EUR za g CO2/km. Za upoštevanje verjetnih zgornjih 
mejnih stroškov zagotavljanja skladnosti s cilji za leto 2020 je treba premijo za presežne 
emisije povečati na najmanj 130 EUR na g CO2/km.

Predlog spremembe 80
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 7 – točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) V odstavku 4 se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„Prošnjo za odstopanje od cilja 
specifičnih emisij, izračunanih v skladu s 
Prilogo I, lahko vloži proizvajalec, ki je 
skupaj z vsemi svojimi povezanimi podjetji 
odgovoren za 10 000 do 100 000 novih 
osebnih avtomobilov, registriranih v 
Skupnosti vsako koledarsko leto.“

Or. en
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Obrazložitev

Za zagotovitev postopnega celotnega zmanjšanja emisij CO2 v voznem parku se od leta 2020 
do leta 2030 odstopanje za ozko specializirane proizvajalce zmanjša na 100 000.

Predlog spremembe 81
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 7 – točka c
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(c) kadar je prošnja povezana s 
točko 1(c) Priloge I, cilj, ki je zmanjšanje 
za 45 % glede na povprečne specifične 
emisije CO2 leta 2007, ali kadar več 
povezanih podjetij vloži eno prošnjo, za 
45 % glede na njihove povprečne 
specifične emisije CO2 leta 2007.“ 
.

črtano

Or. ro

Predlog spremembe 82
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 7 – točka c a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 11 – odstavek 4 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) V drugem pododstavku odstavka 4 se 
doda naslednja točka:
„(ca) kadar je prošnja povezana s 
točko 1(d) Priloge I, cilj, ki je zmanjšanje 
za 65 % glede na povprečne specifične 
emisije CO2 leta 2007, ali, kadar več 
povezanih podjetij vloži eno prošnjo, za 
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65 % glede na njihove povprečne 
specifične emisije CO2 leta 2007.“

Or. en

Predlog spremembe 83
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Zadnji stavek člena 12(1) se črta.

Or. pl

(Skupni prispevek teh tehnologij k zmanjšanju cilja specifičnih emisij za posameznega 
proizvajalca je lahko največ 7 g CO2/km.)

Obrazložitev

Za inovativne tehnologije se ne smejo določati omejitve.

Predlog spremembe 84
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Člen 12(1) se nadomesti z 
naslednjim:
„1. Na prošnjo dobavitelja ali proizvajalca 
se upoštevajo prihranki CO2, doseženi z 
uporabo inovativnih tehnologij.
Upoštevanje tehnologij mora vključevati 
najmanj poročilo o preverjanju, ki ga 
pripravi tehnična služba, kot je navedeno 
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v členu 7 Uredbe (EU) št. 725/2011.
Skupni prispevek teh tehnologij k 
zmanjšanju cilja specifičnih emisij 
posameznega proizvajalca je lahko največ 
3,5 g CO2/km na vozilo.“

Or. en

Obrazložitev

Ekološke inovacije izboljšujejo učinkovitost vozila v dejanskih voznih pogojih, ne pa v 
preskusnem ciklu. Preskusni cikel in preskusne postopke je treba posodobiti, da bi bolje 
posnemali dejanske vozne pogoje. Dokler cikel ni posodobljen, lahko sprejmemo potrebo po 
ekoloških inovacijah, pod pogojem, da se ohrani sedanji strog postopek ocenjevanja in da je 
skupni prispevek ekoloških inovacij k cilju omejen na 3,5 g/km. 

Predlog spremembe 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8 a (novo)
2009/443/EG
Artikel 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) V členu 12 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
„(1) Na prošnjo dobavitelja ali 
proizvajalca se upoštevajo prihranki CO2, 
doseženi z uporabo inovativnih tehnologij 
ali kombinacije inovativnih tehnologij 
(svežnji inovativnih tehnologij). Skupni 
prispevek teh tehnologij k zmanjšanju 
cilja specifičnih emisij posameznega 
proizvajalca je lahko največ 7 g CO2/km.“

Or. de

Predlog spremembe 86
Ismail Ertug
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Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9
2009/443/EC
Člen 12 – odstavek 2 – prvi stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
podrobne določbe o postopku za odobritev 
inovativnih tehnologij iz odstavka 1. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom preverjanja iz 
člena 14(2) te uredbe.“

„Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
podrobne določbe o postopku za odobritev 
inovativnih tehnologij ali svežnja 
inovativnih tehnologij iz odstavka 1. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom preverjanja iz 
člena 14(2) te uredbe.“

Or. en

Predlog spremembe 87
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 12 – odstavek 2 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Točka (c) člena 12(2) se črta.

Or. pl

((c) inovativne tehnologije ne smejo biti zajete v standardnih preskusnih ciklih za merjenje 
CO2 ali v obveznih določbah, ki izhajajo iz dodatnih dopolnilnih ukrepov v zvezi z 

zmanjšanjem za 10 g CO2/km iz člena 1, ali biti obvezne po drugih določbah zakonodaje 
Skupnosti.)

Obrazložitev

To izvzetje je nelogično in neutemeljeno.

Predlog spremembe 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper



PE504.233v01-00 52/74 AM\925662SL.doc

SL

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9Uredba (ES) št. 443/2009
Artikel 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

„Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
podrobne določbe o postopku za odobritev 
inovativnih tehnologij iz odstavka 1. 
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom preverjanja iz 
člena 14(2) te uredbe.“

„Komisija z izvedbenimi akti sprejme 
podrobne določbe o postopku za odobritev 
inovativnih tehnologij ali svežnjev 
inovativnih tehnologij iz odstavka 1.
Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 
skladu s postopkom preverjanja, 
navedenem v členu 14(2) te uredbe. Ta 
postopkovna pravila temeljijo na 
naslednjih merilih:
(a) dobavitelju ali proizvajalcu mora biti 
mogoče dodeliti prihranke CO2, dosežene 
z uporabo inovativnih tehnologij ali 
svežnjev inovativnih tehnologij;
(b) inovativne tehnologije ali svežnji 
inovativnih tehnologij morajo preverjeno 
prispevati k zmanjšanju CO2.
Dodatne inovativne tehnologije in svežnji 
inovativnih tehnologij ter njihov vpliv na 
specifične emisije CO2 osebnega 
avtomobila lahko prispevajo le k delu 
zmanjšanja emisij, katerega vpliv ni zajet 
v standardnem preskusnem postopku; 
inovativne tehnologije ali svežnji 
inovativnih tehnologij ne smejo biti zajeti 
v določbah, ki izhajajo iz dodatnih 
ukrepov v zvezi z zmanjšanjem emisij za 
10 g CO2/km iz člena 1, ali biti obvezni po 
drugih določbah zakonodaje Skupnosti.“

Or. de

Predlog spremembe 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9 a (novo)
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Uredba (ES) št. 443/2009
Artikel 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) V členu 12 se odstavek 3 nadomesti z 
naslednjim:
Dobavitelj ali proizvajalec, ki vloži 
prošnjo za potrditev ukrepa kot inovativne 
tehnologije ali svežnja inovativnih 
tehnologij, Komisiji predloži poročilo, 
vključno s poročilom o pregledu, ki ga 
pripravi neodvisni in certificirani organ. 
V primeru medsebojnega vplivanja med 
tem ukrepom in drugo že potrjeno 
inovativno tehnologijo ali drugim 
svežnjem inovativnih tehnologij se v 
poročilu to medsebojno vplivanje navede, 
v poročilu o pregledu pa se oceni, koliko 
se zaradi takšnega medsebojnega 
vplivanja spremeni zmanjšanje emisij, 
doseženo s posameznim ukrepom.“

Or. de

Predlog spremembe 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9 b (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Artikel 12 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. de
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Predlog spremembe 91
Bernd Lange

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Artikel 12 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Na koncu člena 12 se doda naslednji 
odstavek:
„Komisija do 31. decembra 2013 predloži 
revizijo podrobnih določb o postopku 
potrjevanja ekoloških inovacij, katere cilj 
je olajšati vlaganje prošenj za uporabo 
inovativnih tehnologij. Po tej reviziji mora 
Komisija izdati priročnik za pravilno 
vlaganje prošenj.“

Or. de

Obrazložitev

Obstoječa zakonodaja, tj. Uredba (ES) št. 443/2009, določa, da se za dosego cilja Skupnosti 
upoštevajo prihranki CO2, doseženi z uporabo inovativnih tehnologij. Vendar so pretekle 
izkušnje pokazale, da je bila doslej vložena le ena tovrstna prošnja. S spremembo postopka 
potrjevanja za poenostavitev vlaganja prošenj in izdajo priročnika je mogoče to stanje 
popraviti.

Predlog spremembe 92
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 13 se spremeni:
(a) V odstavku 2 se tretji pododstavek 
nadomesti z naslednjim:

črtano

„Navedeni ukrepi se sprejmejo z 
delegiranimi akti v skladu s členom 14a.“
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(b) Drugi pododstavek odstavka 3 se 
črta.
„(c) Odstavek 5 se nadomesti z 
naslednjim:
"5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.“ 
(d) Odstavek 7 se nadomesti z 
naslednjim:

“7. Komisija je v skladu s členom 14a 
pooblaščena za sprejetje delegiranih 
aktov, s katerimi se prilagodijo formule iz 
Priloge I, da se upoštevajo morebitne 
spremembe regulativnega preskusnega 
postopka za merjenje specifičnih emisij 
CO2 iz Uredbe (ES) št. 715/2007 in 
Uredbe (ES) št. 692/2008, pri čemer se 
zagotovi, da so v starih in novih 
preskusnih postopkih določene 
primerljivo stroge zahteve glede 
zmanjšanja za proizvajalce in vozila z 
različno uporabnostjo.“

Or. ro

Predlog spremembe 93
Josefa Andrés Barea

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka -a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Pododstavek 1 člena 13(2) se 
nadomesti z naslednjim:
„2. Do 31. oktobra 2014 in nato vsaka tri 
leta se sprejmejo ukrepi za spremembo 
Priloge I za prilagoditev števil M0 in F0, 
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opredeljenih v navedeni prilogi, povprečni 
masi in povprečnemu odtisu registriranih 
novih osebnih avtomobilov v preteklih 
treh koledarskih letih.“

Or. en

Predlog spremembe 94
Josefa Andrés Barea

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka a a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) V člen 13(3) se vstavi naslednji 
pododstavek 1a:
„Da se zagotovi ustrezno upoštevanje 
dejanskih emisij in stroga primerljivost 
izmerjenih vrednosti CO2, Komisija v 
skladu s členom 14(3) Uredbe (ES) št. 
715/2007 zagotovi, da so tisti elementi 
preskusnega postopka, ki znatno vplivajo 
na izmerjene emisije CO2, strogo določeni, 
prilagodljivosti preskušanja pa 
odpravljene.“

Or. en

Predlog spremembe 95
Werner Langen, Herbert Reul

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka b
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) Drugi pododstavek odstavka 3 se črta. b) Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„(3) Od leta 2012 dalje Komisija izvaja 



AM\925662SL.doc 57/74 PE504.233v01-00

SL

oceno učinka, da bi v skladu s členom 
14(3) Uredbe (ES) št. 715/2007 do leta 
2014 revidirala postopke za merjenje 
emisij CO2 iz navedene uredbe ter tako od 
1. januarja 2021 za potrebe te uredbe 
uporabljala revidirani postopek merjenja. 
Komisija zlasti predloži predloge za 
prilagoditev postopkov, tako da odražajo 
dejansko obnašanje vozil v zvezi z 
emisijami CO2 in da vključi odobrene 
inovativne tehnologije iz člena 12, ki bi jih 
lahko uporabili v preskusnih ciklih. 
Komisija zagotovi, da se ti postopki nato 
redno preverjajo.“

Or. de

Predlog spremembe 96
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka b a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) V člen 13 se vstavi naslednji 
odstavek:
 „3a. Komisija bo ocenila možnost 
zamenjave pristopa emisij iz izpušne cevi, 
pri katerem se štejejo le emisije, povezane 
s proizvodnjo in uporabo goriva, s 
pristopom življenjskega cikla, ki vključuje 
emisije iz vseh faz življenja vozila, od 
proizvodnje materialov do odstranitve ali 
recikliranja na koncu življenjskega cikla.“

Or. en

Predlog spremembe 97
Josefa Andrés Barea
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Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka b a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) V člen 13 se vstavi naslednji 
pododstavek (3a):
„3a. Komisija preuči morebitne koristi 
zagotavljanja, da homologacijske 
vrednosti emisij CO2 vključujejo emisije, 
ki so posledica uporabe naprav na vozilu, 
ki so največji porabniki energijo, in, če je 
primerno, pripravi predloge za uresničitev 
tega v obdobju po letu 2020.“

Or. en

Predlog spremembe 98
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka c
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.“

5. Komisija do 31. decembra 2015 konča 
pregled ciljev specifičnih emisij v Prilogi I 
in odstopanj iz člena 11, da bi opredelila:

(a) načine za dosego dolgoročnega cilja 
75 g CO2/km do leta 2025, ki bodo 
karseda stroškovno učinkoviti, ob 
upoštevanju potrditve izvedljivosti tega 
cilja na podlagi posodobljenih rezultatov 
ocene učinka,
(b) vidike izvajanja tega cilja, vključno s 
premijo za presežne emisije.
Komisija na podlagi tega pregleda in 
njegove ocene učinka, ki vključuje 
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splošno oceno učinka na avtomobilsko 
industrijo in njene odvisne industrije, po 
potrebi pripravi predlog za spremembo te 
uredbe v skladu z rednim zakonodajnim 
postopkom na način, ki bo karseda 
nepristranski glede konkurence ter 
socialno pravičen in trajnosten.

Or. en

Obrazložitev

Dolgoročni cilj zagotavlja proizvajalcem avtomobilov in dobaviteljem v avtomobilski 
industriji varnost pri načrtovanju in naložbah. Vendar pa lahko prihodnji tehnološki, 
gospodarski ali družbeni dogodki vplivajo na uresničljivost dolgoročnega cilja. Zato je 
primerno, da se cilj za leto 2025 ponovno pregleda leta 2015.

Predlog spremembe 99
Bernd Lange

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba (ES) št. 443/2009 
Artikel 13 – odstavek 5

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 nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.“

Komisija do 31. decembra 2014 predloži 
predlog v zvezi s cilji emisij CO2 za nove 
osebne avtomobile za obdobje po 
letu 2020. Nova mejna vrednost se 
izračuna tako, da bo mogoče doseči cilje, 
navedene v „Načrtu za enotni evropski 
prometni prostor – na poti h 
konkurenčnemu in z viri gospodarnemu 
prometnemu sistemu“, zlasti cilj 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz 
prometa za 60 % do leta 2050. Ta predlog 
temelji na novem svetovnem preskusnem 
postopku za lahka tovorna vozila. Če do 
1. aprila 2014 ne bo doseženo soglasje o 
tem standardu, bo predlog temeljil na 
obstoječem novem evropskem voznem
ciklu.
Predlog v zvezi z novo mejno vrednostjo 
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CO2 vsebuje tudi:
– oceno emisij CO2 iz osebnih avtomobilov 
v življenjskem ciklu, kot je predvidena tudi 
v načrtu za učinkovito rabo virov 2050. 
Rezultati te ocene se upoštevajo pri 
določanju mejne vrednosti.
– vključitev dejanskih emisij med vožnjo 
(Real World Driving Emissions, RDE).“

Or. de

Obrazložitev

Realističen svetovni preskusni postopek je vsekakor zaželen. Vendar zaradi dolgotrajnega 
sprejemanja odločitev ne smemo izgubiti osredotočenosti na cilje v zvezi s CO2. Zaradi novih 
pogonov in vedno manjše porabe več kot 50 % emisij CO2 iz osebnih avtomobilov ne nastaja 
več pri njihovi uporabi v prometu, ampak pri njihovi proizvodnji in reciklaži. Več preiskav je 
pokazalo, da dejanske emisije bistveno presegajo emisije, izmerjene v preskusnem postopku.

Predlog spremembe 100
Josefa Andrés Barea

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.“

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020 z namenom, da se do 
leta 2025 doseže cilj 65 do 75 g CO2/km, 
razen če je na podlagi uporabe tehnologij 
z nizkimi emisijami in njihovega sprejetja 
na trgu ustrezno upravičen nižji cilj.

Komisija na podlagi takšnega pregleda, ki 
vključuje splošno oceno učinka na 
avtomobilsko industrijo in njene odvisne 
industrije, po potrebi pripravi predlog za 
spremembo te uredbe na način, ki bo kar 
se da stroškovno učinkovit in 
nepristranski glede konkurence ter bo
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zagotavljal dosego dolgoročnih ciljev 
Unije v boju proti podnebnim 
spremembam.“

Or. en

Predlog spremembe 101
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.“

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020, vključno s cilji 
emisij CO2 za leto 2025, kar bo Evropski 
uniji še naprej zagotavljalo vodilno mesto 
na področjih ekonomičnosti porabe goriva 
in emisij CO2. Ključnega pomena je, da se 
ti cilji določijo na pregleden način, da 
temeljijo na obsežnem posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi in oceni učinka, 
poleg tega pa jih je treba določiti 
najkasneje v letu 2014, da se industriji 
zagotovi primerna varnost pri načrtovanju 
in naložbah.“

Or. en

Obrazložitev

Standardi Evropske unije za emisije CO2 osebnih avtomobilov so pripomogli k znatno 
hitrejšim izboljšavam na področju varčevanja z gorivom in k umestitvi EU na vodilni položaj 
v svetu. Vendar pa so ji ostali trgi sledili, zlasti ZDA, ki je zakonsko uredila emisije 
toplogrednih plinov in varčno porabo goriva v novih avtomobilih do leta 2025. EU bi morala 
slediti temu zgledu in preprečiti zamude pri določanju dodatnih standardov, pri tem pa 
zagotoviti pregledne in odprte razprave.
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Predlog spremembe 102
Alejo Vidal-Quadras

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.“

5. Komisija najpozneje leta 2017 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nove osebne avtomobile za obdobje 
po letu 2020, ki bodo temeljili na novem 
preskusnem postopku in preskusnem 
ciklu, ki upoštevata usklajeni svetovni 
preskusni postopek za lahka tovorna 
vozila.“

Or. en

Predlog spremembe 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.“

5. Komisija najbolj zgodaj leta 2017
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020, vendar ne pred 
popolno opredelitvijo in uveljavitvijo 
novega preskusnega cikla in preskusnih 
postopkov ter oceno njihovih prvih 
rezultatov.“

Or. en
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Obrazložitev

It is important that legislators provide industry with sufficient lead-time and predictability. 
However, it is considered that the date for proposing targets beyond 2020 is premature, as 
the new test cycle will not be fully agreed (incl. the relevant procedures), the various 
underlying parameters need to be fully reviewed and the uptake of electrified vehicles needs 
to be assessed and taken into account. Furthermore, setting a target by 2017 will still give the 
industry enough leadtime to comply with a target post-2020 and provide the necessary 
reassurances it is based on a proper review.

Predlog spremembe 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.“

5. Komisija najbolj zgodaj leta 2017
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020, vendar ne pred 
popolno opredelitvijo in uveljavitvijo 
novega preskusnega cikla in preskusnih 
postopkov ter oceno njihovih prvih 
rezultatov.“

Or. en

Obrazložitev

The industry is in favour of sufficient lead-time and predictability to be guaranteed by the 
legislators. From this perspective, industry considers the date for proposal of targets beyond 
2020 as premature, as the new test cycle will not be fully agreed, including the relevant 
procedures. Implementation and results of a correlation program must be also taken into 
consideration when proposing new targets beyond 2020, which will not be possible before 
2017. New targets for the period after 2020 should be proposed on the basis of WLTP and 
relevant procedures. Furthermore, the uptake of electrified vehicles needs to be assessed and 
taken into account.
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Predlog spremembe 105
Kent Johansson

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.“

5. Pod pogojem, da se upošteva novi 
preskusni cikel, Komisija do
31. decembra 2014 pregleda cilje 
specifičnih emisij, načine in druge vidike te 
uredbe, da se določijo cilji emisij CO2 za 
nove osebne avtomobile za obdobje po 
letu 2020.“

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se cilji emisij CO2 za obdobje po letu 2020 določijo čimprej, vendar pa je 
pri tem postopku treba upoštevati novi preskusni cikel, sicer obstaja nevarnost, da bo 
postopek kontraproduktiven.

Predlog spremembe 106
Werner Langen

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba (ES) št. 443/2009
Artikel 13 – odstavek 5

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 nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.“

Komisija do 31. decembra 2017 pregleda 
cilje specifičnih emisij, načine in druge 
vidike te uredbe, da se določijo cilji emisij 
CO2 za nove osebne avtomobile za obdobje 
po letu 2020, vključno s ciljem 70 g 
CO2/km za leto 2025.“

Or. de



AM\925662SL.doc 65/74 PE504.233v01-00

SL

Predlog spremembe 107
Ivo Belet

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka c
Uredba (ES) št. 443/2009
 Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za 
obdobje po letu 2020.“

5. Komisija do 31. decembra 2014 
pregleda cilje specifičnih emisij, načine in 
druge vidike te uredbe, da se določijo cilji 
emisij CO2 za nove osebne avtomobile za
leto 2025 in obdobje po tem letu.“

Or. en

Predlog spremembe 108
Kent Johansson

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka c a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vstavi se naslednji odstavek:
„5a. Takšni cilji so skladni s stroškovno 
učinkovito potjo k doseganju dolgoročnih 
podnebnih ciljev Unije za leto 2050.“ 

Or. en

Obrazložitev

Dolgoročni cilji s postopnim povečevanjem ravni ambicioznosti so pomembni za podnebni in 
energetski okvir za obdobje do leta 2030, pa tudi za doseganje emisijskega cilja EU za leto 
2050. Takšni cilji so pomembni tudi za naložbeno varnost. Zato je treba to bolj izrecno 
omeniti.

Predlog spremembe 109
Werner Langen, Herbert Reul
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Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka d
Uredba (ES) št. 443/2009
Artikel 13 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je v skladu s členom 14a 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, 
s katerimi se prilagodijo formule iz 
Priloge I, da se upoštevajo morebitne 
spremembe regulativnega preskusnega 
postopka za merjenje specifičnih emisij 
CO2 iz Uredbe (ES) št. 715/2007 in 
Uredbe (ES) št. 692/2008, pri čemer se
zagotovi, da so v starih in novih preskusnih 
postopkih določene primerljivo stroge 
zahteve glede zmanjšanja za proizvajalce 
in vozila z različno uporabnostjo.“

Komisija je v skladu s členom 14a 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, 
s katerimi se prilagodijo formule iz 
Priloge I, da se upoštevajo morebitne 
spremembe regulativnega preskusnega 
postopka za merjenje specifičnih emisij 
CO2 iz Uredbe (ES) št. 715/2007 in 
Uredbe (ES) št. 692/2008. Komisija pri 
tem zagotovi, da bodo izravnana kakršna 
koli odstopanja od ciljev specifičnih emisij 
CO2, nastala zaradi novega preskusnega 
postopka po 1. januarju 2021.
Obenem je treba zagotoviti, da so v starih 
in novih preskusnih postopkih določene 
primerljivo stroge zahteve glede 
zmanjšanja za proizvajalce in vozila z
različno uporabnostjo.“

Or. de

Predlog spremembe 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 10 – točka d
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 13 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija je v skladu s členom 14a 
pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, 
s katerimi se prilagodijo formule iz 
Priloge I, da se upoštevajo morebitne 
spremembe regulativnega preskusnega 
postopka za merjenje specifičnih emisij 
CO2 iz Uredbe (ES) št. 715/2007 in 

7. Komisija je pooblaščena za sprejetje
izvedbenih aktov po postopku preverjanja
iz člena 14(2), s katerimi se prilagodijo 
formule iz Priloge I, da se upoštevajo 
morebitne spremembe regulativnega 
preskusnega postopka za merjenje 
specifičnih emisij CO2 iz Uredbe (ES) 
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Uredbe (ES) št. 692/2008, pri čemer se 
zagotovi, da so v starih in novih preskusnih 
postopkih določene primerljivo stroge 
zahteve glede zmanjšanja za proizvajalce 
in vozila z različno uporabnostjo.“

št. 715/2007 in Uredbe (ES) št. 692/2008, 
pri čemer se zagotovi, da so v starih in 
novih preskusnih postopkih določene 
primerljivo stroge zahteve glede 
zmanjšanja za proizvajalce in vozila z 
različno uporabnostjo.“

Or. en

Obrazložitev

Sedanji predlog daje zgolj možnost naknadnega nadzora Evropskega parlamenta in držav 
članic. Ker so države članice pristojne za izvajanje prava Unije, Komisiji pa je zaupana 
izvršilna vloga, so potrebni enotni pogoji za izvajanje. Z vidika industrije morajo države 
članice nadzorovati Komisijo. Zato bi bilo treba uporabiti ustrezen postopek v odboru.

Predlog spremembe 111
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 12 
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 14a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz drugega pododstavka člena 8(9), 
člena 11(8), tretjega pododstavka 
člena 13(2) in člena 13(7) se Komisiji 
podeli za nedoločen čas od [datum začetka 
veljavnosti te uredbe].

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz drugega pododstavka člena 8(9), 
člena 11(8), tretjega pododstavka 
člena 13(2) in člena 13(7) se Komisiji 
podeli za obdobje petih let od [datum 
začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija 
predloži poročilo o prenosu pooblastila 
najpozneje devet mesecev pred koncem 
petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enaka obdobja, 
razen če Evropski parlament ali Svet 
takemu podaljšanju nasprotuje najpozneje 
tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Or. ro

Predlog spremembe 112
Silvia-Adriana Ţicău
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Predlog uredbe
Člen 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 14a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Prenos pooblastila iz drugega 
pododstavka člena 8(9), člena 11(8), 
tretjega pododstavka člena 13(2) in 
člena 13(7) lahko kadar koli prekliče 
Evropski parlament ali Svet. Pooblastilo iz 
navedenega sklepa preneha veljati s 
sklepom o preklicu. Preklic začne veljati 
dan po objavi sklepa v Uradnem listu 
Evropske unije ali na poznejši datum, ki je 
v njem določen. Preklic ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. ro

Predlog spremembe 113
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 443/2009
Člen 14a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu z drugim 
pododstavkom člena 8(9), členom 11(8), 
tretjim pododstavkom člena 13(2) in 
členom 13(7), začne veljati le, če mu 
Evropski parlament ali Svet v dveh 
mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga 
prejela v zvezi z navedenim aktom, ne 
nasprotujeta ali če pred iztekom 
navedenega roka oba obvestita Komisijo, 
da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok 
se na pobudo Evropskega parlamenta ali 
Sveta podaljša za dva meseca.“

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op. p.)

Or. ro
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Predlog spremembe 114
Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13 
Uredba (ES) št. 443/2009
Priloga I – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(c) Od leta 2020: „(c) Od leta 2020:

Za določitev „povprečnih specifičnih 
emisij CO2“ voznega parka je treba 
uporabiti eno od naslednjih formul:

Specifične emisije CO2 = 95 + a × (M –
M0)

(i) Specifične emisije CO2 = 95 + a × (M –
M0)

Kjer: Kjer:
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 = 0,0333.“ a = 0,0333.

(ii) Specifične emisije CO2 = 95 + b × (F -
F0)
Kjer:
F = odtis vozila v kvadratnih metrih (m2)
F0 = vrednost, sprejeta v skladu s členom 
13(2)
b = 60 % nagiba krivulje mejne vrednosti.

Or. en

Obrazložitev

Da se proizvajalcem vozil zagotovi gotovost v prehodnem obdobju in da se omogoči polna 
prilagodljivost za prihodnje revizije, se formula, ki temelji na odtisu, uvede za cilj leta 2020 in 
uporabi vzporedno s formulo, ki temelji na masi. Če se proizvajalcem omogoči, da izbirajo 
med ciljem, ki temelji na masi ali na odtisu, bo to za proizvajalce pomenilo zmanjšanje 
celotnih stroškov za doseganje ciljev glede emisij CO2.
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Predlog spremembe 115
Adam Gierek

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 443/2009
Priloga I – točka 1 – točka (c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

M0 = vrednost, sprejeta v skladu s 
členom 13(2), minus 81 kg

Or. pl

Obrazložitev

Predlog za zmanjšanje vrednosti za 81 kg temelji na naslednjem izračunu: CO2 = 130 + a x 
(M - M0), kjer: CO2 (leva stran enačbe) je enako 95 g/km, a = 0,0457 in M0 = 1372,0 kg. To 
pomeni, da je M = 1291 kg. Pri novi različici formule bi moral biti M = 1291 kg začetna 
osnova za nove cilje zmanjšanja emisij CO2, tj. M0 = 1291 kg.

Predlog spremembe 116
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 443/2009
Priloga I – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Specifične emisije CO2 = 95 + a × (M –
M0)

Specifične emisije CO2 = 80 + a × (F - F0)

(Ta predlog spremembe velja za celotno 
besedilo.)

Or. en

Obrazložitev

Iz makroekonomskega modeliranja v oceni učinka za to zakonodajo je razvidno, da bi
prihranki zaradi manjših izdatkov EU za nafto zahvaljujoč cilju 2020 pripomogli k porastu 
BDP za približno 12 milijard EUR. Če bi bili cilji za leto 2020 strožji, bi se ta številka še 
povečala.
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Predlog spremembe 117
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 443/2009
Priloga I – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

M = masa vozila v kilogramih (kg) F = odtis vozila v kvadratnih metrih (m²)
(Maso vozila je treba v celotnem besedilu 
nadomestiti z odtisom.)

Or. en

Obrazložitev

Masa avtomobila ni dober pokazatelj njegove uporabnosti (koristnosti) in se torej ne bi smela 
uporabljati za določitev ciljev specifičnih emisij. Nasprotno pa je odtis (kolotek, pomnožen z 
medosno razdaljo) boljši kazalnik uporabnosti: je bolj nevtralen, stabilen in bolje odraža 
koristnost avtomobila. Kupci bi avtomobil lahko izbrali zaradi njegove velikosti, ne pa zaradi 
njegove mase. Uredba, ki temelji na odtisu, bi proizvajalcem v celoti upravičila njihova 
prizadevanja za nizko maso njihovih vozil in vodila k splošnemu znižanju stroškov 
proizvajalcev za uresničevanje njihovih ciljev za leto 2020.

Predlog spremembe 118
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 443/2009
Priloga I – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

F0 = vrednost, sprejeta v skladu s členom 
13(2)

Or. en
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Predlog spremembe 119
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 443/2009
Priloga I – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a = 0,0333.“ a = naklon, ki ustreza 60 % glede na vozni 
park iz leta 2009.“

Or. en

Obrazložitev

60-odstotni naklon temelji na oceni učinka, ki ga je izvedla Evropska komisija, in zagotavlja 
najbolj pravično razdelitev bremena, ki si ga delijo proizvajalci avtomobilov.

Predlog spremembe 120
Silvia-Adriana Ţicău

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 443/2009
Priloga I – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a = 0,0333.“ a = 0,0457.“

Or. ro

Predlog spremembe 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13 a (novo)Uredba (ES) št. 443/2009
Priloga I – točka 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V točko 1 Priloge I se vstavi 
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naslednja točka:
„(ca) Od leta 2025:
Specifične emisije CO2 = 65 + a × (M –
M0)
Kjer:
M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = vrednost, sprejeta v skladu s 
členom 13(2)
a = *
(*enako 60 % naklona)“

Or. en

Predlog spremembe 122
Yannick Jadot

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Priloga I – točka 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V točko 1 Priloge I se vstavi 
naslednja točka:
„(ca) Od leta 2025:
Specifične emisije CO2 = 60 + a × (F - F0)
Kjer:
F = odtis vozila v kvadratnih metrih (m²)
F0 = vrednost, sprejeta v skladu s členom 
13(2)
(a = naklon, ki ustreza 60 %)“

Or. en

Obrazložitev

Iz poročila družbe Ricardo – AEA „Exploring possible car and van CO2 emission targets for 
2025 in Europe“ (Preučitev možnih ciljev za emisije CO2 iz avtomobilov in lahkih 
gospodarskih vozil za leto 2025 v Evropi) iz novembra 2012 je razvidno, da bi cilj 60 g/km do 
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leta 2025 za avtomobile pospešil uvedbo tehnologij z izjemno nizkimi emisijami CO2. Tega 
cilja ni mogoče doseči samo z uporabo običajnih in hibridnih avtomobilov, razen če se 
zmanjšata velikost in zmogljivost slednjih. Zato so potrebni zgledi, ki jih prinašajo vozila z 
izjemno nizkimi emisijami CO2.

Predlog spremembe 123
Francisco Sosa Wagner

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Uredba (ES) št. 443/2009
Priloga I – točka 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V točko 1 Priloge I se vstavi 
naslednja točka:
„(ca) Od leta 2025:
Specifične emisije CO2 = 75 + a × (M –
M0)
Kjer:
M = masa vozila v kilogramih (kg)
M0 = vrednost, sprejeta v skladu s 
členom 13(2)
a = vrednost, ki ustreza 60 % naklona)“

Or. en

Obrazložitev

Dolgoročni cilj zagotavlja proizvajalcem avtomobilov in dobaviteljem v avtomobilski 
industriji varnost pri načrtovanju in naložbah. Leta 2008 je bil dolgoročni cilj zastavljen za 
12 let naprej, kar bi bilo treba narediti ponovno. Cilj 75 g bi zagotovil nadaljnja prizadevanja 
za izboljšanje učinkovitosti običajnih vozil, ne bi pa zahteval obsežnega uvajanja zelo 
naprednih tehnologij, kot so električna vozila.


