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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Skupnost ima že od leta 1995 strategijo za zmanjšanje emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih 
gospodarskih vozil. Svet za okolje je že v sklepih z dne 10. oktobra 2000 pozval Komisijo, 
naj preuči ukrepe za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil. V Uredbi (ES) 
št. 443/2009 so bili določeni cilji za zmanjšanje emisij CO2 pri osebnih vozilih, hkrati pa je 
bilo poudarjeno, da so potrebni cilji CO2 za lahka gospodarska vozila. 

Lahka gospodarska vozila uporabljajo predvsem mala in srednja podjetja, in zdaj obsegajo 
približno 12 % voznega parka. So sredstvo prevoza za obrtnike, kurirje in ponudnike hitrih 
poštnih storitev ter številne prodajalce na drobno, na primer cvetličarje, gostilničarje itd. Ta 
vozila so potrebna za oskrbovanje prebivalstva z nujnim vsakodnevnim blagom, na ta način 
pa se ustvarjajo delovna mesta in spodbuja rast v številnih regijah EU. 

1. Pravna podlaga
Pripravljavec mnenja je prepričan, da je treba pravno podlago dopolniti  s členom 114 PDEU 
(prej členom 95 Pogodbe ES) , saj je namen ureditve tudi uskladitev notranjega trga.

2. Cilji predloga uredbe
Komisija želi s predlogom uredbe od leta 2014 do leta 2016 postopoma doseči enoten cilj 
175 g CO2 /km emisij za lahka gospodarska vozila. Predlog za tovrstna vozila predvideva 
dolgoročni cilj 135 g CO2/km, ki naj bi po potrditvi izvedljivosti na podlagi najnovejše ocene 
učinka začel veljati leta 2020. Evropski parlament podpira splošne cilje, ki jih je zastavila 
Komisija, vendar meni, da je nujno potrebno daljše prehodno obdobje. Uredba, ki naj bi jo 
sprejela Svet in Parlament, mora imeti trajnostne cilje, ki bodo s stališča konkurence 
nevtralni, družbeno sprejemljivi in bodo upoštevali raznolikost evropskih proizvajalcev 
avtomobilov ter njihov položaj v mednarodni konkurenci, hkrati pa bodo upoštevali 
upravičene interese malih in srednje velikih podjetij. 

3. Obdobje uvajanja 
Po podatkih avtomobilske industrije je za razvoj novih vrst in platform na področju 
gospodarskih vozil potrebnih 10 let, pri tem pa so proizvodni ciklusi daljši kot pri osebnih 
vozilih. Komisija je predlagala, naj se cilj 175 g CO2/km od leta 2014 dalje doseže v 
večletnem prehodnem obdobju. Zaradi daljših ciklusov naj bi se uvajanje začelo leta 2015, saj 
so vozila, ki bodo naprodaj leta 2014, že v razvojni fazi oziroma fazi proizvodnje. Prehodno 
obdobje od leta 2015 do leta 2018 skupaj z alternativno razporeditvijo na stopnje za doseganje 
ciljev 65 %, 75 %, 80 % in 100 % novega voznega parka je v skladu z obdobjem in 
razporeditvijo na stopnje v uredbi o zmanjšanju emisij CO2 pri osebnih vozilih (ES) 
št. 443/2009. Doseganje popravljenega dolgoročnega cilja 140 g CO2/km je treba postopoma 
uvesti po letu 2018, da bi omogočili prehodno obdobje za proizvajalce in neprekinjeno 
uporabo inovativnih in tehnologij z manjšo porabo goriva.

4. Vozila, ki se izdelujejo v več fazah
Gospodarska vozila so pogosto izdelana v več fazah. Proizvajalec vozil najprej dobavi šasijo, 
ki jo proizvajalec nadgradnje uporabi kot osnovo za nadaljnje delo za izdelavo celotnega 
vozila. Delež malih gospodarskih vozil, izdelanih v več fazah, znaša približno 25 %, pri 
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težkih gospodarskih vozilih pa je ta delež še višji. Tudi ta vozila so vključena v predlog 
uredbe. Za določanje emisij celotnega vozila je treba uporabiti začasno metodo, po kateri 
mora proizvajalec prevzeti odgovornost  za emisije CO2 celotnega vozila. Vendar predlagana 
metoda ni primerna za veljavno oceno emisij celotnega vozila, poleg tega pa proizvajalci 
nimajo za to potrebnih podatkov. Komisija je v delovnem dokumentu že razpravljala o 
alternativnih metodah za določanje specifičnih emisij CO2 pri vozilih, izdelanih v več fazah, 
in jo zdaj pozivamo, naj Evropskemu parlamentu in Svetu do leta 2014 posreduje predlog za 
primerno metodo za določanje specifičnih emisij CO2 dodelanih vozil.

5. Kazni
Premija pri preseženih določenih ciljnih vrednostih je bila določena že v uredbi o zmanjšanju 
emisij CO2 pri osebnih vozilih. Kazni v 6-letnem prehodnem obdobju znašajo med 5 in 
95 EUR na gram glede na to, za koliko je bila presežena ciljna vrednost, kasneje pa bo kazen 
95 EUR na gram že od prvega preseženega grama. Komisija je za lahka gospodarska vozila 
predlagala podoben sistem, najvišja kazen pa naj bi bila 120 EUR. Premija za presežne 
emisije za lahka gospodarska vozila ne sme biti višja kot za osebna vozila, zato morajo biti 
ukrepi tako glede višine premij kot časovnega razporeda usklajeni z uredbo o zmanjšanju 
emisij CO2 pri osebnih vozilih (ES) št. 443/2009.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog Uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti členov 192(1) 
in 114 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije ,

Or. de

Obrazložitev

Pri ureditvah emisij CO2  iz lahkih gospodarskih vozil gre deloma za ukrepe varovanja okolja 
in zdravja v skladu s členom 192(1) PDEU (prej členom  175(1) Pogodbe ES), ker pa je 
namen uredbe tudi uskladitev notranjega trga, je treba vključiti tudi člen  114 PDEU (prej 
člen  95 Pogodbe ES).
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Predlog spremembe 2

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zakonodajni okvir za doseganje 
povprečnega cilja emisij iz voznega parka 
za nova lahka gospodarska vozila mora 
zagotoviti konkurenčno nevtralne, socialno 
pravične in trajnostne cilje zmanjšanja, v 
katerih se upošteva raznolikost evropskih 
proizvajalcev avtomobilov, ter preprečiti 
neupravičeno izkrivljanje konkurence med 
njimi. Zakonodajni okvir mora biti skladen 
s splošnim ciljem Skupnosti za zmanjšanje 
emisij in dopolnjen z drugimi, bolj 
praktičnimi instrumenti, kot so razlikovalni 
davki na avtomobile in energijo ali ukrepi 
za omejevanje hitrosti lahkih 
gospodarskih vozil.

(7) Zakonodajni okvir za doseganje 
povprečnega cilja emisij iz voznega parka 
za nova lahka gospodarska vozila mora 
zagotoviti konkurenčno nevtralne, socialno 
pravične in trajnostne cilje zmanjšanja, v 
katerih se upošteva raznolikost evropskih 
proizvajalcev avtomobilov, ter preprečiti 
neupravičeno izkrivljanje konkurence med 
njimi. Zakonodajni okvir mora biti skladen 
s splošnim ciljem Skupnosti za zmanjšanje 
emisij in dopolnjen z drugimi, bolj 
praktičnimi instrumenti, kot so razlikovalni 
davki na avtomobile in energijo.

Or. de

Obrazložitev

Za ureditev o omejevanju hitrosti vozil so pristojne države članice. Poleg tega so bili ti ukrepi 
sprejeti zaradi varnosti v prometu, ne zaradi varovanja okolja.

Predlog spremembe 3

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za celoten 
novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 
da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 

(13) Proizvajalci morajo imeti pravico do 
izbire načina za dosego ciljev iz te uredbe 
ter možnost, da omejitev povprečnih 
vrednosti emisij CO2 uporabljajo za celoten 
novi vozni park, in ne za vsako posamezno 
vozilo. Proizvajalci morajo torej zagotoviti, 
da povprečje specifičnih emisij iz vseh 
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti in za katera so 
odgovorni ti proizvajalci, ne presega 
povprečja emisijskih ciljev za navedena 



PE439.327v01-00 6/22 PA\806830SL.doc

SL

vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to 
zahtevo uvajati postopoma od leta 2014 do 
leta 2016. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

vozila. Da bi se olajšal prehod, je treba to
zahtevo uvajati postopoma od leta 2015 do 
leta 2018. To je v skladu z danimi roki in 
trajanjem obdobja postopnega uvajanja, 
določenih v Uredbi (ES) št. 443/2009.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi daljšega proizvodnega ciklusa lahkih gospodarskih vozil bi se moralo uvajanje začeti 
leta 2015, saj so vozila, ki bodo naprodaj leta 2014, že v razvojni fazi oziroma fazi 
proizvodnje. Poleg tega je trajanje prehodnega obdobja od leta 2015 do 2018 z razdelitvijo 
na stopnje 65/75/80/100 %  v skladu s trajanjem in z razdelitvijo na stopnje v uredbi za 
zmanjšanje emisij CO2 pri osebnih avtomobilih (ES) št. 443/2009.

Predlog spremembe 4

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi v ciljih upoštevali posebnosti 
malih in specializiranih proizvajalcev in 
njihovo možnostjo, da zmanjšajo emisije, 
je treba za take proizvajalce določiti 
alternativne cilje za zmanjševanje emisij ob 
upoštevanju tehnoloških možnosti vozil 
posamičnega proizvajalca, da zmanjša 
svoje specifične emisije CO2 , ter skladno z 
značilnostmi zadevnega tržnega segmenta. 
To odstopanje mora biti vključeno v 
pregled ciljev specifičnih emisij iz 
Priloge I, ki naj bi bilo končano najpozneje 
do začetka leta 2013.

(14) Da bi v ciljih upoštevali posebnosti 
malih in specializiranih proizvajalcev in 
njihovo možnostjo, da zmanjšajo emisije, 
je treba za take proizvajalce določiti 
alternativne cilje za zmanjševanje emisij ob 
upoštevanju tehnoloških možnosti vozil 
posamičnega proizvajalca, da zmanjša 
svoje specifične emisije CO2 , in ob 
upoštevanju povprečne vrednosti emisij 
CO2 lahkih gospodarskih vozil vseh 
proizvajalcev, ter skladno z značilnostmi 
zadevnega tržnega segmenta. To 
odstopanje mora biti vključeno v pregled 
ciljev specifičnih emisij iz Priloge I, ki naj 
bi bilo končano najpozneje do začetka 
leta 2013.

Or. de

Obrazložitev

Zastavljanje alternativnih ciljev za emisije nalaga tem proizvajalcem obveznost, da si bolj 
prizadevajo kot veliki proizvajalci, vendar jim hkrati omogoča poštene pogoje ob upoštevanju 
povprečne vrednosti emisij CO2 proizvajalcev lahkih gospodarskih vozil kot referenčne 
vrednosti.
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Predlog spremembe 5

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(15) Strategija Skupnosti za zmanjšanje 
emisij CO2 iz osebnih vozil in lahkih 
tovornih vozil določa celosten pristop za 
dosego cilja Skupnosti 120 g CO2 /km do 
leta 2012, hkrati pa vsebuje tudi 
dolgoročnejšo vizijo za nadaljnje 
zmanjšanje emisij. V 
Uredbi (ES) št. 443/2009 se ta 
dolgoročnejši vidik podkrepljuje z 
določitvijo cilja omejitve povprečnih 
emisij na 95 g CO2 /km za nov vozni park. 
Da se zagotovi skladnost z navedenim 
pristopom in omogoči zanesljivo 
načrtovanje za industrijo, je treba določiti 
dolgoročni cilj specifičnih emisij CO2 iz 
lahkih gospodarskih vozil za leto 2025.

Or. de

Obrazložitev

Dolgoročni cilj bi moral veljati od leta 2025, da bi omogočili prehodno obdobje za 
proizvajalce in neprekinjeno uporabo inovativnih in tehnologij z manjšo porabo goriva.

Predlog spremembe 6

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skladnost proizvajalcev s cilji te 
uredbe je treba oceniti na ravni Skupnosti. 
Proizvajalci, pri katerih povprečne 
specifične emisije CO2 presežejo vrednosti, 
dovoljene s to uredbo, morajo plačati 
premijo za presežne emisije za vsako 
koledarsko leto od 1. januarja 2014. To 
premijo je treba prilagoditi glede na obseg 

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

neizpolnjevanja ciljev proizvajalcev. Za 
zagotovitev skladnosti mora biti 
mehanizem premij podoben tistemu, 
določenemu v Uredbi (ES) št. 443/2009. 
Zneske premije za presežne emisije je treba 
šteti za prihodek v splošnem proračunu 
Evropske unije.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi daljšega proizvodnega ciklusa lahkih gospodarskih vozil bi se moralo uvajanje začeti 
leta 2015, saj so vozila, ki bodo naprodaj leta 2014, že v razvojni fazi oziroma fazi 
proizvodnje. Premije za presežene emisije morajo zato začeti veljati 1. januarja 2015.

Predlog spremembe 7

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Proučiti je treba nove načine za 
doseganje dolgoročnega cilja, zlasti 
naklon krivulje, kazalnik uporabnosti in 
shemo premij za presežne emisije.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Navedba uvajanja dodatnih predpisov je v nasprotju s sistemskim pristopom predloga uredbe.

Predlog spremembe 8

Predlog Uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Hitrost cestnih vozil močno vpliva na 
porabo goriva in emisije CO2. Če ni 
omejitve hitrosti za lahka gospodarska 
vozila, lahko poleg tega obstaja tudi 
element konkurenčnosti glede največje 
hitrosti, kar lahko vodi do prevelikih 

črtano
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sistemov za prenos moči in povezano
neučinkovitost pri počasnejših pogojih 
delovanja. Zato je primerno proučiti 
možnost razširitve področja uporabe 
Direktive Sveta 92/6/EGS o vgradnji in 
uporabi naprav za omejevanje hitrosti za 
določene kategorije motornih vozil v 
Skupnosti tudi na lahka gospodarska 
vozila, obravnavana v tej uredbi.

Or. de

Obrazložitev

Za ureditev o omejevanju hitrosti vozil so pristojne države članice. Poleg tega so bili ti ukrepi 
sprejeti zaradi varnosti v prometu, ne zaradi varstva okolja.

Predlog spremembe 9

Predlog Uredbe
Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta uredba od leta 2020 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 
135 g CO2/km za nova lahka gospodarska 
vozila, registrirana v Skupnosti. 

2. Ta uredba od leta 2025 določa cilj 
omejitve povprečnih emisij na 140 g 
CO2/km za nova lahka gospodarska vozila, 
registrirana v Skupnosti, če Komisija v 
okviru pregleda v skladu s členom 12(4) 
potrdi, da je to ciljno vrednost mogoče 
doseči.

Or. de

Obrazložitev

Pred dokončno določitvijo novih ciljnih vrednosti je treba preveriti, ali so uresničljive v 
skladu s postopki, določenimi v členu 12(4). Doseganje ciljne vrednosti bi moralo potekati 
postopoma po letu 2018, da bi omogočili prehodno obdobje za proizvajalce in neprekinjeno 
uporabo inovativnih in varčnih tehnologij.
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Predlog spremembe 10

Predlog Uredbe
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri tem se ne upošteva predhodna 
registracija zunaj Skupnosti, narejena manj 
kot tri mesece pred registracijo v 
Skupnosti.

2. (Ne zadeva slovenske različice.)

Or. de

Obrazložitev

V nemščini je namen predloga spremembe jezikovna jasnost ter skladnost z besedilom uredbe 
o zmanjšanju emisij CO2 pri osebnih vozilih (ES) št. 443/2009.

Predlog spremembe 11

Predlog Uredbe
Člen 3 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „cilj specifičnih emisij“ glede na 
proizvajalca pomeni povprečje okvirnih 
specifičnih emisij CO2, dovoljenih v skladu 
s Prilogo I za vsako novo lahko 
gospodarsko vozilo tega proizvajalca.

(g) „cilj specifičnih emisij“ glede na 
proizvajalca pomeni povprečje okvirnih 
specifičnih emisij CO2, dovoljenih v skladu 
s Prilogo I za vsako novo lahko 
gospodarsko vozilo tega proizvajalca, ali, 
če je za proizvajalca odobreno odstopanje 
v skladu s členom 10, cilj specifičnih 
emisij, določen s to izjemo.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z besedilom uredbe o zmanjšanju emisij CO2 pri osebnih vozilih (ES) 
št. 443/2009 je treba vključiti navedbo cilja specifičnih emisij za proizvajalce, za katere je 
odobreno odstopanje v skladu s členom 10 te uredbe.
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Predlog spremembe 12

Predlog Uredbe
Člen 3 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) „odtis“ pomeni površino, ki se 
izračuna tako, da se medosna razdalja 
pomnoži s kolotekom vozila.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti in jasnosti je treba vse ustrezne pojme, za katere so v uredbi določene 
ureditve, vključiti v člen 3 „Opredelitev pojmov “.

Predlog spremembe 13

Predlog Uredbe
Člen 3 – točka (g b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) „koristni tovor“ pomeni razliko med 
največjo tehnično dovoljeno maso 
obremenjenega vozila v skladu s 
Prilogo III k Direktivi 2007/46/ES in 
maso vozila.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti in jasnosti je treba vse ustrezne pojme, za katere so v uredbi določene 
ureditve, vključiti v člen 3 „Opredelitev pojmov “.

Predlog spremembe 14

Predlog Uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

Or. de

Obrazložitev

Zaradi daljšega proizvodnega ciklusa lahkih gospodarskih vozil bi se moralo uvajanje začeti 
leta 2015, saj so vozila, ki bodo naprodaj leta 2014, že v razvojni fazi oziroma fazi 
proizvodnje.

Predlog spremembe 15

Predlog Uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pri določanju specifičnih emisij CO2
vsakega proizvajalca se od leta 2015
upoštevajo naslednji odstotki vsakega 
proizvajalca novih lahkih gospodarskih 
vozil, registriranih v referenčnem letu:

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

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

Or. de

Obrazložitev

Zaradi daljšega proizvodnega ciklusa lahkih gospodarskih vozil bi se moralo uvajanje začeti 
leta 2015, saj so vozila, ki bodo naprodaj leta 2014, že v razvojni fazi oziroma fazi 
proizvodnje. Poleg tega je trajanje prehodnega obdobja od leta 2015 do 2018 z razdelitvijo 
na stopnje 65/75/80/100 %  v skladu s trajanjem in z razdelitvijo na stopnje v uredbi za 
zmanjšanje emisij CO2 pri osebnih avtomobilih (ES) št. 443/2009.



PA\806830SL.doc 13/22 PE439.327v01-00

SL

Predlog spremembe 16

Predlog Uredbe
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za določitev specifičnih emisij CO2 

vsakega proizvajalca se od leta 2018 dalje 
za vsa nova lahka gospodarska vozila 
istega proizvajalca predpiše zmanjšanje za 
5 g CO2/km na leto do ciljne vrednosti 140 
g CO2/km leta 2025:
–175 g CO2/km v letu 2018
–170 g CO2/km v letu 2019
–165 g CO2/km v letu 2020
–160 g CO2/km v letu 2021
–155 g CO2/km v letu 2022
–150 g CO2/km v letu 2023
–145 g CO2/km v letu 2024
–140 g CO2/km v letu 2025

Or. de

Obrazložitev

Doseganje ciljne vrednosti bi moralo potekati postopoma po letu 2018, da bi omogočili 
prehodno obdobje za proizvajalce in neprekinjeno uporabo inovativnih in varčnih tehnologij.

Predlog spremembe 17

Predlog Uredbe
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

–2,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2014,

–3,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2016,

–1,5 lahkega gospodarskega vozila v letu –3,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
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2015, 2017,

–2,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2018,
–1,5 lahkega gospodarskega vozila v letu 
2019,

–1 lahko gospodarsko vozilo v letu 2016. –1 lahko gospodarsko vozilo v letu 2020.

Or. de

Obrazložitev

Da bi ustrezno upoštevali stroške tehnologije za alternativne vrste pogona in goriva, je treba 
razširiti količnik in obdobje primernosti olajšav za lahka gospodarska vozila s specifičnimi 
emisijami CO2 manj kot 50 g CO2 /km, podobno kot v uredbi o zmanjšanju emisij CO2 pri 
osebnih vozilih (ES) št. 443/2009.

Predlog spremembe 18

Predlog Uredbe
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Cilji specifičnih emisij za vozila na 

alternativna goriva
Da se ugotovi, ali proizvajalec upošteva 
cilje specifičnih emisij iz člena 4, se 
navedene specifične emisije CO2 do 31. 
decembra 2018 zmanjšajo za 5 % pri 
vsakem vozilu, načrtovanem za pogon na 
mešanico s 85 % bioetanola (E 85), ki je v 
skladu z ustrezno zakonodajo Unije ali 
evropskimi tehničnimi standardi, ob 
priznavanju boljše tehnologije in 
zmožnosti zmanjšanja emisij pogona na 
biogorivo. To zmanjšanje velja samo v 
primeru, če bodo tovrstna alternativna 
goriva, ki izpolnjujejo trajnostna merila 
za alternativna goriva, opredeljena v 
zadevni zakonodaji Unije, na voljo na vsaj 
30 % bencinskih črpalk v državi članici, 
kjer je vozilo registrirano.

Or. de
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Obrazložitev

Napredek pri izgradnji infrastrukture za biogoriva lahko zagotovi pomembno zmanjšanje 
emisij CO2 voznega parka v vsem ciklusu, od črpanja do porabe. Zato je treba vključiti 
ureditev za lahka gospodarska vozila na alternativna goriva, podobno kot v uredbi o 
zmanjšanju emisij CO2 pri osebnih vozilih (ES) št. 443/2009.

Predlog spremembe 19

Predlog Uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Zaradi daljšega proizvodnega ciklusa lahkih gospodarskih vozil bi se moralo uvajanje začeti 
leta 2015, saj so vozila, ki bodo naprodaj leta 2014, že v razvojni fazi oziroma fazi 
proizvodnje. Premije za presežene emisije morajo zato začeti veljati 1. januarja 2015.

Predlog spremembe 20

Predlog Uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) od leta 2014 do leta 2018: (a) od leta 2015 do leta 2020:
(i) za presežne emisije, večje od 
3 g CO2/km:

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

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

lahkih gospodarskih vozil;

((presežne emisije –
3) × 95 EUR + 45 EUR) × število novih 

lahkih gospodarskih vozil;

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

1 g CO2/km, vendar ne večje od 
2 g CO2/km:

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

lahkih gospodarskih vozil;

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

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

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

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

lahkih gospodarskih vozil;

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

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

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

presežne emisije × 5 EUR × število novih 
lahkih gospodarskih vozil;

presežne emisije × 5 EUR × število novih 
lahkih gospodarskih vozil;

Or. de

Obrazložitev

Premija za presežne emisije za lahka gospodarska vozila ne sme biti višja kot za osebna 
vozila. Zato morajo biti ukrepi tako glede višine premij kot časovnega razporeda usklajeni z 
uredbo o zmanjšanju emisij CO2 pri osebnih vozilih (ES) št. 443/2009.

Predlog spremembe 21

Predlog Uredbe
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) od leta 2019: (b) od leta 2021:
(presežne emisije × 120 EUR) × število 
novih lahkih gospodarskih vozil.

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

Or. de

Obrazložitev

Premija za presežne emisije za lahka gospodarska vozila ne sme biti višja kot za osebna 
vozila. Zato morajo biti ukrepi tako glede višine premij kot časovnega razporeda usklajeni z 
uredbo o zmanjšanju emisij CO2 pri osebnih vozilih (ES) št. 443/2009.
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Predlog spremembe 22

Predlog Uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Na seznamu, objavljenem v skladu z 
odstavkom 1, se od 31. oktobra 2014
navede tudi, ali je proizvajalec izpolnil 
zahteve člena 4 za predhodno koledarsko 
leto.

2. Na seznamu, objavljenem v skladu z 
odstavkom 1, se od 31. oktobra 2016
navede tudi, ali je proizvajalec izpolnil 
zahteve člena 4 za predhodno koledarsko 
leto.

Or. de

Obrazložitev

Nadaljnja sprememba zaradi spremenjenega datuma za začetek uvajanja leta 2015.

Predlog spremembe 23

Predlog Uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za odstopanje od cilja specifičnih emisij, 
izračunanih v skladu s Prilogo I, lahko 
zaprosi proizvajalec, ki izdela manj kot 
22 000 novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti v vsakem 
koledarskem letu, ter:

1. Za odstopanje od cilja specifičnih emisij, 
izračunanih v skladu s Prilogo I, lahko 
zaprosi proizvajalec, ki izdela manj kot 
25 000 novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti v vsakem 
koledarskem letu, ter:

Or. de

Obrazložitev

Zvišanje omejitve na 25 000 novih lahkih gospodarskih vozil bolje odraža razmere manjših 
proizvajalcev kot mejna vrednost 22  000 vozil.
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Predlog spremembe 24

Predlog Uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je del skupine povezanih proizvajalcev, 
ki je v celoti odgovorna za manj kot 22 000
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti v vsakem 
koledarskem letu, ali

(b) je del skupine povezanih proizvajalcev, 
ki je v celoti odgovorna za manj kot 25 000
novih lahkih gospodarskih vozil, 
registriranih v Skupnosti v vsakem 
koledarskem letu, ali

Or. de

Obrazložitev

Zvišanje omejitve na 25 000 novih lahkih gospodarskih vozil bolje odraža razmere manjših 
proizvajalcev kot mejna vrednost 22  000 vozil.

Predlog spremembe 25

Predlog Uredbe
Člen 10 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) cilj specifičnih emisij, skladen s 
proizvajalčevo možnostjo za zmanjševanje 
emisij, vključno z gospodarskimi in 
tehnološkimi možnostmi za zmanjševanje 
njegovih specifičnih emisij CO2 ob 
upoštevanju lastnosti trga za tip 
proizvedenega lahkega gospodarskega 
vozila.

(d) cilj specifičnih emisij, skladen s 
proizvajalčevo možnostjo za zmanjševanje 
emisij, vključno z gospodarskimi in 
tehnološkimi možnostmi za zmanjševanje 
njegovih specifičnih emisij CO2 in s 
povprečno vrednostjo emisij CO2 lahkih 
gospodarskih vozil vseh proizvajalcev, ob 
upoštevanju lastnosti trga za tip 
proizvedenega lahkega gospodarskega 
vozila.

Or. de

Obrazložitev

Zastavljanje alternativnih ciljev za emisije nalaga tem proizvajalcem obveznost, da si bolj 
prizadevajo kot veliki proizvajalci, vendar jim hkrati omogoča poštene pogoje ob upoštevanju 
povprečne vrednosti emisij CO2 proizvajalcev lahkih gospodarskih vozil kot referenčne 
vrednosti.
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Predlog spremembe 26

Predlog Uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija do 1. januarja 2013 konča 
pregled ciljev specifičnih emisij v Prilogi I 
in odstopanj iz člena 10, da bi opredelila:

4. Komisija do 1. januarja 2013 konča 
pregled ciljev specifičnih emisij v Prilogi I 
in odstopanj iz člena 10, da bi opredelila:

načine za dosego dolgoročnega cilja 
135 g CO2/km do leta 2020, ki bodo 
stroškovno učinkoviti, ob upoštevanju 
potrditve njegove izvedljivosti na podlagi 
posodobljenih rezultatov ocene učinka in

načine za dosego dolgoročnega cilja 
140 g CO2/km do leta 2025, ki bodo 
stroškovno učinkoviti, ob upoštevanju 
potrditve njegove izvedljivosti na podlagi 
posodobljenih rezultatov ocene učinka in

vidike izvajanja tega cilja, vključno s 
premijo za presežne emisije.

vidike izvajanja tega cilja, vključno s 
premijo za presežne emisije.

Komisija na podlagi takšnega pregleda in 
njegove ocene učinka, ki vključuje splošno 
oceno učinka na avtomobilsko industrijo in 
njene odvisne industrije,

Komisija na podlagi takšnega pregleda in 
njegove ocene učinka, 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 
nepristranski glede konkurence ter socialno 
pravičen in trajnosten;

po potrebi pripravi predlog za spremembo 
te uredbe na način, ki bo kar se da 
nepristranski glede konkurence ter socialno 
pravičen in trajnosten;

potrdi vključitev vozil kategorij N2 in M2, 
kakor so opredeljena v Prilogi II k 
Direktivi 2007/46/ES, z referenčno maso, 
ki ne presega 2610 kg, in vozil, katerih 
homologacija se podaljša v skladu s 
členom 2(2) Uredbe (ES) št. 715/2007, v to 
uredbo.

pripravi predlog za vključitev vozil
kategorij N2 in M2, kakor so opredeljena v 
Prilogi II k Direktivi 2007/46/ES, z 
referenčno maso, ki ne presega 2610 kg, in 
vozil, katerih homologacija se podaljša v 
skladu s členom 2(2) Uredbe (ES) št. 
715/2007, v to uredbo.

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

Or. de

Obrazložitev

Ker je treba za določitev vrednosti za dolgoročni cilj še potrditi izvedljivost z oceno učinka in 
bo zaradi tega morda določena druga ciljna vrednost, teh sprememb ne moremo že sedaj 
označiti kot „nebistvenih“. Potreben je zakonodajni postopek, za katerega mora Komisija 
Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti ustrezne predloge.
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Predlog spremembe 27

Predlog Uredbe
Člen 12 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Komisija do leta 2015 pregleda metodo
določanja specifičnih emisij CO2 iz 
dodelanih vozil v odstavku 7 dela B 
Priloge II in po potrebi predlog predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu za 
spremembo Priloge II.

7. Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu do leta 2014 posreduje predlog o 
metodi določanja specifičnih emisij CO2 iz 
dodelanih vozil .

Or. de

Obrazložitev

Metoda določanja specifičnih emisij CO2 iz dodelanih vozil, ki jo predlaga Komisija, je bila 
že v delovnem dokumentu Komisije ocenjena kot neprimerna. Predlagano je bilo, naj 
Komisija pripravi alternativo metodo.

Predlog spremembe 28

Predlog Uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s 
členom 8 Odločbe 93/389/EGS.

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s 
členom 9 Odločbe 280/2004/ES.

Or. de

Obrazložitev

Tehnična sprememba, saj člen 9 Odločbe 280/2004/ES v sedanjem besedilu nadomešča člen 8 
Odločbe 93/389/EGS in ga je treba navesti kot referenco, podobno kot v uredbi o zmanjšanju 
emisij CO2 pri osebnih vozilih (ES) št. 443/2009.
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Predlog spremembe 29

Predlog Uredbe
Priloga I – točka 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) od leta 2014 do leta 2017: (a) od leta 2015 do leta 2018:

okvirne specifične emisije CO2 = 175 + a × 
(M – M0),

okvirne specifične emisije CO2 = 175 + a × 
(M – M0),

pri čemer: pri čemer:
M = masa vozila v kilogramih (kg) M = masa vozila v kilogramih (kg)

M0 = 1 706,0 M0 = 1 706,0
a = 0,093 a = 0,093

Or. de

Obrazložitev

Nadaljnja sprememba zaradi spremenjenega datuma za začetek uvajanja leta 2015.

Predlog spremembe 30

Predlog Uredbe
Priloga I – točka 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) od leta 2018: (b) od leta 2019:

okvirne specifične emisije CO2 = 175 + a × 
(M – M0),

okvirne specifične emisije CO2 = 175 + a × 
(M – M0),

pri čemer: pri čemer:
M = masa vozila v kilogramih (kg) M = masa vozila v kilogramih (kg)

M0 = vrednost, sprejeta v skladu s 
členom 12(1)

M0 = vrednost, sprejeta v skladu s 
členom 12(1)

a = 0,093 a = 0,093

Or. de

Obrazložitev

Nadaljnja sprememba zaradi spremenjenega datuma za začetek uvajanja leta 2015.
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Predlog Uredbe
Priloga II – del B – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Specifične emisije iz dodelanih vozil črtano
Specifične emisije iz dodelanih vozil se 
določijo v skladu z Direktivo 2004/3/ES. 
Če navedena vrednost ni na voljo, so 
specifične emisije iz dodelanih vozil enake 
največji vrednosti specifičnih emisij iz 
vseh dodelanih vozil, ki so istega tipa kot 
nedodelano vozilo, ki je podlaga za 
dodelano vozilo, in ki so registrirana v EU 
v istem letu spremljanja, pri čemer se „tip 
vozila“ opredeli v skladu s členom 3 
Direktive 2007/46/ES. Če obstajajo več 
kot tri različne vrednosti specifičnih emisij 
iz vseh dodelanih vozil, se uporabi druga 
največja vrednost specifičnih emisij.

Or. de

Obrazložitev

Metoda določanja specifičnih emisij CO2 iz dodelanih vozil, ki jo predlaga Komisija, je bila 
že v delovnem dokumentu Komisije ocenjena kot neprimerna. Predlagano je bilo, naj 
Komisija pripravi alternativo metodo.


