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7.11.2018 A8-0354/85 

Predlog spremembe  85 

Christofer Fjellner 

v imenu skupine PPE 

John Procter 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – točka 2.1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2.1a. Izračun specifičnih emisij CO2 iz 

novega težkega vozila na gorivo iz 

obnovljivih virov 

 Specifične emisije v g/km (CO2v) iz 

novega težkega vozila v, razporejenega v 

podskupino sg, se izračunajo po naslednji 

formuli: 

 

 

pri čemer je/so: 

 Σ vsota vseh profilov namembnosti mp iz 

tabele 2; 

 sg podskupina, v katero je bilo novo težko 

vozilo v razporejeno v skladu z oddelkom 

1 te priloge; 

 Wsg,mpponder profila namembnosti, 

določen v tabeli 2; 

 CO2v,mp emisije CO2 v g/km iz novega 

težkega vozila v, določene za profil 

namembnosti mp in sporočene v skladu z 

Uredbo (EU) .../2018 [spremljanje in 

poročanje o težkih vozilih]. 

 CCF korekcijski faktor za CO2, kot je 

opredeljen v členu 3(o). 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/86 

Predlog spremembe  86 

Christofer Fjellner 

v imenu skupine PPE 

John Procter 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar se ugotovi, da ima 

proizvajalec v danem koledarskem letu od 

leta 2025 dalje presežne emisije na podlagi 

odstavka 2, Komisija naloži premijo za 

presežne emisije, izračunano po naslednji 

formuli: 

1. Kadar se ugotovi, da ima 

proizvajalec v danem koledarskem letu od 

leta 2025 dalje presežne emisije na podlagi 

odstavka 2, Komisija proizvajalcu ali vodji 

združenja, kakor je ustrezno, naloži 

premijo za presežne emisije, izračunano po 

naslednji formuli: 

(premija za presežne emisije) = (presežne 

emisije x 6 800 EUR/g CO2/tkm). 

(premija za presežne emisije) = (presežne 

emisije x 1000 EUR/g CO2/tkm). 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/87 

Predlog spremembe  87 

Christofer Fjellner 

v imenu skupine PPE 

John Procter 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V ta namen Komisija zagotovi, da 

so pri proizvajalcu ali nacionalnih organih, 

kakor je ustrezno, na voljo zanesljivi 

neosebni podatki o dejanskih vrednostih 

emisij CO2 in porabe energije, ki nastajajo 

med vožnjo, pri težkih vozilih. 

2. V ta namen Komisija zagotovi, da 

so pri proizvajalcu ali nacionalnih organih, 

kakor je ustrezno, javno na voljo zanesljivi 

neosebni podatki o dejanskih vrednostih 

emisij CO2 in porabe energije, ki nastajajo 

med vožnjo, pri težkih vozilih, in sicer na 

podlagi standardizacije obstoječih 

sistemov zbiranja podatkov, ki zajemajo 

različne vrste uporabe. Komisija oceni, ali 

bi bilo dejanske emisije CO2, ki nastajajo 

med vožnjo, izvedljivo preskušati s 

prenosnimi sistemi za merjenje emisij. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/88 

Predlog spremembe  88 

Christofer Fjellner 

v imenu skupine PPE 

John Procter 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija do 31. decembra 2022 predloži 

Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 

o učinkovitosti te uredbe, cilju zmanjšanja 

CO2, ki se za leto 2030 določi na podlagi 

člena 1, ter o določitvi ciljev zmanjšanja 

CO2 za druge tipe težkih vozil, vključno s 

priklopniki. Navedeno poročilo vključuje 

tudi oceno učinkovitosti načinov, ki 

obravnavajo zlasti brezemisijska in 

nizkoemisijska vozila, predvsem avtobuse, 

ob upoštevanju ciljev iz Direktive 

2009/33/ES30, sistem olajšav za CO2 ter 

ustreznost podaljšanja uporabe navedenih 

načinov v letu 2030 in zatem, po potrebi pa 

se poročilu priloži predlog za spremembo 

te uredbe. 

Komisija do 31. decembra 2022 predloži 

Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 

o učinkovitosti te uredbe, metodologijo za 

upoštevanje emisij od izvora do vozila, 

cilju zmanjšanja CO2, ki se za leto 2030 

določi na podlagi člena 1, ter o določitvi 

ciljev zmanjšanja CO2 za druge tipe težkih 

vozil, vključno s priklopniki in 

kombinacijami evropskega modularnega 

sistema. Poleg tega poroča o napredku pri 

oblikovanju reprezentativne metodologije 

za izračunavanje emisij v življenjskem 

ciklu. Poročilo vključuje tudi oceno 

učinkovitosti načinov, ki obravnavajo zlasti 

brezemisijska in nizkoemisijska vozila 

(predvsem avtobuse), vključno z njihovo 

opredelitvijo, ob upoštevanju ciljev iz 

Direktive 2009/33/ES30, sistem olajšav za 

CO2 ter ustreznost podaljšanja uporabe teh 

načinov v letu 2030 in naprej, po potrebi 

pa se poročilu priloži predlog za 

spremembo te uredbe. Komisija za to 

poročilo oceni vse glavne parametre, ki 

vplivajo na intenzivnejše uvajanje 

alternativnih pogonskih sistemov na trg, 

pri čemer upošteva naslednje kazalnike: 

 – širjenje polnilne infrastrukture, 

 – ponudbo različnih vozil (električna 
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vozila na akumulatorski pogon, 

priključna hibridna električna vozila, 

električna vozila na gorivne celice itd.), 

 – povprečne cene nafte in goriva, 

 – raven subvencij in nedenarnih spodbud, 

 – raven javnega naročanja itd. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/89 

Predlog spremembe  89 

Christofer Fjellner 

v imenu skupine PPE 

John Procter 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Standardi emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 34 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Leta 2022 bi morala Komisija 

oceniti učinkovitost standardov glede 

emisij CO2 iz te uredbe in zlasti raven 

zmanjšanja, ki naj bi bila dosežena do leta 

2030, načine, ki bi morali biti na voljo, da 

se doseže ali preseže navedeni cilj, ter 

določitev ciljev zmanjšanja emisij CO2 za 

druge tipe težkih vozil, kot so manjši 

tovornjaki, avtobusi in priklopniki. 

Navedena ocena bi morala, izključno za 

namen te uredbe, vključevati tudi 

premisleke o težkih vozilih in 

kombinacijah vozil, ki presegajo 

standardne mase in mere, ki se uporabljajo 

v nacionalnem prevozu, na primer 

modularne koncepte. 

(34) Leta 2022 bi morala Komisija 

oceniti učinkovitost standardov glede 

emisij CO2 iz te uredbe in zlasti raven 

zmanjšanja, ki naj bi bila dosežena do leta 

2030, načine, ki bi morali biti na voljo, da 

se doseže ali preseže navedeni cilj, ter 

določitev ciljev zmanjšanja emisij CO2 za 

druge tipe težkih vozil, kot so manjši 

tovornjaki, avtobusi in priklopniki. Ocena 

bi morala, izključno za namen te uredbe, 

vključevati tudi premisleke o težkih vozilih 

in kombinacijah vozil, ki se uporabljajo v 

nacionalnem prevozu in presegajo 

standardne mase in mere, na primer 

modularne koncepte, potencial teh vozil in 

pristopa prometnega sistema za 

zmanjšanje emisij CO2 ter možnost 

njihove vključitve v to uredbo. 

Or. en 

 

 


