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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja  

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 
 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 

izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 

poševnim tiskom. 

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih 

vrednosti za nove osebne avtomobile in  nova lahka gospodarska vozila kot del 

celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi 

Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev) 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2017)0676), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0395/2017), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 

sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov1, 

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 14. marca 2018, naslovljenega na 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane v skladu s členom 104(3) Poslovnika, 

– ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 

Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in Odbora za promet in turizem (A8-

0000/2018), 

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 

Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 

opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih 

določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 

obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb; 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo 

prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega 

parlamenta, Sveta in Komisije; 

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 

bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1 UL C 77, 28.3.2002, str. 1. 
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Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) V Evropski strategiji za mobilnost 

z nizkimi emisijami16 je postavljen jasen 

cilj: do sredine stoletja morajo biti emisije 

toplogrednih plinov v prometu najmanj 60 

% nižje kot v letu 1990 in se morajo jasno 

približevati vrednosti nič. Emisije 

onesnaževal zraka v prometu, ki škodijo 

našemu zdravju, je treba nemudoma 

izrazito zmanjšati. Emisije iz 

konvencionalnih motorjev z notranjim 

zgorevanjem se bodo morale zmanjševati 

tudi po letu 2020. Do leta 2030 bo treba 

uvesti brezemisijska in nizkoemisijska 

vozila ter zanje pridobiti znatni tržni delež. 

(3) Da bi izpolnili zaveze Unije, 

sprejete na 21. zasedanju Konference 

pogodbenic Okvirne konvencije 

Združenih narodov o spremembi podnebja 

(UNFCCC), ki je potekalo leta 2015 v 

Parizu, je treba pospešiti razogljičenje v 

prometnem sektorju, emisije toplogrednih 

plinov iz tega sektorja pa bi se morale do 

sredine stoletja vztrajno zmanjševati do 

ničelne stopnje. Emisije onesnaževal zraka 

v prometu, ki škodijo našemu zdravju, je 

treba nemudoma izrazito zmanjšati. 

Emisije iz konvencionalnih motorjev z 

notranjim zgorevanjem se bodo morale 

zmanjševati tudi po letu 2020. Do leta 

2030 bo treba uvesti brezemisijska in 

nizkoemisijska vozila ter zanje pridobiti 

znatni tržni delež. 

__________________ __________________ 

16Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij, Evropska strategija za mobilnost z 

nizkimi emisijami (COM(2016) 501 final). 

16Sporočilo Komisije Evropskemu 

parlamentu, Svetu, Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 

regij, Evropska strategija za mobilnost z 

nizkimi emisijami (COM(2016) 501 final). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Strukturni prehod na alternativne 

pogonske sisteme bo v vrednostnih 

verigah avtomobilske industrije povzročil 

strukturne spremembe. Izjemno 

pomembno je upoštevati neizogibne 
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socialne učinke nizkoogljičnega prehoda 

v avtomobilskem sektorju ter proaktivno 

obravnavati neizogibne posledice za 

zaposlitev, ki bodo najizrazitejše v najbolj 

prizadetih regijah. 

Or. en 

Obrazložitev 

Nujno je treba priznati neizogibne strukturne posledice, ki jih bo imel nizkoogljični prehod.  

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Pri oceni uredb (ES) št. 443/2009 in 

(EU) št. 510/2011 v letu 2015 je bilo 

ugotovljeno, da sta bili navedeni uredbi 

relevantni, na splošno skladni ter da sta 

ustvarili znatne prihranke emisij, pri tem pa 

sta bili bolj stroškovno učinkoviti, kot je 

bilo sprva predvideno. Prav tako sta 

ustvarili znatno dodano vrednost za Unijo, 

ki je ne bi bilo mogoče v enaki meri doseči 

z nacionalnimi ukrepi. 

(9) Pri oceni uredb (ES) št. 443/2009 in 

(EU) št. 510/2011 v letu 2015 je bilo 

ugotovljeno, da sta bili navedeni uredbi 

relevantni, na splošno skladni ter da sta 

ustvarili znatne prihranke emisij, pri tem pa 

sta bili bolj stroškovno učinkoviti, kot je 

bilo sprva predvideno. Prav tako sta 

ustvarili znatno dodano vrednost za Unijo, 

ki je ne bi bilo mogoče v enaki meri doseči 

z nacionalnimi ukrepi. Iz ocene pa izhaja 

tudi sklep, da so bili dejanski prihranki 

CO2 bistveno nižji od tistih, ki izhajajo iz 

preskusa učinkovitosti pri homologaciji, 

ter da je emisijska vrzel med 

homologacijskimi testi in dejanskimi 

vrednostmi močno spodkopala 

učinkovitost standardov vrednosti CO2 ter 

zaupanje potrošnikov v možne prihranke 

goriva pri novih vozilih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (12a)  Pri oceni Direktive 1999/94/ES1a, 

ki jo je Komisija opravila leta 2016, se je 

pokazala potreba po nadaljnji razjasnitvi 

in poenostavitvi zakonodaje, s čimer bi se 

lahko povečali njen pomen, izvedljivost, 

učinkovitost in skladnost. Namen 

Priporočila Komisije (EU) 2017/9481b je 

spodbujati harmonizirano uporabo 

Direktive 1999/94/ES. Z bolje 

oblikovanimi in harmoniziranimi 

zahtevami Unije za označevanje vozil, s 

katerimi bi zagotovili, da bodo potrošniki 

dobili primerljive, zanesljive in 

uporabnikom prijazne informacije o 

prednostih nizkoogljičnih vozil, ki bi poleg 

informacij o emisijah CO2 in porabi 

goriva vsebovale tudi podatke o 

onesnaževalih zraka in tekočih stroških, 

bi lahko podprli uporabo okolju prijaznih 

vozil z najbolj učinkovito porabo goriva v 

vsej Uniji. Zato bi morala Komisija 

Direktivo 1999/94/ES pregledati 

najkasneje do 31. decembra 2019 in 

predstaviti ustrezen zakonodajni predlog. 

 _______________ 

 1A Direktiva 1999/94/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 

1999 o informacijah o ekonomičnosti 

porabe goriva in emisijah CO2, ki so na 

voljo potrošnikom v zvezi s trženjem novih 

osebnih vozil (UL L 12, 18.1.2000, str. 

16). 

 1B Priporočilo Komisije (EU) 2017/948 z 

dne 31. Maja 2017 o uporabi vrednosti 

porabe goriva in emisij CO2, 

homologiranih in izmerjenih v skladu z 

globalno usklajenim preskusnim 

postopkom za lahka vozila, ko se 

informacije dajejo na voljo potrošnikom 

na podlagi Direktive 1999/94/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 

142, 2.6.2017, str. 100). 

Or. en 
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Obrazložitev 

Potrošniki za dobro utemeljene odločitve o nakupu potrebujejo podatke o dejanskih 

vrednostih porabe goriva. Vrednosti na oznakah EU o porabi goriva, ki se predstavljajo na 

prodajnih točkah, bi bilo treba prilagoditi, da bi odražale povprečno porabo goriva na cesti, 

ne le laboratorijskih meritev. Ocena direktive o označevanju vozil, ki jo je Komisija opravila 

leta 2016, kaže, da neusklajeno označevanje po državah članicah spodkopava njeno skupno 

učinkovitost. Njeno uporabnost zmanjšuje tudi pomanjkanje podatkov o emisijah onesnaževal 

zraka. Zato bi bilo treba Komisiji podeliti nalogo, da direktivo pregleda.  

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Zato bi bilo treba za leto 2025 in za 

leto 2030 določiti ravni zmanjšanja emisij 

za celotni vozni park Unije novih osebnih 

avtomobilov in novih lahkih gospodarskih 

vozil, ob upoštevanju časa obnove voznega 

parka in potrebe po tem, da sektor cestnega 

prometa prispeva k uresničevanju 

podnebnih in energetskih ciljev za leto 

2030. Ta postopni pristop avtomobilsko 

industrijo tudi jasno in zgodaj opozarja, da 

ne sme odlašati z uvedbo energijsko 

učinkovitih tehnologij ter brezemisijskih in 

nizkoemisijskih vozil na trg. 

(13) Zato bi bilo treba za leto 2025 in za 

leto 2030 določiti ravni zmanjšanja emisij 

za celotni vozni park Unije novih osebnih 

avtomobilov in novih lahkih gospodarskih 

vozil, ob upoštevanju časa obnove voznega 

parka in potrebe po tem, da sektor cestnega 

prometa prispeva k uresničevanju 

podnebnih in energetskih ciljev za leto 

2030 ter dolgoročnih podnebnih ciljev. Ta 

postopni pristop avtomobilsko industrijo 

tudi jasno in zgodaj opozarja, da ne sme 

odlašati z uvedbo energijsko učinkovitih 

tehnologij ter brezemisijskih in 

nizkoemisijskih vozil na trg. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Unija sicer spada med največje 

proizvajalce motornih vozil na svetu in je v 

vodilnem tehnološkem položaju v tem 

sektorju, vendar pa se konkurenca 

povečuje in svetovni avtomobilski sektor 

se hitro spreminja z novimi inovacijami v 

(14) Unija sicer spada med največje 

proizvajalce motornih vozil na svetu in je v 

vodilnem tehnološkem položaju v tem 

sektorju, vendar pa se konkurenca 

povečuje in svetovni avtomobilski sektor 

se hitro spreminja z novimi inovacijami v 
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električnem pogonskem sistemu ter 

kooperativno, povezano in avtomatizirano 

mobilnostjo. Da bi ohranila svojo globalno 

konkurenčnost in dostop do trgov, 

potrebuje Unija regulativni okvir, vključno 

z določeno spodbudo na področju 

brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil, s 

katerim bi se ustvaril velik domači trg ter 

podpirali tehnološki razvoj in inovacije. 

električnem pogonskem sistemu ter 

kooperativno, povezano in avtomatizirano 

mobilnostjo. Da bi ohranila svojo globalno 

konkurenčnost in dostop do trgov, 

potrebuje Unija regulativni okvir, vključno 

s posebnim mehanizmom politike na 

področju brezemisijskih in nizkoemisijskih 

vozil, s katerim bi se ustvaril velik domači 

trg ter podpirali tehnološki razvoj in 

inovacije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Uvesti bi bilo treba namenski 

mehanizem spodbud, s katerim bi 

zagotovili nemoten prehod na 

brezemisijsko mobilnost. Ta mehanizem 

olajšav bi bilo treba zasnovati tako, da bi se 

spodbujala uvedba brezemisijskih in 

nizkoemisijskih vozil na trg Unije. 

(15) Uvesti bi bilo treba mehanizem 

politike, s katerim bi zagotovili nemoten 

prehod na brezemisijsko mobilnost. Ta 

mehanizem olajšav in obremenitev bi bilo 

treba zasnovati tako, da bi se spodbujala 

uvedba brezemisijskih in nizkoemisijskih 

vozil na trg Unije. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Določitev referenčne vrednosti za 

delež brezemisijskih in nizkoemisijskih 

vozil v voznem parku EU in uvedba dobro 

zasnovanega mehanizma za prilagoditev 

cilja specifičnih emisij CO2 za 

posameznega proizvajalca, ki temelji na 

deležu brezemisijskih in nizkoemisijskih 

vozil v proizvajalčevem voznem parku, bi 

(16) Določitev trdne referenčne 

vrednosti za delež brezemisijskih in 

nizkoemisijskih vozil v voznem parku EU 

in uvedba dobro zasnovanega mehanizma 

za prilagoditev cilja specifičnih emisij CO2 

za posameznega proizvajalca, ki temelji na 

deležu brezemisijskih in nizkoemisijskih 

vozil v proizvajalčevem voznem parku, bi 
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morali pomeniti odločno in prepričljivo 

sporočilo, da sta potrebna razvoj in uvedba 

takih vozil ter hkrati omogočene nadaljnje 

izboljšave učinkovitosti konvencionalnih 

motorjev z notranjim zgorevanjem. 

morali pomeniti odločno in prepričljivo 

sporočilo, da sta potrebna razvoj in uvedba 

takih vozil ter hkrati omogočene nadaljnje 

izboljšave učinkovitosti konvencionalnih 

motorjev z notranjim zgorevanjem. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Pri določanju olajšav za 

brezemisijska in nizkoemisijska vozila je 

primerno upoštevati razlike v emisijah CO2 

med vozili. Prilagoditveni mehanizem bi 

moral zagotoviti, da se proizvajalcu, ki 

presega referenčno raven, omogoči cilj 

višjih specifičnih emisij CO2. Da se 

zagotovi uravnotežen pristop, bi bilo treba 

določiti omejitve za raven prilagoditve, ki 

je mogoča v navedenem mehanizmu. Tako 

se bodo ustvarile spodbude, s katerimi se 

bo podpirala pravočasna postavitev 

polnilne in oskrbovalne infrastrukture ter 

dosegle velike koristi za potrošnike, 

konkurenčnost in okolje. 

(17) Pri določanju olajšav za 

brezemisijska in nizkoemisijska vozila je 

primerno upoštevati razlike v emisijah CO2 

med vozili. Prilagoditveni mehanizem bi 

moral zagotoviti, da se proizvajalcu, ki 

preseže referenčno raven, omogoči cilj 

višjih specifičnih emisij CO2, medtem ko 

bi moral proizvajalec, ki ne dosega 

referenčne vrednosti, izpolniti strožji cilj 

glede CO2. Da se zagotovi uravnotežen 

pristop, bi bilo treba določiti omejitve za 

raven prilagoditve, ki bi bila v tem 

mehanizmu mogoča. Tako se bodo 

ustvarile spodbude, s katerimi se bo 

podpirala pravočasna postavitev polnilne in 

oskrbovalne infrastrukture ter dosegle 

velike koristi za potrošnike, konkurenčnost 

in okolje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17a) Polnilno in oskrbovalno 

infrastrukturo je treba hitro postaviti, da 
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bi potrošniki pridobili zaupanje v 

brezemisijska in nizkoemisijska vozila, 

različne instrumente podpore na ravni 

Unije in na ravni držav članic pa je treba 

učinkovito uskladiti in s tem mobilizirati 

večje javne in zasebne naložbe. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je povezan z uvodno izjavo 17 in je njeno logično nadaljevanje.  

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17b)  Za uspešen prehod na 

brezemisijsko mobilnost je treba 

vzpostaviti celovito okolje s postavitvijo 

infrastrukture za alternativna goriva, 

strogo shemo označevanja avtomobilov ter 

strogim izvajanjem standardov kakovosti 

zraka in blažitve podnebnih sprememb. 

Pravičen prehod zahteva trdne podporne 

sheme za delavce v avtomobilski 

industriji. Poleg tega je za prehod 

potreben skupen okvir politike za vozila, 

infrastrukturo, električna omrežja, 

zaposlovanje in ekonomske spodbude, ki 

bo veljal v vsej Uniji, na nacionalni, 

regionalni in lokalni ravni. Za vse to so 

potrebni močnejši instrumenti Unije za 

financiranje. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je povezan z uvodnimi izjavami 4a, 17, 17a in je njihovo logično 

nadaljevanje.  
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Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (18a) Parameter uporabnosti, ki bi 

opisoval težo vozil, ni več potreben. 

Tehnološki razvoj pomeni, da večja vozila 

ne proizvajajo nujno več emisij, hkrati pa 

imajo vgrajeno tehnologijo za večjo 

učinkovitost, kot je hibridizacija, ki ni več 

vezana na emisije CO2. Zato bi parameter 

uporabnosti mase lahko privedel do 

precenjevanja težjih vozil. Da bi omogočili 

okoljske in druge koristi zmanjševanja 

velikosti in teže vozil, se cilji glede CO2 za 

osebne avtomobile ne bi smeli razlikovati 

glede na maso vozila. Ker so emisijski cilji 

za leti 2025 in 2030 izraženi v relativnih 

odstotnih vrednostih, ni ustrezno 

vključevati parametrov uporabnosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je povezan s predlogi, s katerimi se črta parameter uporabnosti mase v 

Prilogi I – glej tamkajšnjo obrazložitev.  

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Da bi ohranili raznolikost trga 

osebnih avtomobilov in lahkih 

gospodarskih vozil ter njegovo zmožnost 

zadovoljitve različnih potreb potrošnikov, 

bi morali biti cilji glede emisij CO2 

določeni linearno v povezavi z 

uporabnostjo vozil . Ohranitev mase kot 

parametra uporabnosti je v skladu z 

obstoječo ureditvijo. Da bi se bolje 

odražala masa vozil na cestah, bi bilo 

črtano 
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treba z učinkom od leta 2025 parameter 

mase v stanju, pripravljenem za vožnjo, 

nadomestiti s parametrom preskusne 

mase vozila, kot je določena v Uredbi 

(EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je povezan s predlogi, s katerimi se črta parameter uporabnosti mase v 

Prilogi I – glej tamkajšnjo obrazložitev.  

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Preprečiti bi bilo treba 

spreminjanje ciljev za celotni vozni park 

EU zaradi sprememb v povprečni masi 

voznega parka. Spremembe povprečne 

mase bi bilo zato treba nemudoma 

upoštevati v izračunih ciljev specifičnih 

emisij, zato bi bilo treba vrednost 

povprečne mase, ki se uporablja v ta 

namen, prilagoditi vsaki dve leti z 

učinkom od leta 2025. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je povezan s predlogi, s katerimi se črta parameter uporabnosti mase v 

Prilogi I – glej tamkajšnjo obrazložitev.  

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Da bi se povsem nevtralno in 

pravično porazdelila prizadevanja za 

zmanjšanje emisij, in sicer tako, da bi se 

(21) Da bi se prizadevanja za 

zmanjšanje emisij porazdelila povsem 

nevtralno in pravično, bi bilo treba 
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odražala raznolikost trga za osebne 

avtomobile in lahka gospodarska vozila, 

ter upoštevale spremembe v ciljih 

specifičnih emisij na podlagi postopka 

WLTP iz leta 2021, je primerno določiti 

naklon krivulje mejnih vrednosti na 

podlagi specifičnih emisij vseh 

novoregistriranih vozil v zadevnem letu 

ter upoštevati spremembe ciljev za celotni 

vozni park EU med leti 2021, 2025 in 

2030, da bi se tako zagotovila enaka 

prizadevanja za zmanjšanje emisij vseh 

proizvajalcev. Kar zadeva lahka 

gospodarska vozila, bi se moral za 

proizvajalce lažjih kombiniranih vozil, 

izpeljanih iz osebnih avtomobilov, 

uporabljati isti pristop kot za proizvajalce 

osebnih avtomobilov, za proizvajalce 

težjih vozil pa bi bilo treba določiti bolj 

strm in nespremenljiv naklon krivulje za 

celotno ciljno obdobje. 

zagotoviti enaka prizadevanja za 

zmanjšanje emisij pri vseh proizvajalcih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Vendar pa bi bilo treba zagotoviti 

ravnotežje med spodbudami za ekološke 

inovacije in tistimi tehnologijami, za katere 

je učinek zmanjšanja emisij dokazan v 

uradnem preskusnem postopku. Zato je 

primerno ohraniti zgornjo mejo prihrankov 

zaradi ekoloških inovacij, ki jih 

proizvajalec lahko upošteva pri 

zagotavljanju skladnosti s cilji. Komisija bi 

morala imeti možnost pregledati višino 

zgornje meje, zlasti da bi upoštevala učinke 

sprememb v uradnem preskusnem 

postopku. Prav tako je primerno pojasniti, 

kako bi bilo treba izračunati prihranke za 

zagotavljanje skladnosti s cilji. 

(23) Vendar pa bi bilo treba zagotoviti 

ravnotežje med spodbudami za ekološke 

inovacije in tistimi tehnologijami, za katere 

je učinek zmanjšanja emisij dokazan v 

uradnem preskusnem postopku. Zato je 

primerno ohraniti zgornjo mejo prihrankov 

zaradi ekoloških inovacij, ki jih 

proizvajalec lahko upošteva pri 

zagotavljanju skladnosti s cilji. Komisija bi 

morala imeti možnost znižati zgornjo mejo, 

zlasti da bi upoštevala učinke sprememb v 

uradnem preskusnem postopku. Prav tako 

je primerno pojasniti, kako bi bilo treba 

izračunati prihranke za zagotavljanje 

skladnosti s cilji. 
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Or. en 

Obrazložitev 

V besedilu bi bilo treba pojasniti, da je smiselno dovoliti le znižanje zgornje meje in preprečiti 

morebitne vrzeli, s katerimi bi se povečal delež ekoloških inovacij.  

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Postopek za odobritev odstopanj od 

cilja 95 g CO2/km za vozni park za ozko 

specializirane proizvajalce zagotavlja 

usklajenost prizadevanj ozko 

specializiranih proizvajalcev za 

zmanjšanje emisij s prizadevanji velikih 

proizvajalcev v zvezi z navedenim ciljem. 

Vendar pa izkušnje kažejo, da imajo ozko 

specializirani proizvajalci enake možnosti 

kot veliki proizvajalci pri doseganju ciljev 

glede emisij CO2, kar zadeva cilje, 

določene po letu 2025, pa ne bo več 

primerno razlikovati med navedenima 

dvema kategorijama proizvajalcev. 

(28) Izkušnje kažejo, da imajo ozko 

specializirani proizvajalci pri doseganju 

ciljev glede emisij CO2 enake možnosti kot 

veliki proizvajalci, zato ni primerno 

razlikovati med tema kategorijama 

proizvajalcev. 

Or. en 

Obrazložitev 

Izkušnje kažejo, da imajo ozko specializirani proizvajalci, ki na leto proizvedejo od 10.000 do 

300.000 vozil, pri doseganju ciljev glede emisij CO2 enake možnosti kot veliki proizvajalci, 

zato ne bo več primerno razlikovati med tema kategorijama. Nadaljnja odstopanja bi slabo 

vplivala na konkurenčno nevtralnost in bi lahko zmanjšala učinkovitost ureditve. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 38 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (38a) Izjemno pomembno je upoštevati 

neizogibne socialne učinke 

nizkoogljičnega prehoda v avtomobilskem 
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sektorju ter proaktivno obravnavati 

neizogibne posledice za zaposlitev, ki bodo 

najizrazitejše v nekaterih najbolj 

prizadetih regijah. Zato je 

najpomembneje, da sedanje ukrepe, ki 

omogočajo nizkoogljični prehod, 

spremljajo ciljni programi za 

prerazporeditev, prekvalifikacijo in 

izpopolnjevanje delavcev ter pobude za 

izobraževanje in iskanje zaposlitve, ki jih 

je treba sprejemati v stalnem dialogu s 

socialnimi partnerji. Ta prizadevanja bi 

bilo treba sofinancirati z namenskimi 

prihodki iz zbranih premij za presežne 

emisije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Prihodke iz zbranih premij za presežne emisije bi bilo treba uporabiti za spodbujanje 

prekvalifikacije in izpopolnjevanja delavcev ter prerazporeditev delovne sile, s čimer bi 

prispevali k pravičnemu prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, zlasti v regijah, ki so najbolj 

prizadete zaradi prehoda avtomobilskega sektorja, pri tem pa bi se bilo treba stalno 

usklajevati s socialnimi partnerji. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 41 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(41) Učinkovitost ciljev iz te uredbe pri 

dejanskem zmanjšanju emisij CO2 je 

močno odvisna od reprezentativnosti 

uradnega preskusnega postopka. V skladu 

z mnenjem mehanizma za znanstveno 

svetovanje (SAM)23 in priporočilom 

Evropskega parlamenta po preiskavi o 

meritvah emisij v avtomobilskem 

sektorju24 bi bilo treba vzpostaviti 

mehanizem za oceno dejanske 

reprezentativnosti vrednosti emisij CO2 in 

porabe energije vozil, ki so določene v 

skladu z Uredbo (EU) 2017/1151. 

Komisija bi morala imeti pooblastila za 

zagotovitev, da so taki podatki na voljo 

(41) Učinkovitost ciljev iz te uredbe pri 

dejanskem zmanjšanju emisij CO2 je 

močno odvisna od reprezentativnosti 

uradnega preskusnega postopka. V skladu 

z mnenjem mehanizma za znanstveno 

svetovanje (SAM)23 in priporočilom 

Evropskega parlamenta po preiskavi o 

meritvah emisij v avtomobilskem 

sektorju24 bi bilo treba vzpostaviti 

mehanizem za oceno dejanske 

reprezentativnosti vrednosti emisij CO2 in 

porabe energije pri vozilih, ki so določene 

v skladu z Uredbo (EU) 2017/1151. 

Najzanesljiveje bi dejansko 

reprezentativnost homologacijskih 
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javnosti, ter po potrebi razviti postopke za 

opredelitev in zbiranje podatkov, potrebnih 

za tako ocenjevanje. 

vrednosti zagotavljali z uvedbo preskusa 

dejanskih emisij CO2, za oblikovanje 

katerega bi morala biti pristojna Komisija. 

Preskus bi bilo treba oblikovati z 

delegiranimi akti in ga uvesti najkasneje 

dve leti po dnevu začetka veljavnosti te 

uredbe. V vmesnem času in dokler se ne 

bi začel uporabljati, pa bi bilo treba 

skladnost dosegati z uporabo podatkov iz 

meritev porabe goriva, ki bi jo morali 

sporočati proizvajalci, pri čemer bi 

zgornja meja, ki je ni dovoljeno preseči, 

znašala največ 15 % nad homologacijski 

vrednostmi, izmerjenimi po letu 2021 ob 

uporabi globalno usklajenega 

preskusnega postopka za lahka vozila. 

Komisija bi morala imeti pooblastila za 

zagotovitev, da so ti podatki na voljo 

javnosti, ter za razvijanje postopkov za 

opredelitev in zbiranje podatkov o porabi 

goriva, potrebnih za tako ocenjevanje. 

__________________ __________________ 

23Skupina znanstvenih svetovalcev na 

visoki ravni, znanstveno mnenje 1/2016 

Closing the gap between light-duty vehicle 

real-world CO2 emissions and laboratory 

testing (Zmanjševanje vrzeli med 

dejanskimi emisijami CO2 iz lahkih vozil, 

ki nastajajo med vožnjo, in emisijami iz 

laboratorijskega preskušanja). 

23Skupina znanstvenih svetovalcev na 

visoki ravni, znanstveno mnenje 1/2016 

Closing the gap between light-duty vehicle 

real-world CO2 emissions and laboratory 

testing (Zmanjševanje vrzeli med 

dejanskimi emisijami CO2 iz lahkih vozil, 

ki nastajajo med vožnjo, in emisijami iz 

laboratorijskega preskušanja). 

24Priporočilo Evropskega parlamenta 

Evropskemu svetu in Komisiji z dne 4. 

aprila 2017 po preiskavi o meritvah emisij 

v avtomobilskem sektorju 

(2016/2908(RSP)). 

24Priporočilo Evropskega parlamenta 

Evropskemu svetu in Komisiji z dne 4. 

aprila 2017 po preiskavi o meritvah emisij 

v avtomobilskem sektorju 

(2016/2908(RSP)). 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je povezan s predlogi sprememb k členu 12 – glej tamkajšnjo 

obrazložitev. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 41 a (novo) 



 

PR\1147701SL.docx 19/44 PE619.135v01-00 

 SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (41a) Trenutno ni usklajenega načina za 

oceno emisij v življenjskem ciklu lahkih 

gospodarskih vozil. Primerno bi bilo, da 

Komisija to do konca leta 2026 preuči in 

predstavi širšo sliko ogljikovih emisij iz 

sektorja teh vozil. V ta namen bi morala z 

delegiranimi akti razviti skupno 

metodologijo Unije, da bi proizvajalci od 

leta 2025 naprej dosledno poročali o 

emisijah CO2 v življenjskem ciklu vseh 

vrst goriva in pogonskih sistemov, ki jih 

dajo na trg. Metodologija bi morala biti 

usklajena tudi z ustreznimi standardi ISO 

in upoštevati potencial globalnega 

segrevanja zaradi emisij vozil „od izvora 

do vozila“, „od rezervoarja do kolesa“ in 

ob koncu življenjskega cikla. Analiza 

Komisije bi morala temeljiti na podatkih, 

ki jih sporočajo proizvajalci, ter vseh 

drugih ustreznih podatkov, ki so na voljo.  

Or. en 

Obrazložitev 

Sedanja ureditev je dejansko instrument za zmanjševanje izpušnih plinov, ne upoštevajo pa se 

skupne emisije v življenjskem ciklu različnih vrst vozil glede na gorivo. Komisija bi si morala 

prizadevati za enotno metodologijo, po kateri bi proizvajalci originalne opreme poročali o 

teh podatkih. Da bi bolje obveščala o prihodnjem sprejemanju politike v sektorju, bi morala 

Komisija preučiti emisije od izvora do vozila. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 42 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(42) Predvideno je, da se leta 2024 

pregleda napredek, dosežen v okviru 

[uredbe o porazdelitvi prizadevanj in 

direktive o sistemu trgovanja z emisijami]. 
Zato je primerno oceniti učinkovitost te 

uredbe v istem letu, da se omogoči 

usklajena in dosledna ocena meritev, 

(42) Primerno je že leta 2023 oceniti 

učinkovitost te uredbe, da se omogoči 

usklajena in dosledna ocena meritev, 

opravljenih v sklopu vseh teh 

instrumentov, in napredka pri doseganju 

določenih ciljev v določenem časovnem 

okviru.  
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opravljenih v sklopu vseh teh 

instrumentov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Leto pregleda bi bilo treba rahlo prestaviti, da bi prej dobili sliko o doseženem napredku in 

ugotovili, ali pri ciljih primerno napredujemo. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 46 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(46) Zaradi sprememb ali dopolnitev 

nebistvenih elementov določb te uredbe bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, 

da v skladu s členom 290 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije sprejme akte 

zaradi sprememb prilog II in III v zvezi z 

zahtevami glede podatkov in podatkovnimi 

parametri , dopolnitvami pravil o razlagi 

meril za upravičenost do odstopanj od 

ciljev specifičnih emisij, o vsebini prošenj 

za odstopanje ter o vsebini in oceni 

programov za zmanjšanje specifičnih 

emisij CO2, prilagoditami vrednosti M0 in 

TM0 iz člena 13, prilagoditvami zgornje 

meje 7 g CO2/km iz člena 11 in 

prilagoditvami formul iz Priloge I, 

navedenih v členu 14(3) . Zlasti je 

pomembno, da Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu opravi ustrezna 

posvetovanja, vključno na ravni 

strokovnjakov, in da navedena 

posvetovanja izvede v skladu z načeli, 

določenimi v Medinstitucionalnem 

sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z 

dne 13. aprila 2016 . Da bi zlasti zagotovili 

enakovredno sodelovanje pri pripravi 

delegiranih aktov, bi morala Evropski 

parlament in Svet vse dokumente prejeti 

sočasno s strokovnjaki iz držav članic, 

njuni strokovnjaki pa se sistematično 

udeleževati sestankov strokovnih skupin 

(46) Zaradi sprememb ali dopolnitev 

nebistvenih elementov določb te uredbe bi 

bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, 

da v skladu s členom 290 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije sprejme akte 

zaradi sprememb prilog II in III v zvezi z 

zahtevami glede podatkov in podatkovnimi 

parametri, določitvijo pravil in postopkov 

za poročanje o emisijah v življenjskem 

ciklu iz člena 7(8a), dopolnitvami pravil o 

razlagi meril za upravičenost do odstopanj 

od ciljev specifičnih emisij, o vsebini 

prošenj za odstopanje ter o vsebini in oceni 

programov za zmanjšanje specifičnih 

emisij CO2, prilagoditvami vrednosti M0 

in TM0 iz člena 13, prilagoditvami zgornje 

meje 7 g CO2/km iz člena 11, 

oblikovanjem testa dejanskih emisij CO2 

iz člena 12(1a) in prilagoditvami formul iz 

Priloge I, navedenih v členu 14(3). Zlasti 

pomembno je, da Komisija pri svojem 

pripravljalnem delu opravi ustrezna 

posvetovanja, vključno na ravni 

strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 

izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 

Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 

pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 . 

Da bi zlasti zagotovili enakovredno 

sodelovanje pri pripravi delegiranih aktov, 

bi morala Evropski parlament in Svet vse 

dokumente prejeti sočasno s strokovnjaki 
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Komisije, na katerih se obravnava priprava 

delegiranih aktov . 

iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se 

sistematično udeleževati sestankov 

strokovnih skupin Komisije, na katerih se 

obravnava priprava delegiranih aktov . 

Or. en 

Obrazložitev 

Nujne prilagoditve, ki izvirajo iz novega prenosa pooblastil iz člena 7(8a) in člena 12(1a) – 

glej tamkajšnje obrazložitve. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba določa zahteve za 

vrednosti emisij CO2 za nove osebne 

avtomobile in nova lahka gospodarska 

vozila z namenom zagotavljanja ustreznega 

delovanja notranjega trga . 

1. Ta uredba določa zahteve za 

vrednosti emisij CO2 za nove osebne 

avtomobile in nova lahka gospodarska 

vozila z namenom doseganja podnebnih 

ciljev Unije in zagotavljanja ustreznega 

delovanja notranjega trga . 

Or. en 

Obrazložitev 

Kot piše v naslovu uredbe, je njen cilj prispevati k skupnim podnebnim ciljem Unije, kar je 

treba poudariti v členu 1. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 4 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) za povprečne emisije CO2 iz novih 

osebnih avtomobilov za celotni vozni park 

EU velja cilj, enak 15-odstotnemu 

zmanjšanju povprečja ciljev specifičnih 

emisij v letu 2021, določen v skladu s 

točko 6.1.1 dela A Priloge I; 

(a) za povprečne emisije CO2 iz novih 

osebnih avtomobilov za celotni vozni park 

EU velja cilj, enak 25-odstotnemu 

zmanjšanju povprečja ciljev specifičnih 

emisij v letu 2021, določen v skladu s 

točko 6.1.1 dela A Priloge I; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 4 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) za povprečne emisije CO2 iz novih 

lahkih gospodarskih vozil za celotni vozni 

park EU velja cilj, enak 15-odstotnemu 

zmanjšanju povprečja ciljev specifičnih 

emisij v letu 2021, določen v skladu s 

točko 6.1.1 dela B Priloge I. 

(b) za povprečne emisije CO2 iz novih 

lahkih gospodarskih vozil za celotni vozni 

park EU velja cilj, enak 25-odstotnemu 

zmanjšanju povprečja ciljev specifičnih 

emisij v letu 2021, določen v skladu s 

točko 6.1.1 dela B Priloge I. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 4 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) za delež brezemisijskih in 

nizkoemisijskih vozil velja referenčna 

raven, enaka 20-odstotnemu tržnemu 

deležu od prodaje novih osebnih 

avtomobilov in novih lahkih gospodarskih 

vozil v letu 2021, določen v skladu s točko 

6.3 dela A Priloge I in točko 6.3 dela B 

Priloge I. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 5 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) za povprečne emisije CO2 iz novih (a) za povprečne emisije CO2 iz novih 
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osebnih avtomobilov za celotni vozni park 

EU velja cilj, enak 30-odstotnemu 

zmanjšanju povprečja ciljev specifičnih 

emisij v letu 2021, določen v skladu s 

točko 6.1.2 dela A Priloge I; 

osebnih avtomobilov za celotni vozni park 

EU velja cilj, enak 50-odstotnemu 

zmanjšanju povprečja ciljev specifičnih 

emisij v letu 2021, določen v skladu s 

točko 6.1.2 dela A Priloge I; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 5 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) za povprečne emisije CO2 iz novih 

lahkih gospodarskih vozil za celotni vozni 

park EU velja cilj, enak 30-odstotnemu 

zmanjšanju povprečja ciljev specifičnih 

emisij v letu 2021, določen v skladu s 

točko 6.1.2 dela B Priloge I. 

(b) za povprečne emisije CO2 iz novih 

lahkih gospodarskih vozil za celotni vozni 

park EU velja cilj, enak 50-odstotnemu 

zmanjšanju povprečja ciljev specifičnih 

emisij v letu 2021, določen v skladu s 

točko 6.1.2 dela B Priloge I. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 5 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) za delež brezemisijskih in 

nizkoemisijskih vozil velja referenčna 

raven, enaka 50-odstotnemu tržnemu 

deležu od prodaje novih osebnih 

avtomobilov in novih lahkih gospodarskih 

vozil v letu 2030, določena v skladu s 

točko 6.3 dela A Priloge I in točko 6.3 

dela B Priloge I. 

Or. en 
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Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) „masa v stanju, pripravljenem za 

vožnjo, “ pomeni maso osebnega 

avtomobila ali lahkega gospodarskega 

vozila z nadgradnjo, pripravljenega za 

vožnjo, kakor je navedena v certifikatu o 

skladnosti in določena v oddelku 2.6 

Priloge I k Direktivi 2007/46/ES; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je povezan s predlogi, s katerimi se črta parameter uporabnosti mase v 

Prilogi I – glej tamkajšnjo obrazložitev.  

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) „odtis“ pomeni povprečen kolotek 

vozila, pomnožen z medosno razdaljo, 

kakor je naveden v certifikatu o skladnosti 

in opredeljen v oddelkih 2.1 in 2.3 Priloge 

I k Direktivi 2007/46/ES; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je povezan s predlogi, s katerimi se črta parameter uporabnosti mase v 

Prilogi I – glej tamkajšnjo obrazložitev.  

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – točka l 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(l) „preskusna masa“ pomeni 

preskusno maso osebnega avtomobila ali 

lahkega gospodarskega vozila, kot je 

navedena v certifikatu o skladnosti in 

opredeljena v točki 3.2.25 Priloge XXI k 

Uredbi (EU) 2017/1151; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je povezan s predlogi, s katerimi se črta parameter uporabnosti mase v 

Prilogi I – glej tamkajšnjo obrazložitev.  

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 8 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija lahko sprejme podrobna pravila o 

postopkih za sporočanje takih odstopanj in 

za njihovo upoštevanje pri izračunu 

povprečnih specifičnih emisij. Navedeni 

postopki se sprejmejo z izvedbenimi akti v 

skladu s postopkom pregleda iz člena 

15(2). 

Komisija sprejme podrobna pravila o 

postopkih za sporočanje teh odstopanj in 

za njihovo upoštevanje pri izračunu 

povprečnih specifičnih emisij. Ti postopki 

se sprejmejo z izvedbenimi akti v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 15(2).  

Or. en 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 8a. Proizvajalci od 1. januarja 2025 

na podlagi usklajene metodologije Unije 

poročajo Komisiji o emisijah CO2 v 

življenjskem ciklu pri tipih vozil, ki so jih 

dali na trg od navedenega datuma naprej. 

Za te namene se na Komisijo prenese 
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pooblastilo, da v skladu s členom 16 

sprejme delegiranje akte za dopolnitev te 

uredbe s podrobnimi pravili o postopkih 

poročanja o emisijah CO2 v življenjskem 

ciklu za vse vrste goriva in pogonskih 

sistemov na trgu Unije.   

 Komisija najpozneje do 31. decembra 

2026 pripravi analizo emisij v celotnem 

življenjskem ciklu novih lahkih 

gospodarskih vozil v Uniji, da bi v 

prihodnje boljše usmerjala prizadevanje 

politike za zmanjšanje emisij v sektorju. 

Analiza se objavi. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sedanja ureditev je dejansko instrument za zmanjševanje izpušnih plinov, ne upoštevajo pa se 

skupne emisije v življenjskem ciklu različnih vrst vozil glede na gorivo. Komisija bi si morala 

prizadevati za enotno metodologijo, po kateri bi proizvajalci originalne opreme poročali o 

teh podatkih. Da bi bolje obveščala o prihodnjem sprejemanju politike v sektorju, bi morala 

Komisija preučiti emisije od izvora do vozila.  

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Zneski premije za presežne emisije 

se štejejo za prihodek v splošnem 

proračunu Unije. 

4. Zneski premije za presežne emisije 

se štejejo za prihodek v splošnem 

proračunu Unije in se namenijo za ukrepe 

politike v tesnem sodelovanju s socialnimi 

partnerji, spodbujanje prekvalifikacij in 

premestitev v avtomobilskem sektorju, s 

čimer bi prispevali k pravičnemu prehodu 

na nizkoogljično gospodarstvo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Prihodke iz premije za presežne emisije bi bilo treba uporabiti za spodbujanje prekvalifikacije 

in izpopolnjevanja delavcev ter prerazporeditev delovne sile, s čimer bi prispevali k 

pravičnemu prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, zlasti v regijah, ki bodo najbolj 

prizadete zaradi prehoda avtomobilskega sektorja, pri tem pa bi se bilo treba stalno 
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usklajevati s socialnimi partnerji. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Če Komisija meni, da je 

proizvajalec upravičen do odstopanja, za 

katero se zaprosi na podlagi odstavka 1, in 

če meni, da je cilj specifičnih emisij, ki ga 

predlaga proizvajalec, skladen z njegovo 

možnostjo za zmanjšanje emisij, vključno z 

gospodarskimi in tehnološkimi možnostmi 

za zmanjšanje specifičnih emisij CO2, mu 

ob upoštevanju značilnosti trga za tip 

proizvedenega lahkega gospodarskega 

vozila odobri odstopanje. Prošnja se vloži 

do najpozneje do 31. oktobra prvega leta, 

za katero velja odstopanje. 

3. Če Komisija meni, da je 

proizvajalec upravičen do odstopanja, za 

katero se zaprosi na podlagi odstavka 1, in 

če meni, da je cilj specifičnih emisij, ki ga 

predlaga proizvajalec, skladen z njegovo 

možnostjo za zmanjšanje emisij, vključno z 

gospodarskimi in tehnološkimi možnostmi 

za zmanjšanje specifičnih emisij CO2, mu 

ob upoštevanju značilnosti trga za tip 

osebnega avtomobila ali proizvedenega 

lahkega gospodarskega vozila odobri 

odstopanje. Prošnja se vloži do najpozneje 

do 31. oktobra prvega leta, za katero velja 

odstopanje. 

Or. en 

Obrazložitev 

Popravek izpustitve v besedilu. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4.  Prošnjo za odstopanje od cilja 

specifičnih emisij, izračunanih v skladu s 

točkami od 1 do 4 dela A Priloge I, lahko 

vloži proizvajalec, ki je skupaj z vsemi 

svojimi povezanimi podjetji odgovoren za 

10 000 do 300 000 novih osebnih 

avtomobilov, registriranih v Uniji vsako 

koledarsko leto. 

črtano 

Takšno prošnjo lahko proizvajalec vloži 

sam ali skupaj s katerim koli od svojih 
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povezanih podjetij. Prošnja se vloži pri 

Komisiji in vključuje: 

(a) vse informacije iz odstavkov 2(a) 

in (c), vključno z informacijami o 

povezanih podjetjih, kjer je to potrebno; 

 

(b) cilj, ki je zmanjšanje za 45 % glede 

na povprečne specifične emisije CO2 leta 

2007, ali kadar več povezanih podjetij 

vloži eno prošnjo, zmanjšanje za 45 % 

glede na povprečje njihovih povprečnih 

specifičnih emisij CO2 leta 2007. 

 

Če informacije o povprečnih specifičnih 

emisijah CO2 proizvajalca za leto 2007 ne 

obstajajo, Komisija določi ustrezni cilj 

zmanjšanja na podlagi najboljših 

razpoložljivih tehnologij za zmanjšanje 

emisij CO2, ki se uporabljajo v osebnih 

avtomobilih primerljive mase, in ob 

upoštevanju značilnosti trga za tip 

proizvedenega avtomobila. Ta cilj 

uporablja vložnik za namene točke (b). 

 

Komisija proizvajalcu odobri odstopanje, 

kadar se ugotovi, da so izpolnjena merila 

za odstopanje iz tega odstavka. 

 

Or. en 

Obrazložitev 

Izkušnje kažejo, da imajo ozko specializirani proizvajalci, ki na leto proizvedejo od 10.000 do 

300.000 vozil, pri doseganju ciljev glede emisij CO2 enake možnosti kot veliki proizvajalci, 

zato ne bo več primerno razlikovati med tema kategorijama. Nadaljnja odstopanja bi slabo 

vplivala na konkurenčno nevtralnost in bi lahko zmanjšala učinkovitost ureditve. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Tovrstne tehnologije se upoštevajo samo, 

če lahko metodologija, uporabljena za 

njihovo oceno, ustvari preverljive, 

ponovljive in primerljive rezultate. 

Tovrstne tehnologije se upoštevajo samo, 

če lahko metodologija, uporabljena za 

njihovo oceno, ustvari preverljive, 

ponovljive in primerljive rezultate, in 

samo, dokler izmerjene vrednosti globalno 
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usklajenega preskusnega postopka za 

lahka vozila ne bodo dopolnili ali 

nadomestili drugi podatki, ki bodo bolj 

reprezentativni za dejanske emisije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Če se bo po veljavni uredbi merila vrednost dejanskih emisij, bodo te inovativne tehnologije v 

celoti vključene v uradno vrednost emisij, zanje pa ne bi smeli uporabljati dodatnih 

dobropisov. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija lahko prilagodi zgornjo mejo z 

učinkom od leta 2025. Navedene 

prilagoditve se izvedejo z delegiranimi akti 

v skladu s členom 16. 

Komisija lahko zgornjo mejo zniža z 

učinkom od leta 2025. Te prilagoditve se 

izvedejo z delegiranimi akti v skladu s 

členom 16. 

Or. en 

Obrazložitev 

V besedilu bi bilo treba pojasniti, da je smiselno dovoliti le znižanje zgornje meje in 

preprečitev morebitnih vrzeli, s katerimi bi se povečal delež ekoloških inovacij. 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija spremlja in oceni dejansko 

reprezentativnost vrednosti emisij CO2 in 

porabe energije, določenih v skladu z 

Uredbo (EU) 2017/1151. Zagotovi, da je 

javnost obveščena o tem, kako se ta 

reprezentativnost sčasoma razvija. 

1. Komisija spremlja in oceni dejansko 

reprezentativnost vrednosti emisij CO2 in 

porabe energije, določenih v skladu z 

Uredbo (EU) 2017/1151.  

Or. en 
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Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Za zagotavljanje reprezentativnosti iz 

odstavka 1 se skladnost meri s preskusi za 

dejanske emisije CO2. Na Komisijo se 

najkasneje dve leti po začetku veljavnosti 

te uredbe prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 16, s katerimi se ta uredba dopolni 

z oblikovanjem preskusa za dejanske 

emisije CO2.  

Or. en 

Obrazložitev 

Vse večje razlike med uradnimi in dejanskimi vrednostmi emisij CO2 močno vplivajo na vso 

družbo. Čeprav se pričakuje, da bomo s prehodom z novega evropskega voznega cikla na 

globalno usklajeni preskusni postopek za lahka vozila pridobili bolj reprezentativne 

homologacijske podatke o emisijah CO2, pa tega razkoraka gotovo ne bomo popolnoma 

odpravili. Da bi bila ta uredba zanesljiva in bi dejansko prispevala k zmanjšanju emisij, ki 

naj bi ga dosegla, je treba razviti pravi preskus emisij onesnaževal zraka za emisije CO2, 

dokler pa ta ne bo začel veljati, se opravlja dodatno preverjanje in uvede zgornja meja 

preseganja. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Dokler ne bodo začeli veljati preskusi 

za dejanske emisije CO2, se skladnost meri 

na osnovi podatkov iz meritev porabe 

goriva in velja zgornja meja, ki je ni 

dovoljeno preseči, to je največ 15 % nad 

specifičnimi emisijami CO2 proizvajalca, 

ki se izmerijo za namene postopkov 

certificiranja homologacije, izvedenih po 

letu 2021 v skladu z Uredbo (ES) št. 
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715/2007. 

Or. en 

Obrazložitev 

Enaka obrazložitev kot pri členu 12(1a). 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Komisija zagotovi, da je javnost 

obveščena o tem, kako se dejanska 

reprezentativnost sčasoma razvija. 

Or. en 

Obrazložitev 

Enaka obrazložitev kot pri členu 12(1a). 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Komisija lahko z izvedbenimi akti v 

skladu s postopkom pregleda iz člena 15(2) 

sprejme ukrepe iz tega člena. 

3. Komisija z izvedbenimi akti v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 15(2) sprejme 

podrobna pravila za sporočanje podatkov 
iz meritev porabe goriva. 

Or. en 

Obrazložitev 

Enaka obrazložitev kot pri členu 12(1a). 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka b 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) do 31. oktobra 2022 se vrednost 

M0 v točkah od 1 do 5 dela B Priloge I 

prilagodi povprečni masi v stanju, 

pripravljenem za vožnjo, novih lahkih 

gospodarskih vozil iz preteklih treh 

koledarskih let 2019, 2020 in 2021. 

Navedena nova vrednost M0 se uporablja 

v letu 2024; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi črtali parameter mase, se ti trije odstavki črtajo. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) do 31. oktobra 2022 se okvirna 

vrednost TM0 za leto 2025 določi kot 

povprečna preskusna masa novih osebnih 

avtomobilov oziroma novih lahkih 

gospodarskih vozil v letu 2021; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi črtali parameter mase, se ti trije odstavki črtajo. 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 13 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) do 31. oktobra 2024 in vsako 

drugo leto po tem se vrednost TM0 v delih 

A in B Priloge I prilagodi povprečni 

preskusni masi novih osebnih 

črtano 
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avtomobilov oziroma novih lahkih 

gospodarskih vozil iz preteklih dveh 

koledarskih let, začenši z letoma 2022 in 

2023. Nova ustrezna vrednost TM0 se 

uporablja od 1. januarja koledarskega 

leta, ki sledi letu prilagoditve. 

Or. en 

Obrazložitev 

Da bi črtali parameter mase, se ti trije odstavki črtajo. 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisija leta 2024 Evropskemu 

parlamentu in Svetu predloži poročilo o 

učinkovitosti te uredbe, po potrebi s 

predlogom spremembe Uredbe. V poročilu 

bodo med drugim obravnavane dejanska 

reprezentativnost vrednosti emisij CO2 in 

porabe energije, določenih v skladu z 

Uredbo (EU) 2017/1151, uvedba 

brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil na 

trg Unije in postavitev infrastrukture za 

polnjenje in oskrbo v skladu z Direktivo 

2014/94/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta29. 

1. Komisija leta 2023 Evropskemu 

parlamentu in Svetu predloži poročilo o 

učinkovitosti te uredbe, po potrebi s 

predlogom spremembe Uredbe, da po 

potrebi potrdi ali zviša cilje za emisije CO2 

celotnega voznega parka Unije ter 

brezemisijsko in nizkoemisijsko 

referenčno vrednost v skladu s členom 1. 

V poročilu se med drugim obravnavajo 

dejanska reprezentativnost vrednosti emisij 

CO2 in porabe energije, določenih v skladu 

z Uredbo (EU) 2017/1151, uvedba 

brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil na 

trg Unije in postavitev infrastrukture za 

polnjenje in oskrbo v skladu z Direktivo 

2014/94/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta29.  

__________________ __________________ 

29Direktiva 2014/94/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 

o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna 

goriva (UL L 307, 28.10.2014, str. 1). 

29Direktiva 2014/94/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 

o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna 

goriva (UL L 307, 28.10.2014, str. 1). 

Or. en 
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Obrazložitev 

Leto pregleda bi bilo treba rahlo prestaviti, da bi prej dobili sliko o doseženem napredku in 

ugotovili, ali cilji primerno napredujejo. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija upošteva ocene, 

opravljene v skladu s členom 12, in lahko 

po potrebi pregleda postopke za merjenje 

emisij CO2 iz Uredbe (ES) št. 715/2007. 

Komisija zlasti predloži predloge za 

prilagoditev postopkov, tako da odražajo 

dejanske emisije CO2, ki nastajajo med 

vožnjo, pri osebnih avtomobilih in lahkih 

gospodarskih vozilih. 

2. Komisija upošteva ocene, 

opravljene v skladu s členom 12, in po 

potrebi pregleda postopke za merjenje 

emisij CO2 iz Uredbe (ES) št. 715/2007. 

Komisija zlasti predloži predloge za 

prilagoditev postopkov, tako da odražajo 

dejanske emisije CO2, ki nastajajo med 

vožnjo, pri osebnih avtomobilih in lahkih 

gospodarskih vozilih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Komisija do 31. decembra 2019 pregleda 

Direktivo 1999/94/ES in potrebi predstavi 

ustrezen predlog o seznanjanju 

potrošnikov z natančnimi, zanesljivimi in 

združljivimi podatki o porabi goriva, 

emisijah CO2 in emisijah onesnaževal 

zraka za nove osebne avtomobile, ki se 

dajo na trg. 

Or. en 

Obrazložitev 

Potrošniki potrebujejo za dobro utemeljene odločitve o nakupu podatke o dejanskih 

vrednostih porabe goriva. Vrednosti na oznakah EU o porabi goriva, ki se predstavljajo na 

prodajnih točkah, bi bilo treba prilagoditi, da bi odražale povprečno porabo goriva na cesti, 
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ne le laboratorijskih meritev. Ocena direktive o označevanju vozil, ki jo je Komisija opravila 

leta 2016, kaže, da neusklajeno označevanje po državah članicah spodkopava njeno skupno 

učinkovitost. Njeno uporabnost zmanjšuje tudi pomanjkanje podatkov o emisijah onesnaževal 

zraka. Zato bi bilo treba Komisiji podeliti nalogo, da direktivo pregleda. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 15 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Komisiji pomaga Odbor za 

energetsko unijo , ustanovljen s [členom 

37] [Uredbe (EU) […]] Evropskega 

parlamenta in Sveta30. Navedeni odbor je 

odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 

Evropskega parlamenta in Sveta. 

1. Komisiji pomaga Odbor za 

podnebne spremembe, ustanovljen s 

členom 26 Uredbe (EU) št. 525/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta. Navedeni 

odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 

182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta. 

__________________ __________________ 

30Uredba (EU) […/…] Evropskega 

parlamenta in Sveta o upravljanju 

energetske unije (UL L …,…). 

 

31Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 

na podlagi katerih države članice nadzirajo 

izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije 

(UL L 55, 28.2.2011, str. 13). 

31Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 

2011 o določitvi splošnih pravil in načel, 

na podlagi katerih države članice nadzirajo 

izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije 

(UL L 55, 28.2.2011, str. 13). 

Or. en 

Obrazložitev 

Uskladitev s stališčem Evropskega parlamenta v dosjeju o upravljanju energetske unije. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz drugega pododstavka 

člena 7(7), člena 10(8), četrtega 

pododstavka člena 11(1), člena 13(2) in 

1. Pooblastilo za sprejemanje 

delegiranih aktov iz drugega pododstavka 

člena 7(7), člena 7(8a), člena 10(8), 

četrtega pododstavka člena 11(1), člena 
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drugega pododstavka člena 14(3) se 

prenese na Komisijo za nedoločen čas od 

[datum začetka veljavnosti te uredbe]. 

12(1a), člena 13(2) in drugega 

pododstavka člena 14(3) se prenese na 

Komisijo za obdobje petih let od ... [datum 

začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija 

pripravi poročilo o prenosu pooblastila 

najpozneje devet mesecev pred koncem 

petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 

samodejno podaljšuje za enako dolga 

obdobja, razen če Evropski parlament ali 

Svet nasprotuje temu podaljšanju 

najpozneje tri mesece pred koncem 

vsakega obdobja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Vrnitev k prvotnemu področju uporabe prenosa pooblastil na pet let s poročanjem o njegovi 

uporabi in dodatek novih delegiranih pooblastil. 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2.  Pooblastilo iz drugega pododstavka 

člena 7(7), člena 10(8), četrtega 

pododstavka člena 11(1), člena 13(2) in 

drugega pododstavka člena 14(3) lahko 

kadar koli prekliče Evropski parlament ali 

Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati 

prenos pooblastila iz navedenega sklepa. 

Sklep začne učinkovati dan po njegovi 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 

na poznejši dan, ki je določen v navedenem 

sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov. 

2.  Pooblastilo iz drugega pododstavka 

člena 7(7), člena 7(8a), člena 10(8), 

četrtega pododstavka člena 11(1), člena 

12(1a), člena 13(2) in drugega 

pododstavka člena 14(3) lahko kadar koli 

prekliče Evropski parlament ali Svet. S 

sklepom o preklicu preneha veljati prenos 

pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep 

začne učinkovati dan po njegovi objavi v 

Uradnem listu Evropske unije ali na 

poznejši dan, ki je določen v navedenem 

sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Dodata se novi delegirani pooblastili. 
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Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Delegirani akt, sprejet v skladu z 

drugim pododstavkom člena 7(7), členom 

10(8), četrtim pododstavkom člena 11(1) , 

členom 13(2) in drugim pododstavkom 

člena 14(3), začne veljati le, če mu niti 

Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje 

v roku dveh mesecev od uradnega 

obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu 

o navedenem aktu ali če pred iztekom tega 

roka tako Evropski parlament kot Svet 

obvestita Komisijo, da mu ne bosta 

nasprotovala. Ta rok se na pobudo 

Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 

za dva meseca. 

4. Delegirani akt, sprejet v skladu z 

drugim pododstavkom člena 7(7), členom 

7(8a), členom 10(8), četrtim 

pododstavkom člena 11(1) , členom 

12(1a), členom 13(2) in drugim 

pododstavkom člena 14(3), začne veljati le, 

če mu niti Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje v roku dveh mesecev od 

uradnega obvestila Evropskemu 

parlamentu in Svetu o navedenem aktu ali 

če pred iztekom tega roka tako Evropski 

parlament kot Svet obvestita Komisijo, da 

mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 

pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 

podaljša za dva meseca. 

Or. en 

Obrazložitev 

Dodata se novi delegirani pooblastili. 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Priloga I – del A – točka 6.2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Cilje za zmanjšanje emisij CO2 bi bilo treba določiti tako, da bodo stroškovno najbolj 

učinkoviti. Obstoječi cilji so bili določeni z upoštevanjem mase vozila, kar v bistvu pomeni, da 

kolikor težje je vozilo, toliko bolj so cilji mili. Zmanjšanje teže vozila šteje za zelo učinkovito 

tehnično možnost za zmanjšanje emisij CO2 in porabe goriva vozil. Zato je bolje, da se trg za 

vozila obravnava kot en sam subjekt in zato ne zahteva dejavnika za prilagoditev mase, ki ga 

je treba uvrstiti na lestvico v odnosu do povprečne mase na trgu.  
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Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Priloga I – del A – točka 6.3 – odstavek 3 – pododstavek b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

faktor ZLEV (Zero Level Emission 

Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij), 

(1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,05 

ali manjši od 1,0, se faktor ZLEV določi na 

1,05 ali 1,0, odvisno od primera, 

faktor ZLEV (Zero Level Emission 

Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij), 

(1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,05 

ali manjši od 0,95, se faktor ZLEV določi 

na 1,05 ali 0,95, odvisno od primera, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Priloga I – del A – točka 6.3 – odstavek 4 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

15 % v obdobju 2025–2029 in 30 % v 

obdobju od leta 2030 dalje. 

20 % v obdobju 2025–2029 in 50 % v 

obdobju od leta 2030 dalje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Priloga I – del B – točka 6.2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

[...] črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Cilje za zmanjšanje emisij CO2 bi bilo treba določiti tako, da bodo stroškovno najbolj 

učinkoviti. Obstoječi cilji so bili določeni z upoštevanjem mase vozila, kar v bistvu pomeni, da 

kolikor težje je vozilo, toliko bolj so cilji mili. Zmanjšanje teže vozila šteje za zelo učinkovito 

tehnično možnost za zmanjšanje emisij CO2 in porabe goriva vozil. Zato je bolje, da se trg za 
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vozila obravnava kot en sam subjekt in zato ne zahteva dejavnika za prilagoditev mase, ki ga 

je treba uvrstiti na lestvico v odnosu do povprečne mase na trgu. 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Priloga I – del B – točka 6.3.1 – odstavek 3 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

faktor ZLEV (Zero Level Emission 

Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij), 

(1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,05 

ali manjši od 1,0, se faktor ZLEV določi na 

1,05 ali 1,0, odvisno od primera, 

faktor ZLEV (Zero Level Emission 

Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij), 

(1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,05 

ali manjši od 0,95, se faktor ZLEV določi 

na 1,05 ali 0,95, odvisno od primera, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Priloga I – del B – točka 6.3.1 – odstavek 4 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

x 15 %.  x 20 %.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Priloga I – del B – točka 6.3.2 – odstavek 3 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

faktor ZLEV (Zero Level Emission 

Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij), 

(1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,05 

ali manjši od 1,0, se faktor ZLEV določi na 

1,05 ali 1,0, odvisno od primera, 

faktor ZLEV (Zero Level Emission 

Vehicle – vozilo z ničelno stopnjo emisij), 

(1 + y – x), če pa je seštevek večji od 1,05 

ali manjši od 0,95, se faktor ZLEV določi 

na 1,05 ali 0,95, odvisno od primera, 

Or. en 
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Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Priloga I – del B – točka 6.3.2 – odstavek 4 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

x 30%.  x 50 %.  

Or. en 
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OBRAZLOŽITEV 

Z izboljšanimi standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka 

gospodarska vozila bi lahko zmanjšali emisije CO2 in prispevali k zmanjševanju emisij 

toplogrednih plinov ter k blaženju podnebnih sprememb. Ustrezni standardi lahko 

potrošnikom pomagajo tudi prihraniti pri gorivu in pripomorejo k boljši kakovosti zraka, kar 

bo koristilo našim državljanom. 

Poročevalka sodi, da so dobro postavljeni cilji glede CO2 za vozila osrednjega pomena za 

usmeritev k razogljičenju gospodarstva v skladu s Pariškim sporazumom. To je potrebno, da 

bo Unija lahko prispevala pošten delež k svetovnim podnebnim prizadevanjem, pa tudi za 

konkurenčnost evropske proizvodnje vozil.  

V svetovnem avtomobilskem sektorju se dandanes odvijajo velike spremembe. Evropska 

industrija se bo lahko prilagodila spreminjajočim se zahtevam, če bo bolj osredotočena na 

inovacije in novo tehnologijo. Pričakuje se tudi, da se bo v prihodnjih letih z vztrajnim 

razvojem v tehnologiji baterij in gorivnih celic hitreje povečeval delež brezemisijskih in 

nizkoemisijskih vozil.  

Poročevalka se zaveda, da so doslej prav veljavni ambiciozni standardi glede zmanjšanja 

emisij silili v nove inovacije. Poleg tega je avtomobilska industrija gospodarski sektor, kjer je 

tehnologija za zmanjšanje emisij že na voljo in lahko pripomore k obsežnim stroškovno 

učinkovitim preobrazbam. Zato morajo biti cilji in referenčne vrednosti za brezemisijska in 

nizkoemisijska vozila, ki bodo določeni v tej uredbi, dovolj ambiciozno zastavljeni, da bodo 

usklajeni s podnebnimi cilji Unije in da bodo podpirali učinkovit tehnološki prehod v 

nizkoogljično gospodarstvo.  

Za tehnološko nevtralnost, preprečevanje motenj na trgu ter za spodbujanje proizvodnje in 

razvoja tehnologije bodo potrebni ustrezni cilji glede CO2 in mehanizmi za politiko, s 

katerimi bomo podprli brezemisijska in nizkoemisijska vozila. Da bomo zares sledili svojim 

podnebnim zavezam in obvarovali konkurenčnost naše avtomobilske industrije, bodo morala 

biti zmanjšanja emisij CO2 do leta 2025 trdno zasidrana. Če bomo cilje glede zmanjšanj 

odlagali do leta 2030, bodo dosežena zgolj na papirju. S to uredbo moramo torej določiti 

strožja in ambicioznejša zmanjšanja emisij in cilje glede brezemisijskih in nizkoemisijskih 

vozil ter tako zagotoviti, da bo EU sledila svojim zavezam in delovala v korist svojih 

državljanov in potrošnikov.  

Po mnenju poročevalke bodo ambiciozni cilji glede zmanjšanja CO2 pri lahkih gospodarskih 

vozilih ter krepak in trden domači trg brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil spodbodli 

gospodarsko rast ter okrepili konkurenčnost evropske industrije. Če se bomo rešili odvisnosti 

od uvožene nafte in naftnih derivatov in se usmerili k doma proizvedeni energiji in elektriki, 

bi lahko pričakovali višji BDP in povečano domače zaposlovanje v elektroenergetskem 

sektorju in sorodnih področjih. Preusmeritev k nizkoogljični mobilnosti bo pomagala povečati 

rast v dobavni verigi motornih vozil in spodbudila zaposlovanje v ustreznih industrijskih 

panogah. Pri nakupu vozil se sicer začasno pričakujejo višji začetni stroški, a na daljši rok bo 

lastništvo tako novega kot rabljenega avtomobila za potrošnike pomenilo občutno nižje 

skupne stroške, saj bodo dosti manj plačali za gorivo in vzdrževanje. S tem jim bo na voljo 

več denarja, ki ga bodo lahko porabili za drugo blago in storitve, tako da se bodo zvišali realni 

dohodki in zasebna potrošnja, s tem pa dodatno povečal BDP. 
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Prehod na alternativne pogonske sisteme bo povzročil strukturne spremembe v vrednostnih 

verigah avtomobilske industrije, zato je treba nujno preučiti družbene učinke prehoda na 

nizkoogljični avtomobilski sektor. Enako pomembno je, da Evropska unija zavzame 

proaktivno vlogo pri reševanju posledic, ki jih bo to dogajanje pomenilo za zaposlovanje v 

najbolj prizadetih regijah. Sedanje ukrepe na tem področju politike bo treba torej pospremiti s 

programi za premestitev, prekvalifikaciranje in dokvalificiranje delavcev. Izobraževalne 

programe in pobude za iskanje zaposlitve bo treba izvesti v tesnem dialogu z ustreznimi 

socialnimi partnerji. Ta prizadevanja bi bilo treba sofinancirati z namenskimi prihodki iz 

zbranih premij za presežne emisije, ki bodo plačane po tej uredbi. 

Za uspešen prehod na brezemisijsko in nizkoemisijsko mobilnost bo potreben usklajen skupni 

okvir politike za vozila, infrastrukturo, električna omrežja, zaposlovanje in ekonomske 

spodbude, ki bo veljal v vsej Uniji, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Obenem bo 

treba ustrezno uvesti infrastrukturo za alternativna goriva. Ponuditi jo je treba takoj, da bodo 

potrošniki in morebitni kupci dobili zaupanje v brezemisijska in nizkoemisijska vozila. 

Učinkovito je treba uskladiti tudi različne sisteme podpore na ravni Unije in na ravni držav 

članic ter pridobiti večje javne in zasebne naložbe. 

Poročevalka želi poudariti, da so potrošnikom za dobro utemeljene odločitve o nakupu goriva 

potrebni podatki o dejanskih vrednostih porabe. S temi informacijami bomo pomagali 

obnoviti njihovo zaupanje. Bolje zasnovane in bolj harmonizirane zahteve Unije o 

označevanju avtomobilov bodo potrošnikom zagotovile primerljive, zanesljive in 

uporabnikom prijazne informacije o prednostih brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil. 

Ustrezno označevanje bo ob stroških delovanja zajemalo onesnaževala zraka, emisije CO2 in 

porabo goriva. S tem bi v Evropski uniji podprli razširitev okoljsko prijaznih avtomobilov z 

najučinkovitejšo izrabo goriva.  

Razkorak med uradnimi homologacijskimi podatki in dejanskimi emisijami CO2 za nove 

osebne avtomobile kritično narašča: leta 2015 je znašal 42 % in se še kar povečuje. 

Poročevalka ima pomisleke, da so zaradi tega sedanji predpisi o CO2 manj učinkoviti, in 

meni, da je treba nujno preučiti predpise za obdobje po letu 2020. Čeprav se pričakuje, da 

bomo s prehodom z novega evropskega voznega cikla na globalno usklajeni preskusni 

postopek za lahka vozila pridobili bolj relevantne homologacijske podatke o emisijah CO2, pa 

razkoraka v razmerju do dejanskih emisij gotovo ne bomo popolnoma odpravili. Vse večji 

razkorak ima namreč velike posledice za potrošnike, kakovost zraka, mesta in oblikovalce 

politike, zato je treba k temu problemu pristopiti resno in zavzeto. 

Poročevalka meni, da bi dejansko reprezentativnost homologacijskih vrednosti najzanesljiveje 

zagotovili z uvedbo testa dejanskih emisij CO2, ki bi ga morala oblikovati Komisija. Dokler 

pa ga še ni in dokler se ne bi začel uporabljati, bi bilo treba skladnost dosegati z uporabo 

podatkov iz meritev porabe goriva, ki bi jo morali sporočati proizvajalci. Pri tem bi bilo treba 

določiti zgornjo mejo, ki je ne bi smeli preseči.  

Po mnenju poročevalke bi morali na dolgi rok zagotoviti, da bi dobro razumeli skupne emisije 

v življenjskem ciklu različnih vrst motornega goriva. S temi informacijami bi lahko izboljšali 

prihodnje oblikovanje te politike, saj bi poskrbeli za resna zmanjšanja emisij v vsej vrednostni 

verigi. 
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POSVETOVALNA SKUPINA 

PRAVNIH SLUŽB 

V Bruslju, 14. marec 2018 

MNENJE 

 ZA  EVROPSKI PARLAMENT 

  SVET 

  KOMISIJO 

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih 

vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega 

pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 

715/2007 (prenovitev) 

COM(2017)0676 z dne 15.12.2018 – 2017/0293(COD) 

 

 

 


