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Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka 
gospodarska vozila ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. marca 2019 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 mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. februarja 
20181,

– po posvetovanju z Odborom regij,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov2,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 3. maja 2018, naslovljenega na 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki sta ga odobrila pristojna odbora v skladu s 
členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 16. januarja 
2019, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe 
o delovanju Evropske unije,

1 UL C 227, 28.6.2018, str. 52.
2 UL C 77, 28.3.2002, str. 1.



– ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in Odbora za promet in turizem (A8-
0287/2018),

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 Komisije1;

2. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

1 To stališče nadomesti spremembe, sprejete 3. oktobra 2018 (Sprejeta besedila, 
P8_TA(2018)0370).



P8_TC1-COD(2017)0293

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 27. marca 2019 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi 
standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka 
gospodarska vozila ter razveljavitvi uredb (ES) št. 443/2009 in (EU) št. 510/2011 
(prenovitev)

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2019/631.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije o členu 15

Komisija bo med pregledom iz člena 15 in, kjer je to primerno, pri predlogu zakonodajne 

spremembe te uredbe opravila zadevna posvetovanja v skladu s Pogodbama. Zlasti se bo 

posvetovala z Evropskim parlamentom in državami članicami. 

V okviru navedenega pregleda bo Komisija preučila tudi ustreznost zgornje meje 5 %, 

določene v točki 6.3 dela A Priloge I, ob upoštevanju, da je v zadevnih državah članicah treba 

pospešiti spodbujanje brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil.


