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26.9.2018 A8-0287/80 

Изменение  80 

Катлен Ван Бремпт, Мириам Дали 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

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

Предложение за регламент 

Съображение 42 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(42) Предвижда се през 2024 г. да се 

направи преглед на напредъка по 

[Регламента за разпределяне на 

усилията и Директивата за схемата 

за търговия с емисии]. Следователно е 

уместно да се оцени ефективността на 

настоящия регламент през същата 

година, за да има възможност за 

координирана и последователна оценка 

на мерките, изпълнявани по всички 

тези актове. 

(42) Уместно е да се оцени 

ефективността на настоящия регламент 

през 2023 г., за да има възможност за 

навременна, прозрачна, координирана 

и последователна оценка на неговото 

прилагане и постигнатия напредък по 

отношение на постигането на 

поставените цели в рамките на 

определения срок, също и във връзка с 

постигнатия напредък по Регламента 

за разпределяне на усилията и 

Директивата за схемата за търговия 

с емисии. 
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26.9.2018 A8-0287/81 

Изменение  81 

Катлен Ван Бремпт, Мириам Дали 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. От 1 януари 2030 г. се прилагат 

следните цели за автомобилните 

паркове на целия ЕС: 

5. От 1 януари 2030 г. се прилагат 

следните цели за автомобилните 

паркове на целия ЕС: 

a) за средните емисии на парка от 

нови пътнически автомобили се 

определя цел, равна на 30 % намаление 

на средната стойност на целите за 

специфични емисии за 2021 г., 

определена в съответствие с точка 6.1.2 

от част А на приложение I; 

a) за средните емисии на парка от 

нови пътнически автомобили се 

определя цел, равна на  40 % намаление 

спрямо средната стойност на целите за 

специфични емисии за 2021 г., 

определена в съответствие с точка 6.1.2 

от част А на приложение I; 

б) за средните емисии на парка от 

нови леки търговски превозни средства 

се определя цел, равна на 30 % 

намаление спрямо средната стойност на 

целите за специфични емисии за 2021 г., 

определена в съответствие с точка 6.1.2 

от част Б на приложение I. 

б) за средните емисии на парка от 

нови леки търговски превозни средства 

се определя цел, равна на 40 % 

намаление спрямо средната стойност на 

целите за специфични емисии за 2021 г., 

определена в съответствие с точка 6.1.2 

от част Б на приложение I. 
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26.9.2018 A8-0287/82 

Изменение  82 

Катлен Ван Бремпт, Мириам Дали 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0287/2018 

Мириам Дали 

Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски 

превозни средства 

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

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. През 2024 г. Комисията ще 

представи доклад на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

ефективността на настоящия регламент, 

по целесъобразност придружен от 

предложение за изменение на 

регламента. Докладът ще разгледа, 

наред с другото, представителността на 

стойностите на емисиите на CO2 и на 

потреблението на енергия в реални 

условия, определени съгласно 

Регламент (ЕС) 2017/1151, навлизането 

на пазара на Съюза на превозни 

средства с нулеви и ниски емисии и 

изграждането на инфраструктурата за 

зареждане, докладвано по Директива 

2014/94/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета29. 

1. През 2023 г. Комисията ще 

представи доклад на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

ефективността на настоящия регламент, 

по целесъобразност придружен от 

предложение за изменение на 

настоящия регламент. Докладът 

разглежда, наред с другото, 

представителността на стойностите на 

емисиите на CO2 и на потреблението на 

енергия в реални условия, определени 

съгласно Регламент (ЕС) 2017/1151, 

навлизането на пазара на Съюза на 

превозни средства с нулеви и ниски 

емисии, особено по отношение на 

леките търговски превозни средства, 
изграждането на инфраструктурата за 

зареждане, докладвано по Директива 

2014/94/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета29, и въздействието на 

настоящия регламент върху 

потребителите, и по-специално тези 

с ниски и средни доходи. Докладът 

също така разглежда 

възможностите за стимулиране на 

използването на модерни 

нисковъглеродни горива, включително 

биогаз и синтетични горива, 

произведени с енергия от 
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възобновяеми източници. 

 

___________________ ___________________ 

29Директива 2014/94/EC на Европейския 

парламент и на Съвета от 22 октомври 

2014 г. за разгръщането на 

инфраструктура за алтернативни горива 

(ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1). 

29Директива 2014/94/EC на Европейския 

парламент и на Съвета от 22 октомври 

2014 г. за разгръщането на 

инфраструктура за алтернативни горива 

(ОВ L 307, 28.10.2014 г., стр. 1). 

Or. en 

 

 


