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Prijedlog uredbe 

Uvodna izjava 42. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

(42) Predviđeno je da se 2024. preispita 

napredak ostvaren u skladu s [Uredbom o 

raspodjeli tereta i Direktivom o sustavu za 

trgovanje emisijama]. Stoga je prikladno 

procijeniti učinkovitost ove Uredbe te iste 

godine kako bi se omogućila usklađena i 

dosljedna procjena mjera provedenih u 

skladu sa svim tim instrumentima. 

(42) Prikladno je procijeniti 

učinkovitost ove Uredbe 2023. godine 

kako bi se omogućila pravovremena, 

transparentna, usklađena i dosljedna 

procjena njezine provedbe i napretka 

ostvarenog u ostvarivanju postavljenih 

ciljeva u okviru utvrđenog vremenskog 

rasporeda, također i u odnosu na 

napredak postignut u vezi s Uredbom o 

raspodjeli tereta i Direktivom o sustavu za 

trgovanje emisijama. 

Or. en 



 

AM\1164029HR.docx  PE624.113v01-00 

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

 

26.9.2018 A8-0287/81 

Amandman  81 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0287/2018 

Miriam Dalli 
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Prijedlog uredbe 

Članak 1. – stavak 5. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

5. Od 1. siječnja 2030. primjenjuju se 

sljedeće ciljne vrijednosti: 

5. Od 1. siječnja 2030. primjenjuju se 

sljedeće ciljne vrijednosti: 

(a) za prosječne emisije voznog parka 

novih osobnih automobila ciljna vrijednost 

za cijeli vozni park EU-a jednaka 

smanjenju od 30% prosjeka ciljnih 

vrijednosti specifičnih emisija u 2021., 

utvrđena u skladu s točkom 6.1.2. dijela A 

Priloga I.; 

(a) za prosječne emisije voznog parka 

novih osobnih automobila ciljna vrijednost 

za cijeli vozni park EU-a jednaka 

smanjenju od 40 % prosjeka ciljnih 

vrijednosti specifičnih emisija u 2021., 

utvrđena u skladu s točkom 6.1.2. dijela A 

Priloga I.; 

(b) za prosječne emisije voznog parka 

novih lakih gospodarskih vozila ciljna 

vrijednost za cijeli vozni park EU-a 

jednaka smanjenju od 30 % prosjeka 

ciljnih vrijednosti specifičnih emisija u 

2021., utvrđena u skladu s točkom 6.1.2. 

dijela B Priloga I. 

(b) za prosječne emisije voznog parka 

novih lakih gospodarskih vozila ciljna 

vrijednost za cijeli vozni park EU-a 

jednaka smanjenju od 40 % prosjeka 

ciljnih vrijednosti specifičnih emisija u 

2021., utvrđena u skladu s točkom 6.1.2. 

dijela B Priloga I. 

Or. en 



 

AM\1164029HR.docx  PE624.113v01-00 

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

 

26.9.2018 A8-0287/82 

Amandman  82 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila 

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

Prijedlog uredbe 

Članak 14. – stavak 1. 

 

 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

1. Komisija 2024. podnosi izvješće 

Europskom parlamentu i Vijeću o 

učinkovitosti ove Uredbe, kojemu će se, 

prema potrebi, priložiti prijedlog za 

izmjenu Uredbe. U izvješću će se, među 

ostalim, razmotriti stvarna 

reprezentativnost vrijednosti emisija CO2 i 

potrošnje goriva utvrđenih u skladu s 

Uredbom (EU) 2017/1151, stavljanje na 

tržište Unije vozila s nultim i niskim 

emisijama te uvođenje infrastrukture za 

punjenje i opskrbu alternativnim gorivima 

iz Direktive 2014/94/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća29. 

1. Komisija 2023. podnosi izvješće 

Europskom parlamentu i Vijeću o 

učinkovitosti ove Uredbe, kojemu će se, 

prema potrebi, priložiti prijedlog za 

izmjenu ove Uredbe. U tom se izvješću, 

među ostalim, razmatra stvarna 

reprezentativnost vrijednosti emisija CO2 i 

potrošnje goriva utvrđenih u skladu s 

Uredbom (EU) 2017/1151, stavljanje na 

tržište Unije vozila s nultim i niskim 

emisijama, posebno u pogledu lakih 

gospodarskih vozila, uvođenje 

infrastrukture za punjenje i opskrbu 

alternativnim gorivima iz Direktive 

2014/94/EU Europskog parlamenta i 

Vijeća29 te učinak ove Uredbe na 

potrošače, osobito na one s niskim i 

srednje visokim prihodima. U izvješću se 

također razmatraju mogućnosti poticanja 

uvođenja naprednih goriva s niskim 

udjelom ugljika, uključujući bioplin i 

sintetička goriva proizvedena iz 

obnovljivih izvora energije. 

 

___________________ ___________________ 

29.Direktiva 2014/94/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. 

o uspostavi infrastrukture za alternativna 

29.Direktiva 2014/94/EU Europskog 

parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. 

o uspostavi infrastrukture za alternativna 
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goriva (SL L 307, 28.10.2014., str. 1.). goriva (SL L 307, 28.10.2014., str. 1.). 

Or. en 

 

 


