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Emisija CO2 i potrošnja goriva novih teških vozila ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 12. lipnja 2018. o Prijedlogu uredbe 
Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija CO2 i potrošnje goriva novih teških 
vozila i o izvješćivanju o ta dva parametra (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 
2017/0111(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2017)0279),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog 
Parlamentu (C8-0168/2017),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 
18. listopada 2017.1,

– nakon savjetovanja s Odborom regija,

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s 
člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 
20. travnja 2018. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 
294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenje 
Odbora za promet i turizam (A8-0010/2018), 

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

1 SL C 81, 2.3.2018., str. 95.



3. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4. nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi 
Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.



P8_TC1-COD(2017)0111

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 12. lipnja 2018. radi 
donošenja Uredbe (EU) 2018/... Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija CO2 i 
potrošnje goriva novih teških vozila i o izvješćivanju o tim dvama parametrima

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 
konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2018/956.)



PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

IZJAVE KOMISIJE

Prijedlog za standarde emisija CO2 za teška vozila

Kako je najavljeno 8. studenoga 2017. u Komunikaciji „Ostvarivanje mobilnosti s niskom 
razinom emisija – Europska unija koja štiti naš planet, osnažuje svoje potrošače te brani svoju 
industriju i radnike” (COM(2017)0675), Komisija namjerava predstaviti treći paket za mobilnost 
u prvoj polovini svibnja 2018., uključujući prijedlog kojim se utvrđuju standardi za emisije 
ugljikova dioksida za kamione.

Kalendar razvoja VECTO-a/Uredbe o certificiranju

Komisija nastavlja tehnički razvoj Alata za izračun potrošnje energije vozila (VECTO) u koji 
bi uključila poznate nove tehnologije od 2020., druge vrste vozila, tj. ostale kamione i autobuse 
od 2020., a prikolice od 2021. 

Dodatne informacije o razvoju alata VECTO i izmjenama Uredbe (EU) 2017/2400 objavit će 
se na internetskim stranicama Komisije kako bi se osiguralo da se zainteresirane strane i 
gospodarski subjekti redovito obavještavaju.

Razvoj ispitivanja za provjeru na cesti u skladu s Uredbom o certificiranju

Komisija prepoznaje važnost pouzdanih i reprezentativnih podataka o emisijama CO2 i 
potrošnji goriva teških vozila. 

Stoga se uz Uredbu (EU) 2017/2400 planira uspostaviti i postupak za provjeru i osiguravanje 
usklađenosti rada VECTO-a te karakteristika u pogledu CO2 i potrošnje goriva za relevantne 
sastavne dijelove, zasebne tehničke jedinice i sustave. Glasovanje o postupku provjere, koji bi 
trebao uključivati ispitivanje na cesti teških vozila u proizvodnji, planira se provesti u 
Tehničkom odboru za motorna vozila prije kraja 2018. 

Planira se i da će postupak provjere biti temelj budućeg ispitivanja za provjeru učinkovitosti u 
uporabi vozila, koju će provoditi proizvođači i homologacijska tijela ili neovisne treće strane.


