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17.10.2018 A8-0202/133 

Pozměňovací návrh  133 

Michael Cramer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 1999/62/ES 

Název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání pozemních 

komunikací vozidly; 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání pozemních 

komunikací vozidly a o internalizaci 

externích nákladů; 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Změna názvu lépe vyjadřuje náplň navrženého předpisu. 
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17.10.2018 A8-0202/134 

Pozměňovací návrh  134 

Michael Cramer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) úpravy mostů a tunelů za účelem 

zvýšení bezpečnosti stávající 

infrastruktury; 

Or. en 

Odůvodnění 

Díky využívání příjmů ke zvyšování bezpečnosti stávajících tunelů a mostů se zamezí 

rozsáhlým investicím, které by byly nutné, pokud by byla taková opatření přijata příliš pozdě. 
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17.10.2018 A8-0202/135 

Pozměňovací návrh  135 

Michael Cramer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8) „poplatkem za externí náklady“ 

poplatek stanovený k dosažení návratnosti 

nákladů vzniklých v členském státě v 

důsledku znečištění ovzduší dopravním 

provozem nebo hluku z dopravního 

provozu, nebo obojího; 

8) „poplatkem za externí náklady“ 

poplatek stanovený k dosažení návratnosti 

nákladů vzniklých v členském státě v 

důsledku znečištění ovzduší dopravním 

provozem nebo hluku z dopravního 

provozu, nebo obojího, a v důsledku 

změny klimatu a dopravních nehod; 

Or. en 

Odůvodnění 

Největší část externích nákladů dopravy připadá na změnu klimatu a dopravní nehody, a 

proto musí být v definici zmíněny. 
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17.10.2018 A8-0202/136 

Pozměňovací návrh  136 

Michael Cramer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 12a) „náklady změny klimatu 

způsobené dopravou“ náklady škod 

vzniklých v důsledku změny klimatu, jako 

jsou extrémní povětrnostní podmínky, a 

opatření k omezení těchto škod. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tato definice je nezbytná, viz odůvodnění k PN pozměňujícímu definici v bodě 8. 
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17.10.2018 A8-0202/137 

Pozměňovací návrh  137 

Michael Cramer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 12b) „náklady nehody“ náklady vzniklé 

v důsledku dopravních nehod, při nichž 

došlo k úmrtí nebo vážnému zranění osob, 

pokud se na tyto náklady nevztahuje 

pojistné krytí. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tyto náklady plynoucí z dopravních nehod jsou důležitou složkou externích nákladů a měly by 

proto být definovány. 
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17.10.2018 A8-0202/138 

Pozměňovací návrh  138 

Michael Cramer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 c – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Poplatek za externí náklady v 

důsledku znečištění ovzduší způsobeného 

provozem se neuplatní na těžká vozidla, 

která splňují nejpřísnější emisní normy 

EURO. 

vypouští se 

První pododstavec přestane platit čtyři 

roky po datu začátku použitelnosti 

pravidel, jimiž byly tyto normy zavedeny. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

I ty nejpřísnější emisní normy EURO způsobují externí náklady v důsledku emisí skleníkových 

plynů, hluku, znečištění ovzduší a dopravních nehod. 
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17.10.2018 A8-0202/139 

Pozměňovací návrh  139 

Michael Cramer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 g – odst. 4 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co Komise zveřejní 

oficiální údaje o emisích CO2 ve smyslu 

nařízení (EU) …/…***** přijme Komise 

akt v přenesené pravomoci podle článku 

9e, kterým stanoví referenční hodnoty 

emisí CO2 a odpovídající kategorizaci pro 

těžká vozidla. 

Do jednoho roku poté, co Komise zveřejní 

oficiální údaje o emisích CO2 ve smyslu 

nařízení (EU) …/…***** předloží Komise 

řádným legislativním postupem návrh 

aktu, kterým stanoví referenční hodnoty 

emisí CO2 a odpovídající kategorizaci pro 

těžká vozidla, přičemž zohlední opatření 

ke snižování škod vzniklých v důsledku 

změny klimatu, náklady způsobené přímo 

změnou klimatu, jako jsou extrémní 

povětrnostní podmínky, a náklady 

technologií na snižování emisí. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento aspekt externalizace externích nákladů změny klimatu je vysoce politickým 

rozhodnutím, které musí být přijato řádným legislativním postupem. Je třeba do něj zahrnout 

různé aspekty, které k těmto nákladům přispívají. 
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17.10.2018 A8-0202/140 

Pozměňovací návrh  140 

Michael Cramer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 g – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V rámci stejného postupu, jako je postup 

pro emise CO2 uvedený v tomto článku, 

Komise současně předloží návrh definice 

referenčních hodnot pro dopravní nehody 

s ohledem na úmrtí a těžká zranění. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/141 

Pozměňovací návrh  141 

Michael Cramer 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0202/2018 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly 

(COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 i – odst. 2 – písm. b a c – bod 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10) Článek 7i se mění takto: vypouští se 

a) v odstavci 2 se písmena b) a c) 

nahrazují tímto: 

 

„b) tyto slevy nebo snížení odrážejí 

skutečné úspory administrativních 

nákladů vzniklých v důsledku odlišného 

přístupu k častým uživatelům ve srovnání 

s příležitostnými uživateli; 

 

c) tyto slevy nebo snížení 

nepřekračují 13 % poplatku za pozemní 

komunikace placeného obdobnými 

vozidly, která na slevy nebo snížení nemají 

nárok.;“ 

 

b) odstavec 3 se mění takto:  

„3. S výhradou podmínek uvedených v 

čl. 7g odst. 1 písm. b) a odst. 5 se mohou 

na sazby mýtného pro určité projekty 

vysokého evropského zájmu určené v 

příloze I rozhodnutí č. 1315/2013 

vztahovat jiné způsoby rozlišení, které 

mají zajistit komerční rentabilitu těchto 

projektů, jestliže jsou vystaveny přímé 

konkurenci jiných druhů dopravy. 

Výsledná struktura poplatků musí být 

lineární, úměrná, zveřejněná a dostupná 

všem uživatelům za stejných podmínek a 

nesmí vést k tomu, že na jiné uživatele 
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budou přeneseny dodatečné náklady v 

podobě vyššího mýtného.“; 

Or. en 

Odůvodnění 

Znění navržené Komise snižuje účinnost směrnice. 

 

 


