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18.10.2018 A8-0202/142 

Pozměňovací návrh  142 

Georg Mayer 

za skupinu ENF 

 

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 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Ve svém sdělení o Evropské 

strategii pro nízkoemisní mobilitu14Komise 

oznámila, že navrhne revizi směrnice 

o výběru poplatků pro nákladní vozidla 

s cílem umožnit výběr poplatků rovněž 

na základě diferenciace emisí oxidu 

uhličitého a rozšíření použití některých 

zásad směrnice i na autobusy a autokary a 

také na osobní automobily a dodávky. 

(2) Ve svém sdělení o Evropské 

strategii pro nízkoemisní mobilitu14 

Komise oznámila, že navrhne revizi 

směrnice o výběru poplatků pro nákladní 

vozidla s cílem umožnit výběr poplatků 

rovněž na základě diferenciace emisí oxidu 

uhličitého. 

_________________ _________________ 

14 COM(2016) 501 final. 14 COM(2016) 501 konečné znění. 
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18.10.2018 A8-0202/143 

Pozměňovací návrh  143 

Georg Mayer 

za skupinu ENF 

 

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 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a 

sociálních dopadů silniční dopravy 

spojených s emisemi a kongescí. V zájmu 

rovného zacházení a spravedlivé 

hospodářské soutěže je třeba zajistit, aby 

vozidla, na něž se dosud nevztahuje rámec 

stanovený ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 1999/62/ES15, pokud 

jde o mýtné a poplatky za užívání, byla 

do tohoto rámce zahrnuta. Působnost 

uvedené směrnice by proto měla být 

rozšířena i na těžká vozidla s určením 

jiným, než je převoz zboží, a na lehká 

vozidla, včetně osobních automobilů. 

vypouští se 

_________________  

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42). 

 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/144 

Pozměňovací návrh  144 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

za skupinu ENF 

 

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 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Časové poplatky za užívání ze své 

podstaty přesně neodrážejí skutečně 

vzniklé náklady na infrastrukturu a ze 

stejných důvodů nejsou účinnou motivací 

k ekologičtějšímu a účelnějšímu provozu a 

snižování kongesce. Proto je třeba je 

postupně nahradit poplatky na základě 

ujeté vzdálenost, které jsou spravedlivější, 

účinnější a efektivnější. 

vypouští se 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/145 

Pozměňovací návrh  145 

Georg Mayer 

za skupinu ENF 

 

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 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Lehká vozidla se na negativních 

vlivech silniční dopravy na životní 

prostředí a zdraví obyvatelstva podílejí 

dvěma třetinami. Je proto důležité 

motivovat k využívání nejekologičtějších 

a nejúspornějších vozidel prostřednictvím 

diferenciace silničních poplatků na základě 

faktorů shody, které jsou vymezeny 

v nařízení Komise (EU) 2016/42718, 

nařízení Komise (EU) 2016/64619 

a nařízení Komise (EU) č. 2017/xxx20. 

vypouští se 

_________________  

18 Nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 

10. března 2016, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 692/2008 z hlediska emisí 

z lehkých osobních vozidel a z užitkových 

vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 82, 31.3.2016, 

s. 1–98). 

 

19 Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze dne 

20. dubna 2016, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 692/2008 z hlediska emisí 

z lehkých osobních vozidel a z užitkových 

vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 

26.4.2016, s. 1–22). 

 

20   
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Pozměňovací návrh  146 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

za skupinu ENF 

 

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 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Silniční kongesce, na níž se 

všechna motorová vozidla v různém 

poměru podílejí, představuje náklady ve 

výši zhruba 1 % HDP. Významnou část 

těchto nákladů lze připsat meziměstské 

kongesci. Mělo by být proto povoleno 

stanovit zvláštní poplatek za kongesci pod 

podmínkou, že se bude vztahovat na 

všechny kategorie vozidel. Poplatky by 

měly být vypočítány na základě 

marginálních nákladů na kongesci a 

členěny podle místa, času a kategorie 

vozidla, tím bude dosaženo efektivity a 

přiměřenosti. Aby bylo dosaženo 

maximálního pozitivního účinku poplatků 

za kongesci, měly by být příslušné příjmy 

vyčleněny na projekty, které řeší příčiny 

tohoto problému. 

vypouští se 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/147 

Pozměňovací návrh  147 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

za skupinu ENF 

 

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 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Poplatky za kongesci by měly 

úměrně odrážet skutečné náklady 

způsobené každým vozidlem přímo 

ostatním uživatelům pozemních 

komunikací a nepřímo celé společnosti. 

Aby neúměrně neomezovaly volný pohyb 

osob a zboží, měly by být omezeny určitou 

výší, která bude odrážet marginální 

náklady vyvolané kongescí ve stavu 

blízkém kapacitní mezi, to znamená stavu, 

kdy se objem provozu blíží kapacitě 

silnice. 

vypouští se 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/148 

Pozměňovací návrh  148 

Georg Mayer 

za skupinu ENF 

 

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 

Bod odůvodnění 19 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Poplatky za užívání pozemních 

komunikací mohou mobilizovat zdroje, 

které přispívají financování údržby a 

rozvoji vysoce kvalitní dopravní 

infrastruktury. Proto je na místě 

podněcovat členské státy k využívání 

příjmů z poplatků za užívání pozemních 

komunikací v tomto duchu a s tímto cílem 

vyžadovat odpovídající podávání zpráv o 

využívání těchto příjmů. Pomůže to 

zejména k odhalování možných mezer ve 

financování a k přijímání výběru poplatků 

za užívání pozemních komunikací 

veřejností. 

(19) Poplatky za užívání pozemních 

komunikací mohou mobilizovat zdroje, 

které přispívají financování údržby a 

rozvoji vysoce kvalitní dopravní 

infrastruktury. Proto je na místě, aby 

členské státy využívaly příjmy z poplatků 

za užívání pozemních komunikací v tomto 

duchu a s tímto cílem by měly mít 

povinnost adekvátně informovat o 

využívání těchto příjmů. Příjmy z poplatků 

se investují do údržby silniční 

infrastruktury. Pomůže to zejména k 

odhalování možných mezer ve financování 

a k přijímání výběru poplatků za užívání 

pozemních komunikací veřejností. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0202/149 

Pozměňovací návrh  149 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

za skupinu ENF 

 

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 

Bod odůvodnění 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Cílem této směrnice je zejména 

zajistit uplatňování systémů zpoplatnění v 

členských státech na jiná než těžká 

nákladní vozidla sourodým způsobem, 

který zajistí rovný přístup v celé Unii, a 

nemůže být dostatečně realizován na 

úrovni samotných členských států. Z 

důvodů mezinárodního charakteru 

silniční dopravy a problémů, které se tato 

směrnice snaží řešit, je takový způsob lépe 

zvládnutelný na unijní úrovni a Unie 

může přijmout opatření v souladu se 

zásadou subsidiarity vyjádřené v článku 5 

Smlouvy o fungování Evropské unie. V 

souladu se zásadou proporcionality 

stanovenou v uvedeném článku 

nepřekračuje tato směrnice rámec toho, 

co je pro dosažení uvedeného cíle 

nezbytné. 

vypouští se 

Or. en 

 


