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17.10.2018 A8-0202/160 

Pozměňovací návrh  160 

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 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Od [datum vstupu této směrnice v 

platnost] členské státy nezavádějí poplatky 

za užívání pro lehká vozidla. Poplatky za 

užívání zavedené před tímto datem se 

postupně zruší do 31. prosince 2027. 

vypouští se 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/161 

Pozměňovací návrh  161 

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 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 a – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. V případě uplatňování poplatků za 

užívání na osobní automobily se užívání 

daných pozemních komunikací umožní na 

dobu alespoň: 10 dnů, jednoho nebo dvou 

měsíců nebo obou těchto období a roku. 

Dvouměsíční sazba smí činit nejvýše 30 % 

roční sazby, měsíční sazba smí činit 

nejvýše 18 % roční sazby a 10denní sazba 

smí činit nejvýše 8 % roční sazby. 

vypouští se 

Členské státy mohou umožnit užívání 

pozemních komunikací také na jiná 

období. V takových případech členské 

státy použijí sazby, jež jsou v souladu se 

zásadou rovného přístupu ke všem 

uživatelům, a zohlední všechny související 

faktory, zejména roční sazbu a sazby pro 

ostatní období uvedená v prvním 

pododstavci, stávající režimy užívání a 

administrativní náklady. 

 

Co se týče systémů poplatků za užívání 

přijatých před 31. květnem 2017, mohou 

členské státy do tohoto data ponechat v 

platnosti sazby převyšující limity 

stanovené v prvním pododstavci, jakož i 

odpovídající sazby pro jiná období 

užívání, za dodržení zásady rovného 

přístupu. Musí však limity stanovené v 

prvním pododstavci, jakož i ustanovení 
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druhého pododstavce začít dodržovat, 

jakmile vstoupí v platnost podstatně 

změněné režimy výběru mýtného nebo 

poplatků, nejpozději však od 1. ledna 

2024. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/162 

Pozměňovací návrh  162 

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 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 a – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud jde o minibusy a dodávky, 

musí členské státy dodržovat ustanovení 

odstavce 2 nebo odstavce 3. Členské státy 

však stanoví pro minibusy a dodávky vyšší 

poplatky za užívání než pro osobní 

automobily nejpozději od 1. ledna 2024.; 

vypouští se 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/163 

Pozměňovací návrh  163 

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 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 1999/62/ES 

Článek 7 d a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6) Vkládá se nový článek 7da, který 

zní: 

vypouští se 

„  

1. Členské státy mohou v souladu s 

požadavky přílohy V zavést poplatek za 

kongesci na jakémkoliv úseku své silniční 

sítě, na němž dochází ke kongesci. 

Poplatek za kongesci lze uplatnit pouze na 

ty úseky silniční sítě, na nichž pravidelně 

dochází ke kongesci, a pouze během 

období, kdy ke kongesci dochází. 

 

2. Členské státy určí úseky silniční 

sítě a časová období podle odstavce 1 na 

základě objektivních kritérií souvisejících 

s úrovní vystavení kongesci na dotčených 

silnicích a v jejich okolí, například 

průměrné délky zdržení nebo délky 

kolony. 

 

3. Poplatek za kongesci uložený na 

jakémkoliv úseku silniční sítě nesmí být 

diskriminační vůči žádné kategorii vozidel 

v souladu se standardními koeficienty 

ekvivalence stanovenými v příloze V. 

 

4. Poplatek za kongesci musí odrážet 

náklady, které vozidlo působí ostatním 

uživatelům silnice a nepřímo i celé 
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společnosti, nesmí však překročit 

maximální hodnoty stanovené pro daný 

typ silnice v příloze VI. 

5. Členské státy zavedou potřebné 

mechanismy pro monitorování dopadu 

poplatků za kongesci a pro účely 

přezkoumávání jejich výše. Výši poplatků 

pravidelně přinejmenším jednou za tři 

roky přezkoumají s cílem zajistit, aby 

nepřekračovaly náklady kongesce vzniklé 

v daném členském státě a na silničních 

úsecích, na které se poplatky za kongesci 

vztahují.; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/164 

Pozměňovací návrh  164 

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 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 f – odst. 1 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. V případech nových 

přeshraničních projektů lze přirážku 

zavést pouze se souhlasem všech 

členských států zapojených do tohoto 

projektu. 

vypouští se 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/165 

Pozměňovací návrh  165 

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 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Článek 7 g a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8) Vkládá se nový článek 7ga, který zní:  vypouští se 

„Článek 7ga  

1. V případě lehkých vozidel mohou 

členské státy do 31. prosince 2021 

rozlišovat mýtné a poplatky za užívání 

podle působení vozidel na životní 

prostředí. 

 

2. Od 1. ledna 2022 členské státy 

rozlišují mýtné a v případě poplatků za 

užívání alespoň roční poplatky podle emisí 

CO2 a znečišťujících látek z vozidel podle 

pravidel stanovených v příloze VII. 

 

3. Jestliže při kontrole není řidič 

nebo případně dopravce schopen předložit 

doklady o vozidle nezbytné ke zjištění 

hodnot emisí vozidla (prohlášení o shodě) 

podle nařízení Komise (EU) …/…******, 

mohou členské státy uplatnit mýtné nebo 

roční poplatky za užívání do výše nejvyšší 

použitelné sazby. 

 

4. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 9a, kterými se mění 

příloha VII za účelem přizpůsobení 

podmínek uvedených v této příloze 

technickému pokroku. 

 

_____________  
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****** Nařízení Komise (EU) 2017/xxx 

ze dne xxx, kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

715/2007 o schvalování typu motorových 

vozidel z hlediska emisí z lehkých 

osobních vozidel a z užitkových vozidel 

(Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k 

informacím o opravách a údržbě vozidla, 

mění směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) 

č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 

1230/2012 a zrušuje nařízení (ES) č. 

692/2008 (Úř. věst. L xxx) a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se 

stanoví rámec pro schvalování 

motorových vozidel a jejich přípojných 

vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 

částí a samostatných technických celků 

určených pro tato vozidla (rámcová 

směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 

1).“; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/166 

Pozměňovací návrh  166 

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 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. c 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 j – odst. 4 – první věta 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) v odstavci 4 se první věta nahrazuje 

tímto: 

vypouští se 

„Je-li to ekonomicky proveditelné, členské 

státy stanoví a vybírají poplatky za externí 

náklady a poplatky za kongesci 

prostřednictvím elektronického systému, 

který splňuje požadavky čl. 2 odst. 1 

směrnice 2004/52/ES.“; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/167 

Pozměňovací návrh  167 

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 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. b 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) doplňuje se nový odstavec 3, který zní: vypouští se 

„3. Příjmy z poplatků za kongesci nebo 

finanční hodnota rovnocenná těmto 

příjmům se použije na řešení problému 

kongesce, zejména prostřednictvím: 

 

a) podpory infrastruktury a služeb 

hromadné dopravy; 

 

b) odstranění kritických míst 

transevropské dopravní sítě; 

 

c) rozvoje alternativní infrastruktury pro 

uživatele dopravy.“; 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/168 

Pozměňovací návrh  168 

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 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) celkových příjmech získaných z 

poplatků za kongesci; 

vypouští se 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0202/169 

Pozměňovací návrh  169 

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 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) hodnocení úrovně kongesce ve 

zpoplatněné síti v době špičky na základě 

pozorování skutečného provozu na 

reprezentativním počtu dopravně 

zatížených úseků dotčené silniční sítě, s 

popisem vývoje od minulé zprávy. 

vypouští se 

Or. en 

 

 


