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7.11.2018 A8-0354/75 

Изменение  75 

Дамяно Дзофоли 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0354/2018 

Бас Ейкхаут 

Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Ако бъде установено, че през 

дадена календарна година от 2025 г. 

нататък даден производител има 

извънредно количество емисии в 

съответствие с параграф 2, Комисията 

начислява такса за извънредно 

количество емисии в съответствие със 

следната формула: 

1. Ако бъде установено, че през 

дадена календарна година от 2025 г. 

нататък даден производител има 

извънредно количество емисии в 

съответствие с параграф 2, Комисията 

начислява на производителя или на 

управителя на групата, според случая, 

такса за извънредно количество емисии 

в съответствие със следната формула: 

 За периода 2025 – 2029 г. 

(такса за извънредно количество 

емисии) = (извънредно количество 

емисии x 6800 €/gCO2/tkm). 

(такса за извънредно количество 

емисии) = (извънредно количество 

емисии x 5000 €/gCO2/tkm). 

 От 2030 г. нататък: 

 (такса за извънредно количество 

емисии) = (извънредно количество 

емисии x 6800 €/gCO2/tkm). 

 Комисията гарантира, че равнището 

на таксите за извънредно количество 

емисии винаги надвишава средните 

пределни разходи за технологиите, 

необходими за постигане на целите, 

посочени в член 1, параграф 1. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/76 

Изменение  76 

Дамяно Дзофоли 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0354/2018 

Бас Ейкхаут 

Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 13 – алинея 1 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Комисията разработва конкретна 

методика най-късно до 31 декември 

2020 г., която да включва за 

приложенията за СПГ и ВПГ ефекта 

на използването на съвременни и 

възобновяеми газообразни горива в 

транспорта — в съответствие с 

критериите за устойчивост, 

определени в Директивата за 

енергията от възобновяеми 

източници (RED II) — за 

изчисляването на средните емисии 

от автомобилния парк. Методиката, 

ако е целесъобразно, се придружава от 

предложение за изменение на 

настоящия регламент. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/77 

Изменение  77 

Дамяно Дзофоли 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0354/2018 

Бас Ейкхаут 

Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 16а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 16a 

 Изменение на Директива 96/53/ЕО на 

Съвета  

 В приложение I към Директива 

96/53/ЕО1се добавят следните точки 

след точка 2.2.4.2: 

„2.2.5 Максималната разрешена маса 

на комбинациите от превозни 

средства, които използват 

алтернативни горива, съгласно 

определението, дадено в член 5, 

параграф 2, буква б) от Регламент 

(ЕС) .../... [Предложение за регламент 

COM(2018)284] се увеличава с 

допълнителната маса, необходима за 

технологията с алтернативно гориво, 

с максимум 1 тон“. 

 2.2.6 Максималното позволено тегло 

на съставите от превозни средства с 

нулеви емисии се увеличава с 

допълнителната маса, необходима за 

технологиите с нулеви емисии, които 

зависят от диапазона с нулеви емисии 

на превозното средство, с максимум 2 

тона. Най-късно до 1 юли 2019 г. 

Комисията приема формула за 

изчисляване на необходимата маса.“ 

 ____________________________ 
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 1Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 

юли 1996 година относно 

максималните допустими размери в 

националния и международен трафик 

на някои пътни превозни средства, 

които се движат на територията на 

Общността, както и максималните 

допустими маси в международния 

трафик (ОВ L 235, 17.9.1996 г., 

стр. 59). 

Or. en 

Обосновка 

Моторните превозни средства, които използват алтернативни горива, по 

приложение I, член 2.3 вече получават надбавка, за да компенсират допълнителната 

маса, необходима за алтернативни задвижващи системи. Тази надбавка обаче се 

прилага само за твърди превозни средства, а не за превозни средства с подвижно 

свързване. За да се осигури последователност и за да се даде възможност за навлизане 

на алтернативни технологии на този сегмент на пазара, освобождаването по 

отношение на теглото следва да се прилага и за камионите с подвижно свързване. 

Превозните средства с нулеви емисии (като например тези, задвижвани с 

електрически батерии) са дори по-тежки и поради това следва да се даде 

освобождаване и за по-голямо тегло, за да се даде възможност за навлизането на 

тези превозни средства на пазара. Освобождаването по тегло следва да се основава 

на пробега на превозното средство. 

 

 


