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7.11.2018 A8-0354/75 

Pozměňovací návrh  75 

Damiano Zoffoli 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla 

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

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud se zjistí, že výrobce má 

v daném kalendářním roce po roce 2025 

nadměrné emise podle odstavce 2, uloží 

mu Komise poplatek za překročení emisí 

vypočtený podle tohoto vzorce: 

1. Pokud se zjistí, že výrobce má 

v daném kalendářním roce po roce 2025 

nadměrné emise podle odstavce 2, uloží 

Komise výrobci nebo případně správci 

sdružení poplatek za překročení emisí 

vypočtený podle tohoto vzorce: 

 za období 2025 až 2029 

(poplatek za překročení emisí) = 

(překročení emisí x 6 800 EUR/gCO2/tkm) 

(poplatek za překročení emisí) = 

(překročení emisí x 5 000 EUR/gCO2/tkm) 

 od roku 2030 

 (poplatek za překročení emisí) = 

(překročení emisí x 6 800 EUR/gCO2/tkm) 

 Komise zajistí, aby výše poplatku za 

překročení emisí byla vždy vyšší než 

průměrné mezní náklady na technologie 

nezbytné k dosažení cílů uvedených v čl. 1 

odst. 1. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/76 

Pozměňovací návrh  76 

Damiano Zoffoli 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla 

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

Návrh nařízení 

Čl. 13 – pododstavec 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Komise vypracuje nejpozději do 

31. prosince 2020 zvláštní metodiku pro 

začlenění dopadu používání pokročilých 

a obnovitelných plynných paliv v dopravě 

pro CNG a LNG – v souladu 

s udržitelnými kritérii stanovenými podle 

směrnice RED II – pro výpočet 

průměrných emisí vozového parku. 

Metodiku bude v případě potřeby 

doplňovat návrh na změnu tohoto 

nařízení. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/77 

Pozměňovací návrh  77 

Damiano Zoffoli 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla 

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

Návrh nařízení 

Článek 16 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 16a 

  

 Změna směrnice Rady 96/53/ES  

 V příloze I směrnice 96/53/ES1 se za bod 

2.2.4.2 vkládají následující body: 

„2.2.5 Maximální přípustná hmotnost 

kombinací vozidel s alternativním 

pohonem definovaných v čl. 5 odst. 2 

písm. b) nařízení (EU) č. …/2018 [návrh 

nařízení COM(2018)284] se zvyšuje 

o dodatečnou hmotnost, již vyžaduje 

technologie alternativních paliv, a to 

maximálně o 1 tunu. 

 2.2.6 Maximální přípustná hmotnost 

kombinací vozidel s nulovými emisemi se 

zvyšuje v závislosti na třídě vozidla 

s nulovými emisemi o dodatečnou 

hmotnost, již vyžaduje technologie 

nulových emisí, a to maximálně o 2 tuny. 

Do 1. července 2019 stanoví Komise 

vzorec pro výpočet požadované 

hmotnosti.“ 

 ____________________________ 

 1Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 

25. července 1996, kterou se pro určitá 

silniční vozidla provozovaná v rámci 

Společenství stanoví maximální přípustné 
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rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní 

provoz a maximální přípustné hmotnosti 

pro mezinárodní provoz (Úř. věst. L 235, 

17.9.1996, s. 59). 

Or. en 

Odůvodnění 

Na vozidla s alternativním pohonem uvedená v příloze I bodě 2.3 se již vztahuje odchylka jako 

kompenzace vyšší hmotnosti, která je pro alternativní pohony potřebná. Tato odchylka se však 

vztahuje pouze na tuhá vozidla, nikoli na kloubová vozidla. Pro účely souladu a aby se 

umožnil vstup alternativní technologie do této části trhu, měla by odchylka týkající se 

hmotnosti platit také pro kloubová nákladní vozidla. Vozidla s nulovými emisemi (elektrická 

vozidla na baterie) jsou ještě těžší, proto by měla být povolena ještě vyšší odchylka, aby se 

umožnil jejich vstup na trh. Odchylka týkající se hmotnosti by měla vycházet z třídy vozidla. 

 

 


