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Ændringsforslag  75 

Damiano Zoffoli 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner 

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

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis det konstateres, at en fabrikant 

har emissionsoverskridelser som 

omhandlet i stykke 2, i et givet kalenderår 

fra 2025 og frem, pålægger Kommissionen 

fabrikanten en afgift for 

emissionsoverskridelse, der beregnes efter 

følgende formel: 

1. Hvis det konstateres, at en fabrikant 

har emissionsoverskridelser som 

omhandlet i stykke 2, i et givet kalenderår 

fra 2025 og frem, pålægger Kommissionen 

fabrikanten eller poolforvalteren, alt efter 

hvad der er relevant, en afgift for 

emissionsoverskridelse, der beregnes efter 

følgende formel: 

 for perioden 2025-2029: 

(afgift for emissionsoverskridelse) = 

(emissionsoverskridelse x 6 800 EUR/g 

CO2/tkm) 

(afgift for emissionsoverskridelse) = 

(emissionsoverskridelse x 5 000 EUR/g 

CO2/tkm) 

 fra 2030: 

 (afgift for emissionsoverskridelse) = 

(emissionsoverskridelse x 6 800 EUR/g 

CO2/tkm) 

 Kommissionen sikrer, at størrelsen af 

afgiften for emissionsoverskridelse altid 

overstiger de gennemsnitlige 

marginalomkostninger ved de teknologier, 

der er nødvendige for at opfylde målene i 

artikel 1, stk. 1. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/76 

Ændringsforslag  76 

Damiano Zoffoli 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner 

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

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. En specifik metode skal udarbejdes af 

Kommissionen senest den 

31. december 2020 for at medtage 

virkningen af anvendelsen af avancerede 

og vedvarende gasformige 

transportbrændstoffer for CNG og LNG-

anvendelser – som opfylder 

bæredygtigedskriterierne i RED II — til 

beregning af de gennemsnitlige 

emissioner fra bilparken. Metoden 

ledsages af et forslag om ændring af 

denne forordning, hvis det er relevant. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/77 

Ændringsforslag  77 

Damiano Zoffoli 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner 

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

Forslag til forordning 

Artikel 16 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 16a 

 Ændring af Rådets direktiv 96/53/EF  

 I bilag I til direktiv 96/53/EF1 tilføjes 

følgende punkt efter punkt 2.2.4.2: 

"2.2.5 Den maksimalt tilladte vægt for 

kombinationer af køretøjer, der bruger 

alternativt brændstof, som er defineret i 

artikel 5, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 

…/2018 [forslag til forordning 

COM(2018)284] forhøjes med den 

yderligere vægt, der kræves til den 

alternative brændstofteknologi, dog højst 

1 t. 

 2.2.6 Den maksimalt tilladte vægt for 

kombinationer af nulemissionskøretøjer 

forhøjes med den yderligere vægt, der 

kræves til de nulemissionsteknologier, der 

afhænger af, i hvor stort omfang køretøjet 

er ikke-forurenende, dog højst 2 ton. 

Senest den 1. juli 2019 fastlægger 

Kommissionen en formel for beregning af 

den krævede vægt." 

 ____________________________ 

 1 Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 

om fastsættelse af de største tilladte 

dimensioner i national og international 

trafik og største tilladte vægt i 

international trafik for visse vejkøretøjer i 
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brug i Fællesskabet (EFT L 235 af 

17.9.1996, s. 59). 

Or. en 

Begrundelse 

Alternativt drevne motorkøretøjer som omhandlet i artikel 2.3 i bilag I får allerede en 

godtgørelse til at kompensere for den yderligere vægt, der er nødvendig for alternative 

fremdriftssystemer. En sådan godtgørelse gælder dog kun for stive køretøjer og ikke for 

sættevognstog. Af hensyn til sammenhængen og for at muliggøre udbredelse af alternativ 

teknologi i dette markedssegment bør vægtfritagelsen også gælde for sammenkoblede 

lastvogne. Nulemissionskøretøjer (f.eks. elektriske batteridrevne køretøjer) er endnu tungere, 

og der bør derfor indrømmes en større undtagelse for at muliggøre deres 

markedsindtrængning. Vægtfritagelsen bør baseres på køretøjets rækkevidde. 

 

 


