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7.11.2018 A8-0354/75 

Pozmeňujúci návrh  75 

Damiano Zoffoli 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá 

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

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak sa zistí, že výrobca má v danom 

kalendárnom roku v období od roku 2025 

vrátane nadmerné emisie v zmysle odseku 

2, Komisia mu uloží poplatok za nadmerné 

emisie vypočítaný podľa tohto vzorca: 

1. Ak sa zistí, že výrobca má v danom 

kalendárnom roku v období od roku 2025 

vrátane nadmerné emisie v zmysle odseku 

2, Komisia výrobcovi alebo prípadne 

správcovi združenia uloží poplatok za 

nadmerné emisie vypočítaný podľa tohto 

vzorca: 

 na obdobie rokov 2025 až 2029: 

(poplatok za nadmerné emisie) = 

(nadmerné emisie x 6 800 €/g CO2/tkm) 

(poplatok za nadmerné emisie) = 

(nadmerné emisie x 5 000 €/g CO2/tkm) 

 od roku 2030: 

 (poplatok za nadmerné emisie) = 

(nadmerné emisie x 6 800 €/g CO2/tkm) 

 Komisia zabezpečí, aby výška poplatku za 

nadmerné emisie vždy prekročila 

priemerné hraničné náklady na 

technológie potrebné na splnenie cieľov 

uvedených v článku 1 ods. 1. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/76 

Pozmeňujúci návrh  76 

Damiano Zoffoli 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá 

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

Návrh nariadenia 

Článok 13 – pododsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Komisia vypracuje najneskôr do 

31. decembra 2020 osobitnú metodiku s 

cieľom zahrnúť v prípade pohonov 

využívajúcich CNG a LNG účinok 

používania moderných a obnoviteľných 

plynných motorových palív spĺňajúcich 

kritériá udržateľnosti vymedzené v 

návrhu revízie smernice o obnoviteľných 

zdrojoch energie (RED II) do výpočtu 

priemerných emisií z vozového parku. 

Táto metodika sa podľa potreby doplní 

návrhom na zmenu tohto nariadenia. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/77 

Pozmeňujúci návrh  77 

Damiano Zoffoli 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá 

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

Návrh nariadenia 

Článok 16 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 16a 

 Zmena smernice 96/53/ES  

 V prílohe I k smernici 96/53/ES1 sa za bod 

2.2.4.2 vkladajú tieto body: 

„2.2.5 „Maximálna povolená hmotnosť 

jazdných súprav s pohonom na 

alternatívne palivá vymedzených v článku 

5 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) .../2018 

[návrh nariadenia COM(2018)0284] sa 

zvyšuje o dodatočnú hmotnosť 

vyžadovanú technológiou alternatívneho 

pohonu, a to najviac o 1 tonu. 

 2.2.6 Maximálna povolená hmotnosť 

jazdných súprav s nulovými emisiami sa 

zvyšuje o dodatočnú hmotnosť 

vyžadovanú technológiami s nulovými 

emisiami, ktorá závisí od dojazdu vozidla s 

nulovými emisiami, a to najviac o 2 tony. 

Komisia najneskôr do 1. júla 2019 prijme 

vzorec na výpočet vyžadovanej 

hmotnosti.“ 

 ____________________________ 

 1 Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, 

ktorou sa v Spoločenstve stanovujú 

najväčšie prípustné rozmery niektorých 

vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej 

cestnej doprave a maximálna povolená 

hmotnosť v medzinárodnej cestnej 
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doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Motorové vozidlá s pohonom na alternatívne palivá podľa článku 2.3 prílohy I už majú 

povolenú odchýlku na kompenzáciu dodatočnej hmotnosti vyžadovanej pre alternatívne 

pohonné sústavy. Takáto odchýlka sa však uplatňuje len na pevné vozidlá, a nie na kĺbové 

vozidlá. Z dôvodu konzistentnosti a s cieľom umožniť preniknutie alternatívnych technológií 

do tohto segmentu trhu by sa mala výnimka na hmotnosť vzťahovať aj na kĺbové nákladné 

vozidlá. Vozidlá s nulovými emisiami (napríklad batériové elektrické vozidlá) sú ešte ťažšie, a 

preto by sa mala umožniť vyššia odchýlka, aby sa umožnil ich prienik na trh. Povolená 

odchýlka hmotnosti by mala vychádzať z dojazdu vozidla. 

 

 


