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7.11.2018 A8-0354/79 

Изменение  79 

Кристофер Фелнер 

от името на групата PPE 

Джон Проктър 

от името на групата ECR 

 

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 1 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) от 1 януари 2030 г. нататък — 

най-малко с 30% в зависимост от 

резултатите от извършения преглед в 

съответствие с член 13. 

б) от 1 януари 2030 г. нататък — с 

35% в зависимост от резултатите от 

извършения преглед в съответствие с 

член 13. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/80 

Изменение  80 

Кристофер Фелнер 

от името на групата PPE 

Джон Проктър 

от името на групата ECR 

 

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 3 – параграф 1 – буква к 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

к) „тежкотоварно превозно 

средство с ниски емисии“ означава 

тежкотоварно превозно средство, което 

не е с нулеви емисии и чиито 

специфични емисии на CO2 са по-малко 

от 350 g CO2/km, като количеството е 

определено съгласно приложение I, 

точка 2.1; 

к) „тежкотоварно превозно 

средство с ниски емисии“ означава 

тежкотоварно превозно средство, което 

не е с нулеви емисии и чиито 

специфични емисии на CO2 са по-малко 

от 35% под еталонната стойност за 

всяка подгрупа превозни средства, 

която е изведена от базовото 

равнище от 2019 г.; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/81 

Изменение  81 

Кристофер Фелнер 

от името на групата PPE 

Джон Проктър 

от името на групата ECR 

 

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 5 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) тежкотоварно превозно средство 

с ниски емисии се брои до 2 превозни 

средства в зависимост от специфичните 

му емисии на CO2 като функция от 

праговата стойност за емисиите – 350 g 

CO2/km. 

б) тежкотоварно превозно средство 

с ниски емисии се брои до 2 превозни 

средства в зависимост от специфичните 

му емисии на CO2 като функция от 

праговата стойност за емисиите – 35% 

под еталонната стойност за всяка 

подгрупа превозни средства, която е 

изведена от базовото равнище от 

2019 г. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/82 

Изменение  82 

Кристофер Фелнер 

от името на групата PPE 

Джон Проктър 

от името на групата ECR 

 

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 5 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Средните специфични емисии на 

производителя се намаляват с 

коефициента за нулеви и ниски емисии 

най-много с 3%. При изчисляването на 

коефициента приносът на 

тежкотоварните превозни средства с 

нулеви емисии от категориите, посочени 

в член 2, параграф 1, втора алинея, 

намалява средните специфични емисии 

на производителя най-много с 1,5%. 

3. Средните специфични емисии на 

производителя се намаляват с 

коефициента за нулеви и ниски емисии 

най-много с 3%. При изчисляването на 

коефициента приносът на 

тежкотоварните превозни средства с 

нулеви емисии от категориите, посочени 

в член 2, параграф 1, втора алинея, 

намалява средните специфични емисии 

на производителя най-много с 5 %, 

считано от 2030 г. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/83 

Изменение  83 

Кристофер Фелнер 

от името на групата PPE 

Джон Проктър 

от името на групата ECR 

 

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 3 – параграф 1 – буква н а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 на) „корекционният коефициент 

за CO2“ е равен на дела на 

възобновяемото гориво, продавано на 

станциите за презареждане, и се 

удостоверява на равнището на 

Европейския съюз. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/84 

Изменение  84 

Кристофер Фелнер 

от името на групата PPE 

Джон Проктър 

от името на групата ECR 

 

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 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. От 2020 г. и за всяка следваща 

календарна година Комисията определя 

с актовете за изпълнение, посочени в 

член 10, параграф 1, средните 

специфични емисии на CO2 в g/tkm за 

всеки производител за предходната 

календарна година, като взема предвид 

следното: 

1. От 2020 г. и за всяка следваща 

календарна година Комисията 

определя с актовете за изпълнение, 

посочени в член 10, параграф 1, 

средните специфични емисии на CO2 в 

g/tkm за всеки производител за 

предходната календарна година, като 

взема предвид следното: 

a) данните, докладвани съгласно 

Регламент (ЕС) 2018/… [мониторинг & 

докладване за ТПС] за новите 

тежкотоварни превозни средства на 

производителя, регистрирани през 

съответната година, с изключение на 

професионалните превозни средства; 

a) данните, докладвани съгласно 

Регламент (ЕС) 2018/… [мониторинг 

& докладване за ТПС] за новите 

тежкотоварни превозни средства на 

производителя, регистрирани през 

съответната година, с изключение на 

професионалните превозни средства, 

освен ако те не са превозни 

средства с ниски или нулеви 

емисии; 

б) коефициента за нулеви и ниски 

емисии, определен в съответствие с 

член 5.  

б) коефициента за нулеви и ниски 

емисии, определен в съответствие с 

член 5; 

 ба) прилагането на корекционния 

коефициент за СO2, определен в 

съответствие с приложение I, 

точка 2.1а. 

Or. en 
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