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7.11.2018 A8-0354/75 

Ändringsförslag  75 

Damiano Zoffoli 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon 

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

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om det konstateras att en 

tillverkare står för extra utsläpp i enlighet 

med punkt 2 för ett visst kalenderår från 

och med 2025 ska kommissionen utfärda 

en avgift för extra utsläpp, beräknad enligt 

följande formel: 

1. Om det konstateras att en 

tillverkare står för extra utsläpp i enlighet 

med punkt 2 för ett visst kalenderår från 

och med 2025 ska kommissionen påföra 

tillverkaren eller den poolansvarige, efter 

situationens krav, en avgift för extra 

utsläpp, beräknad enligt följande formel: 

 För perioden 2025–2029: 

(avgift för extra utsläpp) = (extra utsläpp x 

6 800 EUR per g CO2/tkm) 

(avgift för extra utsläpp) = (extra utsläpp x 

5 000 EUR per g CO2/tkm) 

 Från och med 2030: 

 (avgift för extra utsläpp) = (extra utsläpp 

x 6 800 EUR per g CO2/tkm) 

 Kommissionen ska säkerställa att 

avgiftsnivån för extra utsläpp alltid 

överstiger de genomsnittliga 

marginalkostnaderna för den teknik som 

krävs för att uppnå de mål som avses i 

artikel 1.1. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/76 

Ändringsförslag  76 

Damiano Zoffoli 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon 

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

Förslag till förordning 

Artikel 13 – stycke 1a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Kommissionen ska senast den 31 

december 2020 ta fram specifika metoder 

så att man vid beräkningen av de 

genomsnittliga utsläppen från 

fordonsparken för tillämpningar med 

komprimerad naturgas (CNG) och 

kondenserad naturgas (LNG) kan beakta 

effekterna av att det används avancerade 

och förnybara gasformiga drivmedel, som 

uppfyller de hållbarhetskriterier som 

definierats i RED II. Metoderna ska, om 

så är lämpligt, åtföljas av ett förslag till 

ändring av denna förordning. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/77 

Ändringsförslag  77 

Damiano Zoffoli 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon 

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

Förslag till förordning 

Artikel 16a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 16a 

 Ändring av rådets direktiv 96/53/EG  

 I bilaga I till direktiv 96/53/EG1 ska 

följande led läggas till: 

 ”2.2.5 ”2.2.5 Den högsta tillåtna vikten 

för alternativbränsledrivna 

fordonskombinationer enligt definitionen 

i artikel 5.2 b i förordning (EU) .../... 

[Förslag till en förordning 

COM(2018)0284)] höjs med den extra vikt 

som tekniken för det alternativa bränslet 

kräver, dock med högst 1 ton. 

 2.2.6 Den högsta tillåtna vikten för 

utsläppsfria fordonskombinationer höjs 

med den extra vikt som den utsläppsfria 

tekniken kräver, beroende på fordonets 

utsläppsfria räckvidd, dock med högst 2 

ton. Kommissionen ska senast den 1 juli 

2019 anta en formel för beräkning av den 

vikt som krävs.” 

 ____________________________ 

 1Rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 

1996 om största tillåtna dimensioner i 

nationell och internationell trafik och 

högsta tillåtna vikter i internationell trafik 

för vissa vägfordon som framförs inom 

gemenskapen (EGT L 235, 17.9.1996, 
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s. 59). 

Or. en 

Motivering 

Alternativdrivna motorfordon enligt bilaga I får redan i artikel 2.3 ett tillägg för att 

kompensera för den extra vikt som krävs för alternativa drivsystem. Detta gäller dock bara 

för påbyggnadsbilar, inte för ledade fordon. Av omsorg om konsekvensen och för att 

alternativ teknik ska kunna vinna insteg inom detta marknadssegment bör viktundantaget 

också gälla för ledade fordon. Utsläppsfria fordon (såsom batteridrivna elfordon) är ännu 

tyngre och för att de ska kunna vinna insteg bör ett större undantag medges för dem. 

Viktundantaget bör basera sig på fordonets räckvidd. 

 

 


