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7.11.2018 A8-0354/79 

Pozměňovací návrh  79 

Christofer Fjellner 

za skupinu PPE 

John Procter 

za skupinu ECR 

 

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. 1 – odst. 1 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) od 1. ledna 2030 dále alespoň 

o 30 % v závislosti na přezkumu podle 

článku 13. 

b) od 1. ledna 2030 dále alespoň 

o 35 % v závislosti na přezkumu podle 

článku 13. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/80 

Pozměňovací návrh  80 

Christofer Fjellner 

za skupinu PPE 

John Procter 

za skupinu ECR 

 

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. 3 – odst. 1 – písm. k 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

k) „těžkým vozidlem s nízkými 

emisemi“ se rozumí těžké vozidlo, které 

není těžkým vozidlem s nulovými 

emisemi, se specifickými emisemi CO2 

nižšími než 350 g CO2/km, jak je 

stanoveno podle bodu 2.1 přílohy I; 

k) „těžkým vozidlem s nízkými 

emisemi“ se rozumí těžké vozidlo, které 

není těžkým vozidlem s nulovými 

emisemi, se specifickými emisemi CO2 

nižšími než 35 % pod úrovní referenční 

hodnoty pro každou podskupinu vozidel ve 

srovnání se základní hodnotou pro rok 

2019; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/81 

Pozměňovací návrh  81 

Christofer Fjellner 

za skupinu PPE 

John Procter 

za skupinu ECR 

 

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. 5 – odst. 2 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) těžké vozidlo s nízkými emisemi se 

bude počítat jako až dvě vozidla podle 

funkce jeho specifických limitů CO2 

a limitní úrovně emisí 350 g CO2/km. 

b) těžké vozidlo s nízkými emisemi se 

bude počítat jako až dvě vozidla podle 

funkce jeho specifických limitů CO2 

a limitní úrovně emisí 35 % pod úrovní 

referenční hodnoty pro každou 

podskupinu vozidel ve srovnání se 

základní hodnotou pro rok 2019. 

Or. en 



 

AM\1168505CS.docx  PE624.217v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

7.11.2018 A8-0354/82 

Pozměňovací návrh  82 

Christofer Fjellner 

za skupinu PPE 

John Procter 

za skupinu ECR 

 

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. 5 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Faktor nulových a nízkých emisí 

bude snižovat průměr specifických emisí 

výrobce nejvýše o 3 %. Přispění těžkých 

vozidel s nulovými emisemi z kategorií 

uváděných v čl. 2 odst. 1 druhém 

pododstavci k tomuto faktoru bude 

snižovat průměrné specifické emise 

výrobce nejvýše o 1,5 %. 

3. Faktor nulových a nízkých emisí 

bude snižovat průměr specifických emisí 

výrobce nejvýše o 3 %. Přispění těžkých 

vozidel s nulovými emisemi z kategorií 

uváděných v čl. 2 odst. 1 druhém 

pododstavci k tomuto faktoru bude od roku 

2030 snižovat průměrné specifické emise 

výrobce nejvýše o 5 %. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/83 

Pozměňovací návrh  83 

Christofer Fjellner 

za skupinu PPE 

John Procter 

za skupinu ECR 

 

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. 3 – odst. 1 – písm. n a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 na)  „Korekčním faktorem emisí CO2“ 

se rozumí podíl paliva z obnovitelných 

zdrojů prodaného u čerpacích stanic, 

který je ověřen na úrovni Evropské unie. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/84 

Pozměňovací návrh  84 

Christofer Fjellner 

za skupinu PPE 

John Procter 

za skupinu ECR 

 

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. 4 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Od roku 2020 a v každém 

následujícím kalendářním roce stanoví 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 

uvedených v čl. 10 odst. 1 pro každého 

výrobce průměrné specifické emise CO2 

v g/tkm za předchozí kalendářní rok, a to 

s přihlédnutím k následujícímu: 

1. Od roku 2020 a v každém 

následujícím kalendářním roce stanoví 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů 

uvedených v čl. 10 odst. 1 pro každého 

výrobce průměrné specifické emise CO2 

v g/tkm za předchozí kalendářní rok, a to 

s přihlédnutím k následujícímu: 

a) údaje vykázané podle nařízení 

(EU) č. …/2018 [sledování a vykazování 

těžkých vozidel] pro nová těžká vozidla 

výrobce, která byla zaregistrována 

v příslušném roce, s výjimkou účelových 

vozidel; 

a) údaje vykázané podle nařízení 

(EU) č. …/2018 [sledování a vykazování 

těžkých vozidel] pro nová těžká vozidla 

výrobce, která byla zaregistrována 

v příslušném roce, s výjimkou účelových 

vozidel, ledaže by šlo o vozidla s nízkými 

nebo nulovými emisemi; 

b) faktor pro nulové a nízké emise 

stanovený podle článku 5.  

b) faktor pro nulové a nízké emise 

stanovený podle článku 5. 

 ba) uplatnění korekčního faktoru 

emisí CO2 určeného v souladu s bodem 

2.1a přílohy I. 

Or. en 

 

 


