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7.11.2018 A8-0354/79 

Pozmeňujúci návrh  79 

Christofer Fjellner 

v mene skupiny PPE 

John Procter 

v mene skupiny ECR 

 

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 1 – odsek 1 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) Od 1. januára 2030 aspoň o 30 %, 

stanoví sa na základe preskúmania podľa 

článku 13. 

b) Od 1. januára 2030 o 35 %, stanoví 

sa na základe preskúmania podľa článku 

13. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/80 

Pozmeňujúci návrh  80 

Christofer Fjellner 

v mene skupiny PPE 

John Procter 

v mene skupiny ECR 

 

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 3 – odsek 1 – písmeno k 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

k) „ťažké úžitkové vozidlo s nízkymi 

emisiami“ je ťažké úžitkové vozidlo, ktoré 

nemá nulové emisie, ale špecifické emisie 

CO2 nižšie ako 350 g CO2/km v zmysle 

bodu 2.1 prílohy I; 

k) „ťažké úžitkové vozidlo s nízkymi 

emisiami“ je ťažké úžitkové vozidlo, ktoré 

nemá nulové emisie, ale špecifické emisie 

CO2 nižšie o 35 % v porovnaní 

s referenčnou hodnotou odvodenou 

z východiskovej hodnoty na rok 2019 pre 

príslušnú podskupinu vozidiel; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/81 

Pozmeňujúci návrh  81 

Christofer Fjellner 

v mene skupiny PPE 

John Procter 

v mene skupiny ECR 

 

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 5 – odsek 2 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) ťažké úžitkové vozidlo s nízkymi 

emisiami sa počíta ako hodnota do dvoch 

vozidiel, v závislosti od funkcie jeho 

špecifických emisií CO2 a prahovej úrovne 

350 g emisií CO2/km. 

b) ťažké úžitkové vozidlo s nízkymi 

emisiami sa počíta ako hodnota do dvoch 

vozidiel, v závislosti od funkcie jeho 

špecifických emisií CO2 a prahovej úrovne 

emisií 35 % pod referenčnou hodnotou 

odvodenou z východiskovej hodnoty na 

rok 2019 pre príslušnú podskupinu 

vozidiel. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/82 

Pozmeňujúci návrh  82 

Christofer Fjellner 

v mene skupiny PPE 

John Procter 

v mene skupiny ECR 

 

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 5 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Koeficientom nulových a nízkych 

emisií sa znížia priemerné špecifické 

emisie výrobcu najviac o 3 %. Vplyv 

ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými 

emisiami uvedených v článku 2 ods. 1 

druhom pododseku na daný koeficient 

zníži priemerné špecifické emisie výrobcu 

najviac o 1,5 %. 

3. Koeficientom nulových a nízkych 

emisií sa znížia priemerné špecifické 

emisie výrobcu najviac o 3 %. Vplyv 

ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými 

emisiami uvedených v článku 2 ods. 1 

druhom pododseku na daný koeficient 

zníži priemerné špecifické emisie výrobcu 

najviac o 5 % do roku 2030. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/83 

Pozmeňujúci návrh  83 

Christofer Fjellner 

v mene skupiny PPE 

John Procter 

v mene skupiny ECR 

 

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 3 – odsek 1 – písmeno n a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 na)  „korekčný koeficient CO2“ sa 

rovná podielu paliva z obnoviteľných 

zdrojov predávaného na čerpacích 

staniciach, ktorý bude certifikovaný na 

úrovni Únie. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/84 

Pozmeňujúci návrh  84 

Christofer Fjellner 

v mene skupiny PPE 

John Procter 

v mene skupiny ECR 

 

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 4 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V roku 2020 a potom každý 

kalendárny rok Komisia prostredníctvom 

vykonávacích aktov uvedených v článku 

10 ods. 1 určí pre každého výrobcu 

priemerné špecifické emisie CO2 v g/tkm 

za predchádzajúci kalendárny rok, pričom 

zohľadní tieto skutočnosti: 

1. V roku 2020 a potom každý 

kalendárny rok Komisia prostredníctvom 

vykonávacích aktov uvedených v článku 

10 ods. 1 určí pre každého výrobcu 

priemerné špecifické emisie CO2 v g/tkm 

za predchádzajúci kalendárny rok, pričom 

zohľadní tieto skutočnosti: 

a) údaje nahlásené podľa nariadenia 

(EÚ) č. .../2018 [monitorovanie a 

nahlasovanie ŤÚV] týkajúce sa nových 

ťažkých úžitkových vozidiel výrobcu 

evidovaných v príslušnom roku (s 

výnimkou profesionálnych vozidiel); 

a) údaje nahlásené podľa nariadenia 

(EÚ) č. .../2018 [monitorovanie 

a nahlasovanie ŤÚV] týkajúce sa 

nových ťažkých úžitkových vozidiel 

výrobcu evidovaných v príslušnom roku 

(s výnimkou profesionálnych vozidiel), 

pokiaľ nejde o vozidlá s nízkymi alebo 

nulovými emisiami; 

b) koeficient nulových a nízkych 

emisií určený v súlade s článkom 5.  

b) koeficient nulových a nízkych 

emisií určený v súlade s článkom 5; 

 ba) uplatňovanie korekčného 

koeficientu CO2 určeného v súlade 

s bodom 2.1a prílohy I. 

Or. en 

 

 


