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7.11.2018 A8-0354/85 

Pozměňovací návrh  85 

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 

Příloha 1 – bod 2.1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2.1a Výpočet specifických emisí CO2 

obnovitelných paliv u těžkých vozidel 

 Specifické emise v g/km (CO2 v) nového 

těžkého vozidla v, které je zařazeno do 

podskupiny sg, se vypočtou podle 

následujícího vzorce: 

 

 

kde: 

 Σmp je součet všech profilů určení mp 

uvedených v tabulce 2, 

 sg je podskupina, do které bylo nové těžké 

vozidlo zařazeno podle oddílu 1 této 

přílohy, 

 Wsg mp je součet váhy profilů určení 

uvedených v tabulce 2, 

 CO2 v mp jsou emise CO2 v g/km 

obnovitelných paliv u těžkého vozidla v, 

stanovené pro profil určení mp a uvedené 

v souladu s nařízením (EU) č. …/2018 

[sledování a vykazování těžkých vozidel]. 

 CCF je korekční faktor CO2 ve smyslu 

definice uvedené v článku 3 písm. o). 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/86 

Pozměňovací návrh  86 

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. 8 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud se zjistí, že výrobce má 

v daném kalendářním roce po roce 2025 

nadměrné emise podle odstavce 2, uloží 

mu Komise poplatek za překročení emisí 

vypočtený podle tohoto vzorce: 

1. Pokud se zjistí, že výrobce má 

v daném kalendářním roce po roce 2025 

nadměrné emise podle odstavce 2, uloží 

Komise výrobci nebo případně správci 

sdružení poplatek za překročení emisí 

vypočtený podle tohoto vzorce: 

(poplatek za překročení emisí) = 

(překročení emisí x 6 800 EUR/gCO2/tkm) 

(poplatek za překročení emisí) = 

(překročení emisí x 1 000 EUR/gCO2/tkm) 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/87 

Pozměňovací návrh  87 

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. 11 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Za tímto účelem Komise zajistí, 

aby od výrobců nebo případně 

vnitrostátních orgánů byly dostupné 

spolehlivé neosobní údaje o emisích CO2 

a spotřebě energie u těžkých vozidel 

v reálném provozu. 

2. Za tímto účelem Komise zajistí, 

aby od výrobců nebo případně 

vnitrostátních orgánů byly veřejně 

dostupné spolehlivé neosobní údaje 

o emisích CO2 a spotřebě energie u těžkých 

vozidel v reálném provozu na základě 

standardizace stávajících systémů sběru 

dat týkajících se různých druhů použití. 

Posoudí proveditelnost testování emisí 

CO2 za reálných podmínek jízdy 

přenosnými měřicími systémy emisí. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/88 

Pozměňovací návrh  88 

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. 13 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do 31. prosince 2022 předloží Komise 

zprávu Evropskému parlamentu a Radě 

o účinnosti tohoto nařízení, stanovení cíle 

snížení CO2 pro rok 2030 v souladu 

s článkem 1 a zavedení cílů snížení CO2 

pro oba typy těžkých vozidel, včetně 

přípojných vozidel. Tato zpráva bude 

rovněž obsahovat posouzení účinnosti 

způsobů, hodnotící zejména vozidla 

s nulovými a nízkými emisemi, zejména 

autobusy s přihlédnutím k cílům 

stanoveným ve směrnici 2009/33/ES30, 

a systém kreditů CO2 a vhodnost 

prodloužení uplatňování těchto způsobů 

v roce 2030 a po něm, a případně bude 

doprovozena návrhem na změnu tohoto 

nařízení. 

Do 31. prosince 2022 předloží Komise 

zprávu Evropskému parlamentu a Radě 

o účinnosti tohoto nařízení, metodikách 

pro započítávání emisí během celého 

cyklu (well-to-wheel)“, stanovení cíle 

snížení CO2 pro rok 2030 v souladu 

s článkem 1 a zavedení cílů snížení CO2 

pro oba typy těžkých vozidel, včetně 

přípojných vozidel a souprav Evropského 

modulárního systému. Komise informuje 

rovněž o pokroku při stanovení 

reprezentativní metodiky pro výpočet 

emisí během životního cyklu. Tato zpráva 

bude rovněž obsahovat posouzení účinnosti 

způsobů, hodnotící zejména vozidla 

s nulovými a nízkými emisemi, zejména 

autobusy, včetně jejich definice, spolu 

s přihlédnutím k cílům stanoveným ve 

směrnici 2009/33/ES30, a systém kreditů 

CO2 a vhodnost prodloužení uplatňování 

těchto způsobů v roce 2030 a po něm, 

a případně bude doprovozena návrhem na 

změnu tohoto nařízení. Pro účely této 

zprávy Komise zhodnotí všechny hlavní 

parametry ovlivňující vzestup zavádění 

alternativních hnacích ústrojí na trh tím, 

že zváží tyto ukazatele: 
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 – šíření dobíjecí infrastruktury; 

 – škálu nabízených vozidel (elektrická 

vozidla na baterie [BEV], hybridní vozidla 

s možností připojení do elektrické sítě 

[PHEV], elektrická vozidla s palivovými 

články [FCEV] atd.); 

 – průměrné ceny ropy a paliv; 

 – výši dotací a nefinančních pobídek; 

 – množství veřejných zakázek atd. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/89 

Pozměňovací návrh  89 

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 

Bod odůvodnění 34 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(34) V roce 2022 Komise posoudí 

účinnost emisních norem CO2 stanovených 

v tomto nařízení, a zejména úroveň snížení, 

které má být dosaženo do roku 2030, 

způsoby, které by měly být k dispozici pro 

dosažení tohoto cíle a jeho překročení, ale 

i stanovení cílů emisí CO2 pro ostatní typy 

těžkých vozidel, jako jsou menší nákladní 

vozidla, autobusy, autokary a přípojná 

vozidla. Toto posouzení by také mělo 

zahrnovat, a to výlučně pro účel tohoto 

nařízení, zohlednění těžkých vozidel 

a kombinací vozidel přesahujících 

standardní hmotnosti a rozměry platné pro 

vnitrostátní přepravu, například modulární 

koncepce. 

(34) V roce 2022 Komise posoudí 

účinnost emisních norem CO2 stanovených 

v tomto nařízení, a zejména úroveň snížení, 

které má být dosaženo do roku 2030, 

způsoby, které by měly být k dispozici pro 

dosažení tohoto cíle a jeho překročení, ale 

i stanovení cílů emisí CO2 pro ostatní typy 

těžkých vozidel, jako jsou menší nákladní 

vozidla, autokary a přípojná vozidla. Toto 

posouzení by také mělo zahrnovat, a to 

výlučně pro účel tohoto nařízení, 

zohlednění těžkých vozidel a kombinací 

vozidel přesahujících standardní hmotnosti 

a rozměry platné pro vnitrostátní přepravu, 

například modulární koncepce, potenciál 

těchto vozidel a přístupu k systémům 

dopravy za účelem snížení emisí CO2 

a možnost zahrnutí těchto vozidel do 

tohoto nařízení. 

Or. en 

 

 


