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26.9.2018 A8-0287/85/rev 

Pozměňovací návrh  85/rev 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) S cílem zachovat rozmanitost trhu s 

osobními automobily a lehkými 

užitkovými vozidly a jeho schopnost 

uspokojovat různé potřeby spotřebitelů by 

měly být cíle CO2 stanoveny lineárně v 

závislosti na užitkovosti vozidel. Má se za 

to, že zachování hmotnosti jako 

parametru užitkovosti je soudržné se 

stávajícím režimem. Aby se lépe 

zohlednila hmotnost vozidel používaných 

na silnicích, měl by se tento parametr s 

účinkem od roku 2025 změnit z hmotnosti 

vozidla v provozním stavu na zkušební 

hmotnost vozidla, jak stanoví nařízení 

(EU) 2017/1151 ze dne 1. června 2017. 

(19) Aby se mohly projevit 

environmentální a jiné přínosy 

zmenšování hmotnosti a rozměrů vozidel, 

a s přihlédnutím k tomu, že díky 

technologiím, které zvyšují účinnost, 

například hybridizaci, těžší vozidla nemusí 

produkovat vice emisí, by se cíle týkající 

se emisí CO2 již neměly rozlišovat podle 
hmotnosti vozidla, neboť by to také mohlo 

vést k neoprávněnému zvýhodňování 

takových aut s větší hmotností. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/86 

Pozměňovací návrh  86 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Mělo by se předejít tomu, aby se cíle 

pro vozový park EU měnily v důsledku 

změn průměrné hmotnosti vozového 

parku. Změny průměrné hmotnosti by 

proto měly být bez prodlení zohledněny ve 

výpočtech cílů pro specifické emise a 

úpravy hodnoty průměrné hmotnosti, 

která se k tomuto účelu používá, by se 

proto s účinkem od roku 2025 měly 

provádět každé dva roky. 

vypouští se 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/87 

Pozměňovací návrh  87 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 13– odst. 1 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) do 31. října 2022 se určí orientační 

hodnoty TM0 pro rok 2025 jako příslušné 

průměrné zkušební hmotnosti nových 

osobních automobilů a nových lehkých 

užitkových vozidel v roce 2021; 

vypouští se 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/88 

Pozměňovací návrh  88 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. d 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) do 31. října 2024 a poté každý druhý 

rok se hodnoty TM0 v částech A a B 

přílohy I upraví tak, aby vyjadřovaly 

příslušné průměrné zkušební hmotnosti 

nových osobních automobilů a nových 

lehkých užitkových vozidel v 

předcházejících dvou kalendářních letech 

počínaje roky 2022 a 2023. Nové příslušné 

hodnoty TM0 se použijí od 1. ledna 

kalendářního roku, který následuje po 

datu úpravy. 

vypouští se 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/89 

Pozměňovací návrh  89 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Příloha I – část A – bod 6 – bod 6.2.1. 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  

6.2.1. Od roku 2025 do roku 2029 6.2.1. Od roku 2025 do roku 2029 

Referenční cíl pro specifické emise = cíl 

pro vozový park EU2025 + α2025 · (TM – 

TM0)  

Referenční cíl pro specifické emise = cíl 

pro vozový park EU2025  

kde:  kde:  

cíl pro vozový park EU2025 je určen v 

souladu s bodem 6.1.1  

cíl pro vozový park EU2025 je určen v 

souladu s bodem 6.1.1  

a2025 je  

 

kde:   

a2021 je sklon proložené přímky, která je 

určena použitím lineární metody 

nejmenších čtverců na zkušební hmotnost 

(vysvětlující proměnná) a specifické emise 

CO2 (závislá proměnná) každého nově 

registrovaného vozidla ve vozovém parku 

EU v roce 2021  

 

průměrné emise2021 jsou průměrné 

specifické emise CO2 všech nově 

registrovaných vozidel v roce 2021 těch 

výrobců, pro něž se cíl pro specifické 

emise vypočítá podle bodu 4  

 

TM je průměrná zkušební hmotnost, 

vyjádřená v kilogramech, všech nově 

registrovaných vozidel výrobce v daném 
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kalendářním roce  

TM0 je hodnota určená podle čl. 13 odst. 1 

písm. d) 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/90 

Pozměňovací návrh  90 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Příloha I – část A – bod 6 – bod 6.2.2. 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6.2.2. Od roku 2030 6.2.2. Od roku 2030  

Referenční cíl pro specifické emise = cíl 

pro vozový park EU2030 + α2030 · (TM – 

TM0)  

Referenční cíl pro specifické emise = cíl 

pro vozový park EU2030  

kde:  kde:  

cíl pro vozový park EU2030 je určen v 

souladu s bodem 6.1.2  

cíl pro vozový park EU2030 je určen v 

souladu s bodem 6.1.2  

a2030 je  

 

kde:   

a2021 je sklon proložené přímky, která je 

určena použitím lineární metody 

nejmenších čtverců na zkušební hmotnost 

(vysvětlující proměnná) a specifické emise 

CO2 (závislá proměnná) každého nově 

registrovaného vozidla ve vozovém parku 

EU v roce 2021  

 

průměrné emise2021 jsou průměrné 

specifické emise CO2 všech nově 

registrovaných vozidel v roce 2021 těch 

výrobců, pro něž se cíl pro specifické 

emise vypočítá podle bodu 4  

 

TM je průměrná zkušební hmotnost, 

vyjádřená v kilogramech, všech nově 

registrovaných vozidel výrobce v daném 

kalendářním roce  
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TM0 je hodnota určená podle čl. 13 odst. 1 

písm. d) 

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/91 

Pozměňovací návrh  91 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Příloha I – část B – bod 6 – bod 6.2. 1. 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6.2.1. Od roku 2025 do roku 2029 6.2.1. Od roku 2025 do roku 2029 

Referenční cíl pro specifické emise = cíl 

pro vozový park EU2025 + α · (TM – TM0) 

Referenční cíl pro specifické emise = cíl 

pro vozový park EU2025  

kde:  kde:  

cíl pro vozový park EU2025 je určen v 

souladu s bodem 6.1.1  

cíl pro vozový park EU2025 je určen v 

souladu s bodem 6.1.1  

α je a2025, jestliže průměrná zkušební 

hmotnost nově registrovaných vozidel 

výrobce je rovna hodnotě TM0 určené 

podle čl. 13 odst. 1 písm. d) nebo nižší, a 

a2021, jestliže je průměrná zkušební 

hmotnost nově registrovaných vozidel 

výrobce vyšší než hodnota TM0 určená 

podle čl. 13 odst. 1 písm. d),  

 

kde:  

a2025 je  

 

a2021 je sklon proložené přímky, která je 

určena použitím lineární metody 

nejmenších čtverců na zkušební hmotnost 

(vysvětlující proměnná) a specifické emise 

CO2 (závislá proměnná) každého nově 

registrovaného vozidla ve vozovém parku 

EU v roce 2021  

 

průměrné emise2021 jsou průměrné 

specifické emise CO2 všech nově 

registrovaných vozidel v roce 2021 těch 
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výrobců, pro něž se cíl pro specifické 

emise vypočítá podle bodu 4  

TM je průměrná zkušební hmotnost, 

vyjádřená v kilogramech, všech nově 

registrovaných vozidel výrobce v daném 

kalendářním roce 

 

TM0 je hodnota určená podle čl. 13 odst. 1 

písm. d)  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/92 

Pozměňovací návrh  92 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Příloha I – část B – bod 6 – bod 6.2.2. 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6.2.2. Od roku 2030 6.2.2. Od roku 2030 

Referenční cíl pro specifické emise = cíl 

pro vozový park EU2030 + α · (TM – TM0) 

Referenční cíl pro specifické emise = cíl 

pro vozový park EU2030  

kde:  kde:  

cíl pro vozový park EU2030 je určen v 

souladu s bodem 6.1.2  

cíl pro vozový park EU2030 je určen v 

souladu s bodem 6.1.2  

α je a2030, jestliže průměrná zkušební 

hmotnost nově registrovaných vozidel 

výrobce je rovna hodnotě TM0 určené 

podle čl. 13 odst. 1 písm. d) nebo nižší, a 

a2021, jestliže je průměrná zkušební 

hmotnost nově registrovaných vozidel 

výrobce vyšší než hodnota TM0 určená 

podle čl. 13 odst. 1 písm. d),  

 

kde:  

a 2030 je  

 

a2021 je sklon proložené přímky, která je 

určena použitím lineární metody 

nejmenších čtverců na zkušební hmotnost 

(vysvětlující proměnná) a specifické emise 

CO2 (závislá proměnná) každého nově 

registrovaného vozidla ve vozovém parku 

EU v roce 2021  

 

průměrné emise2021 jsou průměrné 

specifické emise CO2 všech nově 

registrovaných vozidel v roce 2021 těch 
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výrobců, pro něž se cíl pro specifické 

emise vypočítá podle bodu 4  

TM je průměrná zkušební hmotnost, 

vyjádřená v kilogramech, všech nově 

registrovaných vozidel výrobce v daném 

kalendářním roce 

 

TM0 je hodnota určená podle čl. 13 odst. 1 

písm. d)  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/93 

Pozměňovací návrh  93 

Rebecca Harms 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Od 1. ledna 2030 se použijí tyto 

cíle: 

5. Od 1. ledna 2030 se použijí tyto 

cíle: 

a) pro průměrné emise z vozového 

parku nových osobních automobilů se 

použije cíl pro vozový park EU, který se 

rovná 30% snížení průměru cílů pro 

specifické emise v roce 2021 stanoveného 

v souladu s částí A bodem 6.1.2 přílohy I; 

a) pro průměrné emise z vozového 

parku nových osobních automobilů se 

použije cíl pro vozový park EU, který se 

rovná 50% snížení průměru cílů pro 

specifické emise v roce 2021 stanoveného 

v souladu s částí A bodem 6.1.2 přílohy I; 

b) pro průměrné emise z vozového 

parku nových lehkých užitkových vozidel 

se použije cíl pro vozový park EU, který se 

rovná 30% snížení průměru cílů pro 

specifické emise v roce 2021 stanoveného 

v souladu s částí B bodem 6.1.2 přílohy I. 

b) pro průměrné emise z vozového 

parku nových lehkých užitkových vozidel 

se použije cíl pro vozový park EU, který se 

rovná 50% snížení průměru cílů pro 

specifické emise v roce 2021 stanoveného 

v souladu s částí B bodem 6.1.2 přílohy I. 

Or. en 

 

 


