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26.9.2018 A8-0287/94 

Pozměňovací návrh  94 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

za skupinu ALDE 

 

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 42 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(42) V roce 2024 se plánuje přezkum 

pokroku dosaženého v rámci [nařízení o 

sdílení úsilí a směrnice o systému 

obchodování s emisemi]. Je proto vhodné 

v témže roce posoudit účinnost tohoto 

nařízení, aby bylo možné koordinovaně a 

soudržně posoudit opatření prováděná 

podle všech těchto nástrojů. 

(42) Je vhodné posoudit účinnost 

tohoto nařízení již v roce 2023, aby bylo 

možné včas, transparentně, koordinovaně 

a soudržně posoudit jeho provádění 

a pokrok, jehož bylo dosaženo při 

dosahování stanovených cílů podle 

stanoveného harmonogramu, také 

v souvislosti s pokrokem dosaženým 
v rámci nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2018/8421a a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2003/87/ES1b. V posouzení by se měly také 

zvážit možnosti, jak zohlednit udržitelná 

paliva z obnovitelných zdrojů pro 

dosahování cílů tohoto nařízení a zároveň 

zajistit soulad se [směrnice o podpoře 

využívání energie z obnovitelných zdrojů]. 

 _______________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/842 ze dne 30. května 2018 o závazném 

každoročním snižování emisí skleníkových plynů 

členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím 

k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění 

závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení 

(EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 

26). 

 1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření 

systému pro obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů ve Společenství a o změně 

směrnice Rady 96/61/ES (Úř. věst. L 275, 
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26.9.2018 A8-0287/95 

Pozměňovací návrh  95 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

za skupinu ALDE 

 

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 

Znění navržené Komisí Amendment 

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 6.2.1 přílohy I; 

a) pro průměrné emise z vozového 

parku nových osobních automobilů se 

použije cíl pro vozový park EU, který se 

rovná 40% snížení průměru cílů pro 

specifické emise v roce 2021 stanoveného 

v souladu s částí A bodem 6.2.1 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 40% snížení průměru cílů pro 

specifické emise v roce 2021 stanoveného 

v souladu s částí B bodem 6.1.2 přílohy I. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/96 

Pozměňovací návrh  96 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

za skupinu ALDE 

 

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 – pododstavec 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Od 1. ledna 2030 se pro podíl vozidel 

s nulovými a nízkými emisemi použije 

referenční hodnota odpovídající 35% 

tržnímu podílu prodeje nových osobních 

automobilů a nových lehkých užitkových 

vozidel v roce 2030, která bude určena 

v souladu s přílohou I částí A bodem 6.3 

a přílohou I částí B bodem 6.3. 

Or. en 



 

AM\1164030CS.docx  PE624.113v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

26.9.2018 A8-0287/97 

Pozměňovací návrh  97 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

za skupinu ALDE 

 

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. 14 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise v roce 2024 předloží 

zprávu Evropskému parlamentu a Radě o 

účinnosti tohoto nařízení a v případě 

potřeby připojí návrh na jeho změnu. V 

této zprávě mimo jiné posoudí 

reprezentativnost hodnot emisí CO2 a 

spotřeby energie určených v souladu s 

nařízením (EU) 2017/1151 pro reálný 

provoz, uvádění vozidel s nulovými a 

nízkými emisemi na trh Unie a zavádění 

infrastruktury dobíjecích a plnicích stanic, 

o němž se podávají zprávy podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/94/EU29. 

1. Komise v roce 2023 předloží 

zprávu Evropskému parlamentu a Radě 

o účinnosti tohoto nařízení a v případě 

potřeby připojí návrh na jeho změnu. 

V této zprávě musí mimo jiné posoudit 

reprezentativnost hodnot emisí CO2 

a spotřeby energie určených v souladu 

s nařízením (EU) 2017/1151 pro reálný 

provoz, uvádění vozidel s nulovými 

a nízkými emisemi na trh Unie a zavádění 

infrastruktury dobíjecích a plnicích stanic, 

o němž se podávají zprávy podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/94/EU29, a ekonomické faktory 

včetně dopadů na spotřebitele. Komise ve 

zprávě také posoudí alternativy pro 

zohlednění přínosu udržitelných paliv z 

obnovitelných zdrojů za účelem splnění 

cílů tohoto nařízení a tam, kde je to 

vhodné, předloží návrh.  

__________________ __________________ 

29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění 

infrastruktury pro alternativní paliva (Úř. věst. L 

307, 28.10.2014, s. 1). 

29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění 

infrastruktury pro alternativní paliva (Úř. věst. L 

307, 28.10.2014, s. 1). 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/98 

Pozměňovací návrh  98 

Nils Torvalds, Jozo Radoš 

za skupinu ALDE 

 

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 6.3 – odst. 4 – pododstavec 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

x je 15 % v letech 2025 až 2029 a 30 % od 

roku 2030 

x je 20 % v letech 2025 až 2029 a 35 % od 

roku 2030 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/99 

Pozměňovací návrh  99 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

za skupinu ALDE 

 

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 6.3.2 – odst. 4 – pododstavec 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

x je 30 % x je 35 % 

Or. en 

 

 


