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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Mobilita je nutnost: lidé a zboží se přesunují více než kdy dříve a tento trend bude pokračovat 
i v budoucnu. Očekává se, že nákladní doprava vzroste do roku 2050 o 60 procent oproti roku 
2010 vzhledem k tomu, že dodavatelské řetězce se stanou globálnějšími. Odvětví mobility 
hraje v hospodářství i společnosti EU zásadní roli. Silniční nákladní doprava je také 
významným zdrojem emisí skleníkových plynů, které bude nutné snížit s ohledem na závazek 
EU, že splní ambiciózní klimatické cíle. Aby v tomto ohledu bylo dosaženo snížení, bude 
třeba kombinace proveditelných a realistických řešení opírajících se o stabilní a předvídatelný 
regulační rámec. Zpravodajka se proto domnívá, že je důležité nastavit emisní normy CO2 pro 
těžká vozidla na úrovni EU, aby se předešlo roztříštění trhu a odlišnému uplatňování pravidel 
napříč Unií.

Zpravodajka je přesvědčena, že je důležité nalézt rovnováhu mezi náročnými cíli emisí 
z dopravy, podporou inovací v automobilovém průmyslu EU a posílením evropské 
konkurenceschopnosti a zároveň vytvářet vysoce kvalifikovaná pracovní místa. Zpravodajka 
v tomto ohledu věří, že navržené cíle emisí CO2 jsou pro těžká vozidla ambiciózní, ale 
realistické. Vzhledem k tomu, že náklady na pohonné látky jsou významnou částí výdajů na 
provoz těžkých vozidel, je z ekonomických důvodů úroveň jejich efektivnosti relativně 
vysoká. Jasný signál k jejich dalšímu zefektivnění nicméně umožní, aby se výzkum a vývoj 
těžkých vozidel stále více soustředil na zvýšení jejich účinnosti, čímž se sníží emise, které 
produkují. 

Důležitější ale je, aby se v budoucnu zavedla některá opatření týkající se odvětví silniční 
dopravy, jako např. digitalizace, automatizace, alternativní paliva, silniční infrastruktura 
a technologie vozidel, a aby se v tomto sektoru mohlo ke snížení emisí přistupovat 
komplexně. Právní předpisy musejí v tomto smyslu vytyčit jasný směr, být jednoznačné 
a nabízet správné podněty, které by dlouhodobě zajistily stabilitu investic v tomto sektoru.

Zpravodajce je jasné, že řešení k dosažení toho, aby se snížily emise CO2 těžkých vozidel, 
budou pocházet z různých zdrojů, a je tedy nanejvýš důležité zachovat technologicky 
neutrální postoj, mimo jiné proto, aby se v budoucnu mohly včas zavést nové technologie. 
Všechny snahy provozovatelů o snížení emisí by měly být odměňovány a mělo by se k nim 
motivovat. Obnovitelná paliva a obnovitelné zdroje energie jsou efektivními prostředky ke 
snížení emisí. V zájmu zohlednění této skutečnosti a zajištění přesnějšího posouzení emisí 
skleníkových plynů těžkých vozidel by měla Evropská komise do roku 2022 vytvořit 
metodiku pro vypočítání emisí podle přístupu „od výroby paliva po spálení ve vozidle“ (well-
to-wheel), a případně přezkoumat relevantní právní předpisy, jakmile bude tato metodika 
zavedena. Dalším zásadním problémem spojeným se snížením emisí těžkých vozidel 
v budoucnosti bude dostupnost infrastruktury alternativních paliv, neboť ta bude nezbytná 
k přechodu na několik nových automobilových technologií.

Ačkoliv je toto nařízení zaměřeno na zvýšení energetické účinnosti vozidel, v případě těžkých 
vozidel může být snížení emisí dosaženo také vývojem jiných řešení, jako je optimalizace 
nákladu, jízda v konvoji, asistenční systémy pro řidiče, školení řidičů, vytváření podnětů pro 
modernizaci a obnovu vozového parku a zabezpečení investic do vývoje a údržby 
infrastruktury.

Vzhledem k tomu, že návrh Komise zahrnuje čtyři kategorie, které mají představovat 65–
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70 % trhu, vyvstává otázka, jaký vliv bude mít požadavek na dodržení předpisu na vozidla, na 
která se nevztahuje. I když zpravodajka rozumí tomu, že se toto nařízení nemá vztahovat na 
všechna těžká vozidla, musí být vyjasněno, že nový regulační rámec nebude mít negativní 
účinky na přístup těchto vozidel na trh.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Toto nařízení je součástí třetího 
balíčku „Evropa v pohybu“, který plní 
novou strategii průmyslové politiky ze září 
201721 a je navržena tak, aby dokončila 
proces umožňující Unii využívat plně 
výhody plynoucí z modernizace 
a dekarbonizace mobility. Cílem balíčku je, 
aby evropská mobilita byla bezpečnější 
a dostupnější, evropský průmysl 
konkurenceschopnější, evropská pracovní 
místa bezpečnější a systém mobility čistší 
a lépe přizpůsobený potřebě řešit změnu 
klimatu. Vyžaduje to plný závazek Unie, 
členských států a zúčastněných stran,
pokud jde o posílení snah o snížení emisí 
CO2 a znečištění ovzduší.

(3) Toto nařízení je součástí třetího 
balíčku „Evropa v pohybu“, který plní 
novou strategii průmyslové politiky ze září 
201721 a je navržena tak, aby dokončila 
proces umožňující Unii využívat plně 
výhody plynoucí z modernizace 
a dekarbonizace mobility. Cílem balíčku je, 
aby evropská mobilita byla bezpečnější 
a dostupnější, evropský průmysl 
konkurenceschopnější, evropská pracovní 
místa bezpečnější a systém mobility čistší, 
udržitelnější a lépe přizpůsobený potřebě 
řešit změnu klimatu. Aby byla nalezena 
správná rovnováha mezi posílením snah 
o snížení emisí CO2, omezením znečištění 
ovzduší, podporou inovací 
v automobilovém průmyslu Unie a
posílením její konkurenceschopnosti, je 
zapotřebí plného závazku Unie, členských 
států a zúčastněných stran.

__________________ __________________

21 Investování do inteligentního, 
inovativního a udržitelného průmyslu 
Obnovená strategie průmyslové politiky 
EU, COM(2017) 0479 final.

21 Investování do inteligentního, 
inovativního a udržitelného průmyslu 
Obnovená strategie průmyslové politiky 
EU, COM(2017) 0479 final.

Pozměňovací návrh 2
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Na roky 2025 a 2030 by proto měly 
být stanoveny cíle snížení emisí CO2 pro 
vozové parky nových těžkých vozidel v celé 
Unii, přičemž by se měla zohlednit doba 
obnovy vozového parku a nutnost, aby 
odvětví silniční dopravy přispělo k cílům 
Unie v oblasti energetiky a klimatu na rok 
2030 a dále. Tento postupný přístup 
tomuto průmyslu rovněž poskytne jasný a 
včasný signál, že nemá oddalovat uvádění 
energeticky účinných technologií a 
vozidel s nulovými a nízkými emisemi na
trh.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) S ohledem na odhadovaný nárůst 
podílů emisí z těžkých vozidel na asi 9 % a 
na skutečnost, že v současnosti neplatí 
žádné požadavky na snížení emisí CO2 z 
těžkých vozidel, je zapotřebí zvláštních 
opatření pro tuto kategorii vozidel.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S cílem plně realizovat potenciál 
energetické účinnosti a zajistit, aby odvětví 
silniční dopravy jako celek přispívalo 
k dohodnutému snižování emisí 
skleníkových plynů, je vhodné doplnit již 
existující emisní normy CO2 pro nové 
osobní automobily a lehká vozidla, a to 

(9) S cílem plně realizovat potenciál 
energetické účinnosti a zajistit, aby odvětví 
silniční dopravy jako celek přispívalo 
k dohodnutému snižování emisí 
skleníkových plynů, je vhodné doplnit již 
existující emisní normy CO2 pro nové 
osobní automobily a lehká vozidla, a to 
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stanovením výkonnostních emisních norem 
CO2 pro nová těžká vozidla. Tyto normy 
budou hnaním motorem inovací v oblasti 
technologií pro účinné využití paliv, které 
přispívají k posílení vedoucího 
technologického postavení výrobců 
a dodavatelů v Unii.

stanovením výkonnostních emisních norem 
CO2 pro nová těžká vozidla. Tyto normy 
budou hnacím motorem inovací v oblasti 
technologií pro účinné využití paliv, které 
přispívají k posílení vedoucího 
technologického postavení výrobců 
a dodavatelů v Unii a dlouhodobě zaručují 
vysoce kvalifikovaná pracovní místa.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Přihlédneme-li ke skutečnosti, že je 
změna klimatu přeshraničním problémem, 
a k potřebě chránit dobře fungující 
jednotný trh služeb silniční dopravy 
i těžkých vozidel, je vhodné stanovit 
emisní normy CO2 pro těžká vozidla na 
úrovni Unie. Tyto normy by měly být 
navrženy tak, aby nebyly dotčeny právní 
předpisy v oblasti hospodářské soutěže.

(10) Přihlédneme-li ke skutečnosti, že je 
změna klimatu přeshraničním problémem, 
a k potřebě chránit dobře fungující 
jednotný trh služeb silniční dopravy 
i těžkých vozidel a vyvarovat se jakékoliv 
formy roztříštěnosti trhu, je vhodné 
stanovit emisní normy CO2 pro těžká 
vozidla na úrovni Unie. Tyto normy by 
měly být navrženy tak, aby nebyly dotčeny 
právní předpisy v oblasti hospodářské 
soutěže.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Je třeba zohlednit úrovně snížení 
emisí, jichž mají těžká vozidla dosáhnout, 
a dobu potřebnou pro modernizaci 
vozového parku.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Zdůrazňuje, že většina 
provozovatelů nákladní dopravy v EU jsou 
malé a střední podniky s omezeným 
přístupem k financování. Proto musí být 
budoucí řešení nákladově efektivní a 
vyvážená. Je zásadní, aby existoval silný 
režim pobídek na podporu zavádění 
vozidel účinněji využívajících palivo, jakož 
i ustanovení o mechanismech financování 
EU.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) S přihlédnutím k inovacím a se 
zohledněním zavádění nových technologií, 
které zlepšují palivovou účinnost těžkých 
vozidel, bude průběžně a včas aktualizován 
nástroj simulace VECTO i nařízení (EU) 
2017/2400.

(13) S přihlédnutím k inovacím a se 
zohledněním a pro stimulaci zavádění 
nových technologií, které zlepšují 
palivovou účinnost těžkých vozidel, musí 
být průběžně a včas vyvinut a aktualizován 
nástroj simulace VECTO i nařízení (EU) 
2017/2400, tak aby náležitě zahrnoval 
všechny technologie pro úsporu 
pohonných hmot dostupné na trhu, včetně 
jízdy v kolonách a zlepšení tuhých 
konstrukcí, přípojných vozidel a návěsů.
Vzhledem ke klíčové úloze těchto nových 
technologií při snižování emisí CO2 z 
odvětví dopravy je včasná a komplexní 
aktualizace nástroje simulace VECTO 
nezbytným prvkem při snižování emisí 
CO2 z těžkých vozidel. K této aktualizaci 
by mělo docházet každý rok, aby nástroj 
VECTO držel krok se špičkovými 
technologiemi, a evropské orgány by měly 
pro tento účel vyčlenit dostatečné zdroje. 
Komise každý rok předloží digitálně 
aktualizovaný seznam technologií 
zahrnutých do nástroje VECTO spolu s 
příslušným harmonogramem a zpřístupní 
jej veřejnosti.

Pozměňovací návrh 9
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Snížení by mělo být dosaženo do 
roku 2025 ve formě relativního snížení 
vycházejícího z průměrných emisí CO2

těchto těžkých vozidel v roce 2019, 
s přihlédnutím ke snadno dostupným, 
nákladově účinným technologiím pro 
konvenční vozidla. Cíl pro rok 2030 by 
měl být požadován za ambiciózní, přičemž 
konečný cíl bude stanoven podle 
přezkumu, který má být proveden v roce 
2022, protože je zde více nejistot ohledně 
využití pokročilejších technologií, které 
dosud nejsou běžně k dispozici.

(15) Snížení by mělo být dosaženo do 
roku 2025 ve formě relativního snížení 
vycházejícího z průměrných emisí CO2

těchto těžkých vozidel v roce 2019, 
s přihlédnutím ke snadno dostupným, 
cenově přístupným, nákladově účinným 
technologiím pro konvenční vozidla. Cíl 
pro rok 2030 by měl být požadován za 
ambiciózní, přičemž konečný cíl bude 
stanoven podle přezkumu, který má být 
proveden v roce 2022, protože je zde více 
nejistot ohledně využití pokročilejších 
technologií, které dosud nejsou běžně 
k dispozici.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Započítávání emisí CO2 by proto 
mělo být založeno na přístupu „od výroby 
paliva po spálení ve vozidle“ (well-to-
wheel), aby se zohlednila environmentální 
výkonnost paliva nebo energie a konečné 
použití ve vozidlech. Takový přístup by 
umožnil posoudit environmentální 
výkonnost vozidel realističtějším 
způsobem. Komise by tudíž měla do 
1. ledna 2022 vytvořit metodiku pro 
zaznamenávání emisí podle přístupu od 
výroby paliva po spálení ve vozidle a 
případně navrhnout, aby se náležitě 
upravily cíle tohoto nařízení v rámci 
přezkumu uvedeného v článku 13 tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Dostupným alternativním palivem 
pro pohon těžkých vozidel je zkapalněný 
zemní plyn (LNG). Využití současných 
a plánovaných inovativních technologií 
založených na LNG přispěje k plnění cílů 
emisí CO2 v krátkodobém a střednědobém 
horizontu, neboť využívání technologií 
založených na LNG vede v porovnání 
s naftovými vozidly k nižším emisím CO2. 
Potenciál snížení emisí CO2 u vozidel 
s LNG je již v nástroji VECTO plně 
zachycen. Současné technologie založené 
na LNG dále zajišťují nižší úroveň látek 
znečišťujících ovzduší, jako je NOx 
a jemné částice. Je rovněž zavedena 
dostatečná minimální infrastruktura pro 
doplňování paliv, která se dále využívá 
jako součást rámců vnitrostátní politiky pro 
infrastrukturu alternativních paliv.

(16) Na trhu již existuje řada 
alternativních paliv. Dostupným
alternativním palivem pro pohon těžkých 
vozidel je zkapalněný zemní plyn (LNG).
Zajímavou cestou pro výzkum a vývoj jsou 
též technologie založené na vodíku, 
obzvláště pokud energie pro syntézu 
pochází z udržitelných a obnovitelných 
zdrojů. Využití současných a plánovaných 
inovativních technologií založených na 
LNG přispěje k plnění cílů emisí CO2

v krátkodobém a střednědobém horizontu, 
neboť využívání technologií založených na 
LNG vede v porovnání s naftovými 
vozidly k nižším emisím CO2. 
Ve střednědobém až dlouhodobém 
horizontu však nabízí významné úspory 
emisí CO2 u těžkých vozidel zkapalněný 
bioplyn LNG. Potenciál snížení emisí CO2

u vozidel s LNG je již v nástroji VECTO 
plně zachycen  a v budoucnosti by se měla 
v rámci nástroje VECTO zohlednit i jiná 
udržitelná alternativní paliva. Současné 
technologie založené na LNG dále zajišťují 
nižší úroveň látek znečišťujících ovzduší, 
jako je NOx a jemné částice. Je rovněž 
zavedena dostatečná minimální 
infrastruktura pro doplňování paliv, která 
se dále využívá jako součást rámců 
vnitrostátní politiky pro infrastrukturu 
alternativních paliv.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Alternativní paliva, zejména 
syntetická a pokročilá obnovitelná paliva 
ve smyslu definice uvedené v čl. 2 písm. s) 
a ee) směrnice 2016/382, mohou plnit 
klíčovou úlohu v dlouhodobé 
dekarbonizaci odvětví dopravy. Aby se 



PE625.564v02-00 10/24 AD\1163230CS.docx

CS

cena těchto biopaliv stala 
konkurenceschopnou, je nezbytný 
technologický vývoj a vysoká míra 
industrializace. Tomuto procesu dále 
napomáhá, pokud budou přínosy těchto 
paliv uznány v tomto nařízení, pokud jde o 
emise CO2.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Zavedení technologií založených 
na jízdě v kolonách (platooning) přispěje 
ke snížení spotřeby paliva a emisí CO2, 
protože významně sníží spotřebu paliva u 
nákladních vozidel a emise CO2 u těžkých 
vozidel.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16c) V zájmu dosažení dekarbonizace 
dopravy by tato směrnice měla zohlednit 
alternativní paliva, která jsou uvedena 
v čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/94 
Evropského parlamentu a Rady. 
Alternativní paliva, která jsou již na trhu, 
by měla být od začátku zahrnuta do 
nařízení o spotřebě CO2 a paliva těžkými 
vozidly. Tato směrnice by měla umožnit 
včasné zohlednění paliv nové generace. 
Zohlednění alternativních paliv při 
spotřebě CO2 a pohonných hmot by 
stimulovalo výrobce vozidel k tomu, aby 
na trh uváděli vozidla na alternativní 
paliva, a dodavatele paliv, aby zvýšili 
dostupnost těchto paliv na trhu. Ve 
veřejné konzultaci Komise 83 % 
zúčastněných stran zcela souhlasilo nebo 
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spíše souhlasilo s tím, že by do emisí CO2

z těžkých vozidel měla být také 
započítávána alternativní paliva.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Je nutné zajistit spravedlivé 
rozvržení celkových požadavků na snížení 
mezi výrobce, a to s přihlédnutím 
k rozmanitosti těžkých vozidel, pokud jde 
o jejich konstrukci a jízdní vlastnosti, 
najeté kilometry za rok, užitečné zatížení 
a konfiguraci přípojného vozidla. Je proto 
vhodné rozdělit těžká vozidla do různých 
samostatných podskupin vozidel, které 
zohledňují typické znaky používání 
a zvláštní technické vlastnosti vozidel. 
Stanovením ročních specifických cílů 
výrobce jako váženého průměru cílů 
definovaných pro každou podskupinu jsou 
výrobcům rovněž poskytnuty prostředky 
pro účinné vyvážení případné nedostatečné 
výkonnosti vozidel v určitých 
podskupinách s překonáním výsledků 
v jiných podskupinách vozidel, a to 
s přihlédnutím k průměrným emisím CO2

během doby životnosti vozidel v různých 
podskupinách.

(19) Je nutné zajistit spravedlivé 
rozvržení celkových požadavků na snížení 
mezi výrobce, a to s přihlédnutím 
k rozmanitosti těžkých vozidel, pokud jde 
o jejich konstrukci a jízdní vlastnosti, 
najeté kilometry za rok, užitečné zatížení 
a konfiguraci přípojného vozidla. Je proto 
vhodné rozdělit těžká vozidla do různých 
samostatných podskupin vozidel, které 
zohledňují typické znaky používání 
a zvláštní technické vlastnosti vozidel. 
Stanovením ročních specifických cílů 
výrobce jako váženého průměru cílů 
definovaných pro každou podskupinu jsou 
výrobcům rovněž poskytnuty prostředky 
pro účinné vyvážení případné nedostatečné 
výkonnosti vozidel v určitých 
podskupinách s překonáním výsledků 
v jiných podskupinách vozidel, a to 
s přihlédnutím k průměrným emisím CO2

během doby životnosti vozidel v různých 
podskupinách, čímž se dodrží zásada 
„znečišťovatel platí“.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Dodržování specifických ročních 
cílů ze strany výrobce by mělo být 
posuzováno na základě jeho průměrných 
emisí CO2. Při stanovování průměrných 
specifických emisí by mělo být rovněž 

(20) Dodržování specifických ročních 
cílů ze strany výrobce by mělo být 
posuzováno na základě jeho průměrných 
emisí CO2. Při stanovování průměrných 
specifických emisí by mělo být rovněž 
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přihlédnuto ke zvláštnostem, které jsou 
zohledněny v cílech různých podskupin 
vozidel. V důsledku toho by měly 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
vycházet z průměrných emisí stanovených 
pro každou podskupinu, včetně vah 
založených na jejich průměrném počtu 
najetých kilometrů za rok a průměrného 
užitečného zatížení, které zohledňuje emise 
CO2 za celou dobu životnosti. Vzhledem 
k omezenému potenciálu snížení 
u účelových vozidel by tato vozidla neměla 
být při výpočtu průměrných specifických 
vozidel zohledňována.

přihlédnuto ke zvláštnostem, které jsou 
zohledněny v cílech různých podskupin 
vozidel. V důsledku toho by měly 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
vycházet z průměrných emisí stanovených 
pro každou podskupinu, včetně vah 
založených na jejich průměrném počtu 
najetých kilometrů za rok a průměrného 
užitečného zatížení, které zohledňuje emise 
CO2 za celou dobu životnosti. Vzhledem 
k omezenému potenciálu snížení 
u účelových vozidel by tato vozidla neměla 
být při výpočtu průměrných specifických 
vozidel zohledňována, ledaže jde o vozidla 
s nulovými a nízkými emisemi.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Oproti osobním automobilům 
a dodávkám dosud nejsou na trhu 
k dispozici těžká vozidla s nulovými 
a nízkými emisemi, s výjimkou autobusů. 
Pro usnadnění hladkého přechodu 
k mobilitě s nulovými emisemi by proto 
měl být zaveden zvláštní mechanismus ve 
formě superkreditů. Vzniknou tak pobídky 
pro rozvoj a využití těžkých vozidel 
s nulovými a nízkými emisemi na trhu 
v Unii, které by doplnily nástroje na straně 
poptávky, jako je směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/33/ES o čistých 
vozidlech26.

(21) Oproti osobním automobilům 
a dodávkám dosud nejsou na trhu 
k dispozici těžká vozidla s nulovými 
a nízkými emisemi, s výjimkou autobusů. 
Pro usnadnění hladkého přechodu 
k mobilitě s nulovými emisemi by proto 
měl být zaveden a podporován zvláštní 
mechanismus ve formě superkreditů. 
Vzniknou tak pobídky pro rozvoj a využití 
těžkých vozidel s nulovými a nízkými 
emisemi na trhu v Unii, které by doplnily 
nástroje na straně poptávky, jako je 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/33/ES o čistých vozidlech26.

_________________ _________________

26 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2008 
o podpoře čistých a energeticky účinných 
silničních vozidel, ve znění směrnice 
…/…/EU [COM(2017) 653 final] 
(Úř. věst. L 120, 15.5.2009, s. 5).

26 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2008 
o podpoře čistých a energeticky účinných 
silničních vozidel, ve znění směrnice 
…/…/EU [COM(2017) 653 final] 
(Úř. věst. L 120, 15.5.2009, s. 5).

Pozměňovací návrh 18
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Pro účely výpočtu průměrných 
specifických emisí výrobce by proto měla 
být všechna těžká vozidla s nulovými 
a nízkými emisemi započtena vícekrát. 
Úroveň pobídek by se měla lišit podle 
skutečných emisí CO2 vozidla. S cílem 
zabránit oslabení cílů v oblasti životního 
prostředí by měly být výsledné úspory 
omezeny.

(22) Pro účely výpočtu průměrných 
specifických emisí výrobce by proto měla 
být všechna těžká vozidla s nulovými 
a nízkými emisemi započtena vícekrát. 
Úroveň pobídek by se měla lišit podle 
skutečných emisí CO2 vozidla. S cílem 
zabránit oslabení cílů v oblasti životního 
prostředí by měly být výsledné úspory 
omezeny. Vzhledem k obtížím spojeným s 
vývojem dálkových nákladních vozidel s 
nulovými nebo nízkými emisemi by měla 
být tato vozidla s dojezdem nad 400 km 
vyňata z tohoto omezení.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Do navrhování pobídkového 
mechanismu pro využívání těžkých vozidel 
s nulovými emisemi by měla být zahrnuta 
také menší nákladní vozidla, autobusy 
a autokary, které nejsou předmětem 
emisních cílů CO2 podle tohoto nařízení. 
Tato vozidla mají rovněž významné 
přínosy, pokud jde o pomoc s řešením 
problémů znečištění ovzduší ve městech. 
Je však třeba poznamenat, že jsou již na 
trhu autobusy s nulovými emisemi, které 
jsou podporovány prostřednictvím opatření 
na straně poptávky, jako jsou veřejné 
zakázky. S cílem zajistit, aby byly pobídky 
mezi různými typy vozidel dobře 
vyváženy, měly by být předmětem 
omezení také úspory plynoucí z menších 
nákladních vozidel, autobusů a autokarů 
s nulovými emisemi.

(24) Do navrhování pobídkového 
mechanismu pro využívání těžkých vozidel 
s nulovými emisemi by měla být zahrnuta 
také menší nákladní vozidla, autobusy 
a autokary, které nejsou předmětem 
emisních cílů CO2 podle tohoto nařízení. 
Tato vozidla mají rovněž významné 
přínosy, pokud jde o pomoc s řešením 
problémů znečištění ovzduší ve městech. 
Je však třeba poznamenat, že jsou již na 
trhu autobusy s nulovými emisemi, které 
jsou podporovány prostřednictvím opatření 
na straně poptávky, jako jsou veřejné 
zakázky. S cílem zajistit, aby byly pobídky 
mezi různými typy vozidel dobře 
vyváženy, měly by být předmětem 
omezení také úspory plynoucí z menších 
nákladních vozidel, autobusů a autokarů 
s nulovými emisemi. Jelikož se v rámci 
téhož výrobce může právní subjekt pro 
autobusy, autokary a pro nákladní vozidla 
lišit, mělo by být možné považovat za 
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výrobce „skupinu spojených výrobců“ ve 
smyslu definice uvedené v nařízení č. 
510/2011.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Je zapotřebí mechanismus pro 
důsledné dodržování, aby se zajistilo, že 
jsou cíle plynoucí z tohoto nařízení 
splněny. Povinnosti kladené na výrobce, 
pokud jde o poskytování správných údajů 
podle nařízení (EU) č. …/2018 [sledování 
a vykazování těžkých vozidel] 
a administrativní pokuty, které lze uložit 
v případě neplnění této povinnosti, 
přispívají k zajištění spolehlivých údajů 
používaných pro účely plnění cílů na 
základě tohoto nařízení.

(30) Je zapotřebí mechanismus pro 
důsledné dodržování, aby se zajistilo, že 
jsou cíle plynoucí z tohoto nařízení splněny 
Povinnosti kladené na výrobce, pokud jde 
o poskytování správných údajů podle 
nařízení (EU) č. …/2018 [sledování 
a vykazování těžkých vozidel] 
a administrativní pokuty, které lze uložit 
v případě neplnění této povinnosti, 
přispívají k zajištění spolehlivých údajů 
používaných pro účely plnění cílů na 
základě tohoto nařízení. Je v zájmu 
spotřebitelů a široké veřejnosti vědět, kteří 
výrobci plní či neplní nové emisní normy.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Pro dosažení snížení CO2 podle 
tohoto nařízení je zásadní, aby byly emise 
CO2 používaných těžkých vozidel 
v souladu s hodnotami stanovenými na 
základě nařízení (ES) č. 595/2009 a jeho 
prováděcích opatření. Komise by tedy měla 
mít při výpočtu průměrných specifických 
emisí výrobce možnost zohlednit případné 
systematické neshody, které zjistily orgány 
pro schvalování typu s ohledem na emise 
CO2 z těžkých vozidel.

(31) Pro dosažení snížení CO2 podle 
tohoto nařízení je zásadní, aby byly emise 
CO2 používaných těžkých vozidel 
v provozu a na silnici v souladu 
s hodnotami stanovenými na základě 
nařízení (ES) č. 595/2009 a jeho 
prováděcích opatření. Komise by tedy měla 
mít při výpočtu průměrných specifických 
emisí výrobce možnost zohlednit případné 
systematické neshody, které zjistily orgány 
pro schvalování typu s ohledem na emise 
CO2 z těžkých vozidel v provozu a na 
silnici.
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Pozměňovací návrh 22

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, 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. Ve druhém uvedeném případě, 
pokud se tato nákladní vozidla používají 
pro vysokokapacitní přepravu v souladu 
se směrnici 719/20151a, jsou tato vozidla 
jasně identifikovatelná na základě 
technických kritérií a Komise by měla 
uznat přínosy této těžké dopravy z 
hlediska CO2. Pokud jde o cíle na období 
po roku 2022, Komise by měla přejít na 
metodiku od výroby paliva po spálení ve 
vozidle („well-to-wheel“). Emise CO2

těžkých vozidel v celém palivovém cyklu 
od výroby paliva po spálení ve vozidle by 
měly být monitorovány a měla by být 
zajištěna jejich transparentnost.

__________________

1aSměrnice (EU) 2015/719 ze dne 29. 
dubna 2015, kterou se mění směrnice 
96/53/ES a kterou se pro určitá silniční 
vozidla provozovaná v rámci Společenství 
stanoví maximální přípustné rozměry pro 
vnitrostátní a mezinárodní provoz a 
maximální přípustné hmotnosti pro 
mezinárodní provoz, Úř. věst. L 115, 
6.5.2015
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „účelovým vozidlem“ se rozumí 
těžké vozidlo neurčené pro dodávky zboží, 
pro které nebyly stanoveny emise CO2

a spotřeba pohonných hmot v souladu 
s nařízením (ES) č. 595/2009 a jeho 
prováděcími opatřeními pouze pro jiné 
profily určení než ty, které jsou uvedeny 
v bodě 2.1 přílohy tohoto nařízení;

h) „účelovým vozidlem“ se rozumí 
těžké vozidlo neurčené pro dodávky 
spotřebního zboží, pro které v době zápisu 
stanovil orgán pracovní kód podle 
dodatku 2 přílohy II směrnice 
2007/46/ES;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) Pro účely tohoto nařízení se 
„skupinou spojených výrobců“ rozumí 
výrobce a jeho spojené podniky. V 
souvislosti s výrobcem jsou „spojené 
podniky“ definovány takto:

a) podniky, v nichž má výrobce, přímo či 
nepřímo

i) pravomoc vykonávat více než polovinu 
hlasovacích práv nebo

ii) pravomoc jmenovat více než polovinu 
členů dozorčí rady, správní rady nebo 
orgánů právně zastupujících podnik nebo

iii) právo řídit záležitosti podniku;

b) podniky, které mají přímo či nepřímo 
ve vztahu k výrobci práva nebo pravomoci 
uvedené v písmenu a);

c) podniky, v nichž podnik uvedený v 
písmenu b) má přímo či nepřímo práva 
nebo pravomoci uvedené v písmenu a);

d) podniky, v nichž výrobce spolu s jedním 
nebo více podniky uvedenými v písmenu 
a), b) nebo c) nebo v nichž dva nebo více 
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posledně zmíněných podniků mají 
společně práva nebo pravomoci uvedené v 
písmenu a);

e) podniky, v nichž práva a pravomoci 
uvedené v písmenu a) mají společně 
výrobce nebo jeden či více jeho spojených 
podniků uvedených v písmenech a) až d) a 
jedna nebo více třetích osob.

Pozměňovací návrh 25

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 referenční 
hodnotou, která vychází ze základního 
scénáře pro rok 2019 pro každou 
podskupinu vozidel;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) Korekční faktor CO2 je roven 
podílu obnovitelného zemního plynu 
prodaného u čerpacích stanic, který je 
ověřen na úrovni Evropské unie.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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 nulovými 
nebo nízkými emisemi;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) přínosy syntetických a pokročilých 
obnovitelných paliv ve smyslu definice 
uvedené v čl. 2 písm. s) a ee) směrnice 
2016/0382 z hlediska CO2, pokud výrobci 
uvedou paliva na palivový trh dobrovolně 
a přínosy se nepočítají k jiným závazkům 
v oblasti dekarbonizace.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) uhlíkový korekční faktor (CCF), který 
lze vypočíst za pomoci následujícího 
vzorce: CCF = vnitrostátní podíl (v %) 
použité energie z udržitelných 
obnovitelných zdrojů / 10. Tento faktor se 
vypočte zvlášť pro naftová a metanová 
vozidla a pro paliva prodávaná každý 
kalendářní rok. Komise by měla vybízet k 
zavedení CCF, neboť  povede k přijetí 
metodiky od výroby paliva po spálení ve 
vozidle („well-to-wheel“).

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) těžké vozidlo s nulovými emisemi 
se bude počítat jako dvě vozidla;

a) těžké vozidlo s nulovými emisemi 
se bude počítat jako více vozidel v 
závislosti na dojezdu: pokud je dojezd 
menší než 100 km, bude se počítat jako 
dvě vozidla, pokud je dojezd větší než 100 
km, jako tři vozidla, pokud je dojezd větší 
než 200 km, jako čtyři vozidla, a pokud je 
dojezd větší než 400 km, jako pět vozidel;

Pozměňovací návrh 31

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 referenční 
hodnotou, která vychází ze základního 
scénáře pro rok 2019 pro každou 
podskupinu vozidel.

Pozměňovací návrh 32

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 a nízkými emisemi 
z kategorie vozidel na dlouhé vzdálenosti 
nad 400 km bude vyňato z tohoto omezení.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
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Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(poplatek za překročení emisí) = 
(překročení emisí x 6 800 EUR/g CO2/tkm)

(poplatek za překročení emisí) = 
(překročení emisí x 570 EUR/g CO2/tkm)

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Částky poplatku za překročení 
emisí se považují za příjem souhrnného 
rozpočtu Evropské unie.

4. Částky poplatku za překročení 
emisí se považují za příjem souhrnného 
rozpočtu Evropské unie. Tyto částky se 
použijí pouze pro podporu programů 
prováděných v úzké spolupráci se 
sociálními partnery, k prosazení 
spravedlivého přechodu automobilového 
odvětví na nízkoemisní mobilitu a k 
prosazení inovativních řešení, která 
motivují k rychlému zavádění těžkých 
vozidel s nulovými a nízkými emisemi.

Pozměňovací návrh 35

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.

Pozměňovací návrh 36
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aktualizace simulačního nástroje 
(„VECTO“). Komise každoročně 
aktualizuje simulační nástroj VECTO 
podle nařízení (EU) č. 2017/2400, aby 
zohledňoval zavedení technologií pro 
úsporu paliva, včetně jízdy v kolonách a 
vylepšení návěsů, přívěsů a tuhých 
konstrukcí. Aktualizace by se měly 
zabývat též nesouladem mezi výsledky 
nástroje VECTO a emisemi CO2 vozidel v 
reálném silničním provozu.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem zajistit, aby technické 
parametry používané pro výpočet 
průměrných specifických emisí výrobce 
podle článku 4 a výpočet cíle pro 
specifické emise podle článku 4 
zohledňovaly technický pokrok a vývoj 
logistiky nákladní dopravy, má Komise 
zmocnění přijmout akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 15, aby se 
upravila následující ustanovení 
v přílohách I a II:

1. S cílem zajistit, aby technické 
parametry používané pro výpočet 
průměrných specifických emisí výrobce 
podle článku 4 a výpočet cíle pro 
specifické emise podle článku 4 
zohledňovaly technický pokrok a vývoj 
logistiky nákladní dopravy, Komise
každoročně aktualizuje simulační nástroj 
VECTO a má zmocnění přijmout akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 15, aby se upravila následující 
ustanovení v přílohách I a II:

Pozměňovací návrh 38

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 

Do 31. prosince 2022 předloží Komise 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě 
o účinnosti tohoto nařízení, metodikách 
pro započítávání emisí podle přístupu „od 
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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.

výroby paliva ke spálení ve vozidle“, 
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 v celém palivovém 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:

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.);

ceny ropy a paliv;

výši dotací a nefinančních pobídek;

množství veřejných zakázek atd.

__________________ __________________

30 Směrnice 2009/33/ES o čistých 
vozidlech, ve znění směrnice …/…/EU.

30 Směrnice 2009/33/ES o čistých 
vozidlech, ve znění směrnice …/…/EU.
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