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Pozměňovací návrh  10 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh nařízení 

Právní východisko 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

s ohledem na stanovisko Výboru 

regionů11, 

vypouští se 

__________________  

11 Úř. věst. C , , p. .  

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  11 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Aby se zajistilo dosažení tohoto 

cíle, členské státy by měly vytvořit lepší 

postupy pro výuku energeticky účinného 

řízení vozidel a propagovat jejich 

používání. Mělo by se propagovat také 

používání nových technologií pro zlepšení 

účinnosti, pro nižší spotřebu paliva a nižší 

emise CO2 spolu s používáním 

aerodynamičtějšího designu a 

optimalizace plánů zatížení. Co se týče 

snížení spotřeby paliva, členské státy by 

měly zvážit použití prostředků pro 

modernizaci flotily těžkých vozidel a 

údržbu a zlepšení dálnic, propagaci 

používání pneumatik s nízkým valivým 

odporem a lehkých přípojných vozidel a 

používání alternativních paliv, jako je 

vodík nebo palivo získané z recyklace a 

zpracování plastů. 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  12 

Bas Eickhout, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Aby bylo možné splnit Pařížskou 

dohodu, bude nutné, aby se emise 

skleníkových plynů z dopravy do roku 

2050 přiblížily nule; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3b) Vzhledem k cíli přiblížit se snížení 

emisí z dopravy o 60 % do roku 2050 

oproti úrovni z roku 1990 je důležité, aby 

Komise přezkoumala a aktualizovala 

nástroj VECTO (nástroj pro výpočet 

spotřeby energie vozidla), aby se zajistila 

neustálá účinnost a srovnatelnost 

výsledků při výpočtu spotřeby paliva a 

emisí CO2 těžkých vozidel. 

Or. es 

Odůvodnění 

Metodika VECTO například nezahrnuje aerodynamiku přípojného vozidla, která má 

významný potenciál pro snížení. Aktuální verze nástroje VECTO nemá podíl na vylepšení 

přípojného vozidla, poněvadž přípojné vozidlo definované v metodice VECTO je pouze 

„standardní“ běžné přípojné vozidlo; ke stejné situaci dochází u snížení spotřeby paliva, 

k němuž dochází u hybridních hnacích ústrojí – aktuální nástroj VECTO není navržen k tomu, 

aby působil v této kategorii technologického vylepšení. 
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 CS 

Pozměňovací návrh  14 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Emise skleníkových plynů z 

nákladních automobilů, autobusů a 

autokarů, tj. těžkých vozidel, představují v 

současnosti přibližně čtvrtinu emisí ze 

silniční dopravy v Unii a očekává se, že se 

do roku 2030 ještě zvýší. Za účelem 

přispění k nezbytnému snížení emisí v 

odvětví dopravy je zapotřebí zavést účinná 

opatření k omezení emisí z těžkých 

vozidel. 

(4) Emise skleníkových plynů z 

nákladních automobilů, autobusů a 

autokarů, tj. těžkých vozidel, představují v 

současnosti přibližně čtvrtinu emisí ze 

silniční dopravy v Unii a očekává se, že se 

do roku 2030 ještě zvýší. Za účelem 

přispění k nezbytnému snížení emisí v 

odvětví dopravy je zapotřebí zavést účinná 

opatření k omezení emisí z těžkých 

vozidel. Členské státy a Evropská unie by 

měly propagovat investice do zlepšení 

účinnosti intermodality odvětví dopravy, 

což je zásadní nástroj pro snížení emisí 

skleníkových plynů. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  15 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Emise skleníkových plynů z 

nákladních automobilů, autobusů a 

autokarů, tj. těžkých vozidel, představují v 

současnosti přibližně čtvrtinu emisí ze 

silniční dopravy v Unii a očekává se, že se 

do roku 2030 ještě zvýší. Za účelem 

přispění k nezbytnému snížení emisí v 

odvětví dopravy je zapotřebí zavést účinná 

opatření k omezení emisí z těžkých 

vozidel. 

(4) Emise skleníkových plynů z 

nákladních automobilů, autobusů a 

autokarů, tj. těžkých vozidel, představují v 

současnosti přibližně čtvrtinu emisí ze 

silniční dopravy v Unii a očekává se, že se 

do roku 2030 ještě zvýší. Za účelem 

přispění k nezbytnému snížení emisí v 

odvětví dopravy je zapotřebí zavést účinná 

opatření k omezení emisí z těžkých 

vozidel, a to jak před fází schvalování 

typu, tak po uvedení na trh. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  16 

Kateřina Konečná 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Emise skleníkových plynů z 

nákladních automobilů, autobusů a 

autokarů, tj. těžkých vozidel, představují v 

současnosti přibližně čtvrtinu emisí ze 

silniční dopravy v Unii a očekává se, že se 

do roku 2030 ještě zvýší. Za účelem 

přispění k nezbytnému snížení emisí v 

odvětví dopravy je zapotřebí zavést účinná 

opatření k omezení emisí z těžkých 

vozidel. 

(4) Emise skleníkových plynů z 

nákladních automobilů, autobusů a 

autokarů, tj. těžkých vozidel, představují v 

současnosti přibližně čtvrtinu emisí ze 

silniční dopravy a pětinu emisí z veškeré 

dopravy v Unii a očekává se, že se do roku 

2030 ještě zvýší a tento nárůst bude 

rychlý. Za účelem přispění k nezbytnému 

snížení emisí v odvětví dopravy je 

zapotřebí zavést účinná a včasná opatření 

k omezení emisí z těžkých vozidel. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Henna Virkkunen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Emise skleníkových plynů z 

nákladních automobilů, autobusů a 

autokarů, tj. těžkých vozidel, představují v 

současnosti přibližně čtvrtinu emisí ze 

silniční dopravy v Unii a očekává se, že se 

do roku 2030 ještě zvýší. Za účelem 

přispění k nezbytnému snížení emisí v 

odvětví dopravy je zapotřebí zavést účinná 

opatření k omezení emisí z těžkých 

vozidel. 

(4) Emise skleníkových plynů z 

nákladních automobilů, autobusů a 

autokarů, tj. těžkých vozidel, představují v 

současnosti přibližně čtvrtinu emisí ze 

silniční dopravy v Unii a očekává se, že se 

do roku 2030 ještě zvýší. Za účelem 

přispění k nezbytnému snížení emisí v 

odvětví dopravy je zapotřebí zavést různá 

účinná opatření k omezení emisí z těžkých 

vozidel. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  18 

Henna Virkkunen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) K vytvoření komplexního přístupu 

ke snižování emisí v odvětví dopravy je 

nezbytný příspěvek různých opatření 

týkajících se dopravních operací, 

alternativních paliv, silniční 

infrastruktury a technologií vozidel. 

Pokud jde o těžká vozidla, může být 

snížení emisí dosaženo také vyvíjením 

řešení optimalizace zatížení 

a prostřednictvím jízdy v kolonách, 

školení řidičů, vytváření pobídek k obnově 

vozového parku a zajištění investic do 

údržby infrastruktury. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Kateřina Konečná 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Ve svém sdělení o strategii pro 

snižování spotřeby paliva těžkých vozidel a 

jejich emisí CO2 z roku 201413 Komise 

uznala, že předpokladem pro zavedení 

takových opatření je regulovaný proces 

určování emisí CO2 a spotřeby paliva. 

(5) Ve svém sdělení o strategii pro 

snižování spotřeby paliva těžkých vozidel a 

jejich emisí CO2 z roku 201413 Komise 

uznala, že předpokladem pro zavedení 

takových opatření je regulovaný proces 

určování emisí CO2 a spotřeby paliva. Ve 

svém balíčku o mobilitě „Evropa 

v pohybu“ z roku 2017 Komise 

předpokládala, že v první polovině roku 

2018 bude předložen návrh norem pro 

těžká vozidla. Včasné zveřejnění tohoto 

návrhu je zásadní, aby bylo možné nové 

normy schválit v rámci tohoto mandátu. 

__________________ __________________ 
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13 COM(2014) 285 final. 13 COM(2014) 285 final. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Ve svém sdělení o strategii pro 

snižování spotřeby paliva těžkých vozidel a 

jejich emisí CO2 z roku 201413 Komise 

uznala, že předpokladem pro zavedení 

takových opatření je regulovaný proces 

určování emisí CO2 a spotřeby paliva. 

(5) Ve svém sdělení o strategii pro 

snižování spotřeby paliva těžkých vozidel a 

jejich emisí CO2 z roku 201413 Komise 

uznala, že předpokladem pro zavedení 

takových opatření je regulovaný proces 

určování emisí CO2 a spotřeby paliva. Ve 

svém balíčku o mobilitě „Evropa 

v pohybu“ z roku 2017 Komise 

předpokládala, že v první polovině roku 

2018 bude předložen návrh norem pro 

těžká vozidla. Včasné zveřejnění tohoto 

návrhu je zásadní, aby bylo možné nové 

normy schválit v rámci tohoto mandátu. 

__________________ __________________ 

13 COM(2014) 285 final. 13 COM(2014) 285 final. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Bas Eickhout, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Ve svém sdělení o strategii pro 

snižování spotřeby paliva těžkých vozidel a 

jejich emisí CO2 z roku 201413 Komise 

uznala, že předpokladem pro zavedení 

takových opatření je regulovaný proces 

určování emisí CO2 a spotřeby paliva. 

(5) Ve svém sdělení o strategii pro 

snižování spotřeby paliva těžkých vozidel a 

jejich emisí CO2 z roku 201413 Komise 

uznala, že předpokladem pro zavedení 

takových opatření je regulovaný proces 

určování emisí CO2 a spotřeby paliva. 
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V této záležitosti jsou naléhavě očekávány 

normy pro těžká vozidla, jejichž návrh 

Komise ve svém balíčku o mobilitě 

„Evropa v pohybu“ 13a ohlásila na první 

polovinu roku 2018, aby bylo možné o 

zásadních nových normách rozhodnout. 

__________________ __________________ 

13 COM(2014) 285 final. 13 COM(2014) 285 final. 

 13a 

https://ec.europa.eu/transport/modes/road

/news/2017-05-31-europe-on-the-

move_en. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Lucy Anderson 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Ve svém balíčku o mobilitě 

„Evropa v pohybu“ z roku 2017 Komise 

předpokládala, že v první polovině roku 

2018 bude předložen návrh norem pro 

těžká vozidla. Včasné zveřejnění tohoto 

návrhu je zásadní, aby byly nové normy 

schváleny co nejdříve, pokud možno před 

koncem stávajícího mandátu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Informace o výkonnosti vozidla z 

hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by 

(7) Informace o výkonnosti vozidla z 

hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by 
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měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se 

všichni provozovatelé vozidel mohli při 

nákupu rozhodovat informovaně. Všichni 

výrobci vozidel budou schopni porovnat 

výkonnost svých vozidel s výkonností 

vozidel jiných značek. Tím se zvýší 

pobídky pro inovace, a tak i 

konkurenceschopnost. Tyto informace dají 

i tvůrcům politik na úrovni Unie a 

členských států spolehlivý základ pro 

rozvoj politik na podporu zájmu o 

energeticky účinnější vozidla. Je tudíž 

vhodné, aby byly hodnoty emisí CO2 a 

spotřeby paliva určované pro každé nové 

těžké vozidlo podle nařízení Komise (EU) 

[.../...]15 [Opoce uvede správný odkaz] 

sledovány, vykazovány Komisi a 

zpřístupněny veřejnosti. 

měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se 

všichni provozovatelé vozidel mohli při 

nákupu rozhodovat informovaně. Všichni 

výrobci vozidel budou schopni porovnat 

výkonnost svých vozidel s výkonností 

vozidel jiných značek. Tím se zvýší 

pobídky pro inovace, a tak i 

konkurenceschopnost. Tyto informace dají 

i tvůrcům politik na úrovni Unie a 

členských států spolehlivý základ pro 

rozvoj politik na podporu zájmu o 

energeticky účinnější vozidla. 

Zpřístupnění potřebných informací 

veřejnosti umožní zúčastněným stranám 

provádět nezávislé cílené zkoušky a ověřit, 

zda jsou motory v provozu tak účinné, jak 

prohlašují výrobci původního zařízení na 

základě zkoušek. To by také vytvořilo větší 

hospodářskou soutěž mezi výrobci a 

povzbuzovalo je k výrobě co 

nejúčinnějších motorů. Je tudíž vhodné, 

aby byly hodnoty emisí CO2 a spotřeby 

paliva určované pro každé nové těžké 

vozidlo podle nařízení Komise (EU) 

[.../...]15 [OPOCE uvede správný odkaz] 

sledovány, vykazovány Komisi a 

zpřístupněny veřejnosti. 

__________________ __________________ 

15 Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení 

emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých 

vozidel, a kterým se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/46/ES a nařízení Komise (EU) 

č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..). 

15 Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení 

emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých 

vozidel, a kterým se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/46/ES a nařízení Komise (EU) 

č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Kateřina Konečná 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Informace o výkonnosti vozidla z 

hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by 

měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se 

všichni provozovatelé vozidel mohli při 

nákupu rozhodovat informovaně. Všichni 

výrobci vozidel budou schopni porovnat 

výkonnost svých vozidel s výkonností 

vozidel jiných značek. Tím se zvýší 

pobídky pro inovace, a tak i 

konkurenceschopnost. Tyto informace dají 

i tvůrcům politik na úrovni Unie a 

členských států spolehlivý základ pro 

rozvoj politik na podporu zájmu o 

energeticky účinnější vozidla. Je tudíž 

vhodné, aby byly hodnoty emisí CO2 a 

spotřeby paliva určované pro každé nové 

těžké vozidlo podle nařízení Komise (EU) 

[.../...]15 [Opoce uvede správný odkaz] 

sledovány, vykazovány Komisi a 

zpřístupněny veřejnosti. 

(7) Informace o výkonnosti vozidla z 

hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by 

měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se 

všichni provozovatelé vozidel mohli při 

nákupu rozhodovat informovaně. Všichni 

výrobci vozidel budou schopni porovnat 

výkonnost svých vozidel s výkonností 

vozidel jiných značek. Tím se zvýší 

pobídky pro inovace, a tak i 

konkurenceschopnost. Tyto informace dají 

i tvůrcům politik na úrovni Unie a 

členských států spolehlivý základ pro 

rozvoj politik na podporu zájmu o 

energeticky účinnější vozidla. 

Zpřístupnění potřebných informací 

veřejnosti nebo třetím stranám na 

požádání umožní zúčastněným stranám 

provádět nezávislé ověřovací zkoušky a 

průzkum trhu a srovnávání. To zvýší 

spolehlivost nástroje VECTO a povzbudí 

inovace a konkurenceschopnost. Je tudíž 

vhodné, aby byly hodnoty emisí CO2 a 

spotřeby paliva určované pro každé nové 

těžké vozidlo podle nařízení Komise (EU) 

[.../...]15 [OPOCE uvede správný odkaz] 

sledovány, vykazovány Komisi a 

zpřístupněny veřejnosti. 

__________________ __________________ 

15 Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení 

emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých 

vozidel, a kterým se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/46/ES a nařízení Komise (EU) 

č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..). 

15 Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení 

emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých 

vozidel, a kterým se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/46/ES a nařízení Komise (EU) 

č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  25 

Lucy Anderson 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Informace o výkonnosti vozidla z 

hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by 

měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se 

všichni provozovatelé vozidel mohli při 

nákupu rozhodovat informovaně. Všichni 

výrobci vozidel budou schopni porovnat 

výkonnost svých vozidel s výkonností 

vozidel jiných značek. Tím se zvýší 

pobídky pro inovace, a tak i 

konkurenceschopnost. Tyto informace dají 

i tvůrcům politik na úrovni Unie a 

členských států spolehlivý základ pro 

rozvoj politik na podporu zájmu o 

energeticky účinnější vozidla. Je tudíž 

vhodné, aby byly hodnoty emisí CO2 a 

spotřeby paliva určované pro každé nové 

těžké vozidlo podle nařízení Komise (EU) 

[.../...]15 [Opoce uvede správný odkaz] 

sledovány, vykazovány Komisi a 

zpřístupněny veřejnosti. 

(7) Informace o výkonnosti vozidla z 

hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by 

měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se 

všichni provozovatelé vozidel mohli při 

nákupu rozhodovat informovaně. Všichni 

výrobci vozidel budou schopni porovnat 

výkonnost svých vozidel s výkonností 

vozidel jiných značek. Tím se zvýší 

pobídky pro inovace, a tak i 

konkurenceschopnost. Tyto informace dají 

i tvůrcům politik na úrovni Unie a 

členských států spolehlivý základ pro 

rozvoj politik na podporu zájmu o 

energeticky účinnější vozidla. 

Zpřístupnění potřebných informací 

veřejnosti nebo třetím stranám na 

požádání umožní zúčastněným stranám 

provádět nezávislé ověřovací zkoušky a 

průzkum trhu a srovnávání. To zvýší 

spolehlivost nástroje VECTO a povzbudí 

inovace a konkurenceschopnost. Je tudíž 

vhodné, aby byly hodnoty emisí CO2 a 

spotřeby paliva určované pro každé nové 

těžké vozidlo podle nařízení Komise (EU) 

[.../...]15 [OPOCE uvede správný odkaz] 

sledovány, vykazovány Komisi a 

zpřístupněny veřejnosti. 

__________________ __________________ 

15 Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení 

emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých 

vozidel, a kterým se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/46/ES a nařízení Komise (EU) 

č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..). 

15 Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení 

emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých 

vozidel, a kterým se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/46/ES a nařízení Komise (EU) 

č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Inés Ayala Sender 
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 CS 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Informace o výkonnosti vozidla z 

hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by 

měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se 

všichni provozovatelé vozidel mohli při 

nákupu rozhodovat informovaně. Všichni 

výrobci vozidel budou schopni porovnat 

výkonnost svých vozidel s výkonností 

vozidel jiných značek. Tím se zvýší 

pobídky pro inovace, a tak i 

konkurenceschopnost. Tyto informace dají 

i tvůrcům politik na úrovni Unie a 

členských států spolehlivý základ pro 

rozvoj politik na podporu zájmu o 

energeticky účinnější vozidla. Je tudíž 

vhodné, aby byly hodnoty emisí CO2 a 

spotřeby paliva určované pro každé nové 

těžké vozidlo podle nařízení Komise (EU) 

[.../...]15 [Opoce uvede správný odkaz] 

sledovány, vykazovány Komisi a 

zpřístupněny veřejnosti. 

(7) Informace o výkonnosti vozidla z 

hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by 

měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se 

všichni provozovatelé vozidel mohli při 

nákupu rozhodovat informovaně. Všichni 

výrobci vozidel budou schopni porovnat 

výkonnost svých vozidel s výkonností 

vozidel jiných značek. Tím se zvýší 

pobídky pro inovace, a tak i 

konkurenceschopnost. Tyto informace dají 

i tvůrcům politik na úrovni Unie a 

členských států spolehlivý základ pro 

rozvoj politik na podporu zájmu o 

energeticky účinnější vozidla. Je tudíž 

vhodné, aby byly hodnoty emisí CO2 a 

spotřeby paliva určované pro každé nové 

těžké vozidlo podle nařízení Komise (EU) 

[.../...]15 [OPOCE uvede správný odkaz] 

sledovány, vykazovány Komisi a 

zpřístupněny veřejnosti. Sjednocení 

zveřejněných údajů je navíc nutné pro 

překonání byrokratických překážek a 

usnadnění srovnatelnosti údajů při 

stanovování cílů, čímž se zaručí 

kvalitnější data a větší transparentnost při 

jejich používání a analýze. 

__________________ __________________ 

15 Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení 

emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých 

vozidel, a kterým se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/46/ES a nařízení Komise (EU) 

č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..). 

15 Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení 

emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých 

vozidel, a kterým se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/46/ES a nařízení Komise (EU) 

č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..). 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  27 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson 
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CS 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Informace o výkonnosti vozidla z 

hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by 

měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se 

všichni provozovatelé vozidel mohli při 

nákupu rozhodovat informovaně. Všichni 

výrobci vozidel budou schopni porovnat 

výkonnost svých vozidel s výkonností 

vozidel jiných značek. Tím se zvýší 

pobídky pro inovace, a tak i 

konkurenceschopnost. Tyto informace dají 

i tvůrcům politik na úrovni Unie a 

členských států spolehlivý základ pro 

rozvoj politik na podporu zájmu o 

energeticky účinnější vozidla. Je tudíž 

vhodné, aby byly hodnoty emisí CO2 a 

spotřeby paliva určované pro každé nové 

těžké vozidlo podle nařízení Komise (EU) 

[.../...]15 [Opoce uvede správný odkaz] 

sledovány, vykazovány Komisi a 

zpřístupněny veřejnosti. 

(7) Informace o výkonnosti vozidla z 

hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by 

měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se 

všichni provozovatelé vozidel mohli při 

nákupu rozhodovat informovaně a aby třetí 

strany, včetně občanů a nevládních 

organizací, mohly sledovat skutečné 

snahy o omezení emisí skleníkových 

plynů. Všichni výrobci vozidel budou 

schopni porovnat výkonnost svých vozidel 

s výkonností vozidel jiných značek. Tím se 

zvýší pobídky pro inovace, a tak i 

konkurenceschopnost a pomůže to v boji se 

změnou klimatu. Tyto informace dají i 

tvůrcům politik na úrovni Unie a členských 

států spolehlivý základ pro rozvoj politik 

na podporu zájmu o energeticky účinnější 

vozidla. Je tudíž vhodné, aby byly hodnoty 

emisí CO2 a spotřeby paliva určované pro 

každé nové těžké vozidlo podle nařízení 

Komise (EU) [.../...]15 [Opoce uvede 

správný odkaz] sledovány, vykazovány 

Komisi a zpřístupněny veřejnosti. 

__________________ __________________ 

15 Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení 

emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých 

vozidel, a kterým se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/46/ES a nařízení Komise (EU) 

č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..). 

15 Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení 

emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých 

vozidel, a kterým se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/46/ES a nařízení Komise (EU) 

č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Bas Eickhout, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 
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 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Informace o výkonnosti vozidla z 

hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by 

měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se 

všichni provozovatelé vozidel mohli při 

nákupu rozhodovat informovaně. Všichni 

výrobci vozidel budou schopni porovnat 

výkonnost svých vozidel s výkonností 

vozidel jiných značek. Tím se zvýší 

pobídky pro inovace, a tak i 

konkurenceschopnost. Tyto informace dají 

i tvůrcům politik na úrovni Unie a 

členských států spolehlivý základ pro 

rozvoj politik na podporu zájmu o 

energeticky účinnější vozidla. Je tudíž 

vhodné, aby byly hodnoty emisí CO2 a 

spotřeby paliva určované pro každé nové 

těžké vozidlo podle nařízení Komise (EU) 

[.../...]15 [Opoce uvede správný odkaz] 

sledovány, vykazovány Komisi a 

zpřístupněny veřejnosti. 

(7) Informace o výkonnosti vozidla z 

hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by 

měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se 

všichni provozovatelé vozidel mohli při 

nákupu rozhodovat informovaně. Všichni 

výrobci vozidel budou schopni porovnat 

výkonnost svých vozidel s výkonností 

vozidel jiných značek. Tím se zvýší 

pobídky pro inovace, a tak i 

konkurenceschopnost. Tyto informace dají 

i tvůrcům politik na úrovni Unie a 

členských států spolehlivý základ pro 

rozvoj politik na podporu zájmu o 

energeticky účinnější vozidla. 

Zpřístupnění potřebných informací 

veřejnosti rovněž umožní provádět 

nezávislé ověřovací zkoušky a provádět 

průzkum trhu a srovnávání, což zvýší 

spolehlivost nástroje VECTO a povzbudí 

inovace a konkurenceschopnost. Je tudíž 

vhodné, aby byly hodnoty emisí CO2 a 

spotřeby paliva určované pro každé nové 

těžké vozidlo podle nařízení Komise (EU) 

[.../...]15 [Opoce uvede správný odkaz] 

sledovány, vykazovány Komisi a 

zpřístupněny veřejnosti. 

__________________ __________________ 

15 Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení 

emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých 

vozidel, a kterým se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/46/ES a nařízení Komise (EU) 

č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..). 

15 Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení 

emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých 

vozidel, a kterým se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/46/ES a nařízení Komise (EU) 

č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Isabella De Monte 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 
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CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Informace o výkonnosti vozidla z 

hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by 

měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se 

všichni provozovatelé vozidel mohli při 

nákupu rozhodovat informovaně. Všichni 

výrobci vozidel budou schopni porovnat 

výkonnost svých vozidel s výkonností 

vozidel jiných značek. Tím se zvýší 

pobídky pro inovace, a tak i 

konkurenceschopnost. Tyto informace dají 

i tvůrcům politik na úrovni Unie a 

členských států spolehlivý základ pro 

rozvoj politik na podporu zájmu o 

energeticky účinnější vozidla. Je tudíž 

vhodné, aby byly hodnoty emisí CO2 a 

spotřeby paliva určované pro každé nové 

těžké vozidlo podle nařízení Komise (EU) 

[.../...]15 [Opoce uvede správný odkaz] 

sledovány, vykazovány Komisi a 

zpřístupněny veřejnosti. 

(7) Informace o výkonnosti vozidla z 

hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva by 

měly být zpřístupněny veřejnosti, aby se 

všichni provozovatelé vozidel mohli při 

nákupu rozhodovat informovaně. Všichni 

výrobci vozidel budou schopni porovnat 

výkonnost svých vozidel s výkonností 

vozidel jiných značek. Tím se zvýší 

pobídky pro inovace, a tak i 

konkurenceschopnost. Tyto informace dají 

i tvůrcům politik na úrovni Unie a 

členských států spolehlivý základ pro 

rozvoj politik na podporu zájmu o 

energeticky účinnější vozidla. Je tudíž 

vhodné, aby byly hodnoty emisí CO2 a 

spotřeby paliva určované pro každé nové 

těžké vozidlo podle nařízení Komise (EU) 

[.../...]15 [Opoce uvede správný odkaz] 

sledovány, vykazovány Komisi a okamžitě 

zpřístupněny veřejnosti. 

__________________ __________________ 

15 Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení 

emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých 

vozidel, a kterým se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/46/ES a nařízení Komise (EU) 

č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..). 

15 Nařízení Komise (EU) [.../...], kterým se 

provádí nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 595/2009, pokud jde o určení 

emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých 

vozidel, a kterým se mění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2007/46/ES a nařízení Komise (EU) 

č. 582/2011 (Úř. věst. L…,..,..). 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  30 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) S cílem získat úplné znalosti o 

uspořádání flotily těžkých vozidel v Unii, 

jejím vývoji v průběhu času a potenciálním 

(8) S cílem získat úplné znalosti o 

uspořádání flotily těžkých vozidel v Unii, 

jejím vývoji v průběhu času a potenciálním 
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 CS 

dopadu na emise CO2 je vhodné sledovat a 

vykazovat údaje o registraci všech nových 

těžkých vozidel a všech nových přípojných 

vozidel, včetně údajů o hnacích ústrojích a 

příslušné karoserii. 

dopadu na emise CO2 je vhodné sledovat a 

vykazovat údaje o registraci všech nových 

těžkých vozidel a všech nových přípojných 

vozidel, včetně údajů o hnacích ústrojích a 

příslušné karoserii. Pro dosažení tohoto 

cíle je klíčová spolupráce mezi 

příslušnými orgány členských států a 

výrobci vozidel. 

Or. es 

Odůvodnění 

Příslušné orgány v členských státech jsou ty, jejichž povinností je sdělovat Komisi každý rok 

údaje o registraci nových vozidel, konkrétně o identifikačních číslech vozidel (VIN). Výrobci 

vozidel jsou odpovědní za to, aby Komisi poskytovali údaje z monitorování těchto vozidel. 

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) převezme odpovědnost za sloučení těchto 

dvou databází, jež bude založeno na číslech VIN, aby byly získány údaje z monitorování na 

úrovni členských států. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) S cílem získat úplné znalosti o 

uspořádání flotily těžkých vozidel v Unii, 

jejím vývoji v průběhu času a potenciálním 

dopadu na emise CO2 je vhodné sledovat a 

vykazovat údaje o registraci všech nových 

těžkých vozidel a všech nových přípojných 

vozidel, včetně údajů o hnacích ústrojích a 

příslušné karoserii. 

(8) S cílem získat úplné znalosti o 

uspořádání flotily těžkých vozidel v Unii, 

jejím vývoji v průběhu času a potenciálním 

dopadu na emise CO2 je vhodné sledovat a 

vykazovat údaje o registraci všech nových 

těžkých vozidel a všech nových přípojných 

vozidel, včetně údajů o účinnosti hnacích 

ústrojí a příslušné karoserii a součástech, a 

zpřístupnit tyto údaje veřejnosti bezplatně 

a v digitálně prohledávatelném formátu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Lucy Anderson 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) S cílem získat úplné znalosti o 

uspořádání flotily těžkých vozidel v Unii, 

jejím vývoji v průběhu času a potenciálním 

dopadu na emise CO2 je vhodné sledovat a 

vykazovat údaje o registraci všech nových 

těžkých vozidel a všech nových přípojných 

vozidel, včetně údajů o hnacích ústrojích a 

příslušné karoserii. 

(8) S cílem získat úplné znalosti o 

uspořádání flotily těžkých vozidel v Unii, 

jejím vývoji v průběhu času a potenciálním 

dopadu na emise CO2 je vhodné sledovat a 

vykazovat údaje o registraci všech nových 

těžkých vozidel a všech nových přípojných 

vozidel, včetně údajů o účinnosti hnacích 

ústrojí a motoru a o nejrelevantnější 

karoserii a součástech, a zpřístupnit tyto 

údaje veřejnosti nebo třetím stranám v 

případě potřeby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Kateřina Konečná 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) S cílem získat úplné znalosti o 

uspořádání flotily těžkých vozidel v Unii, 

jejím vývoji v průběhu času a potenciálním 

dopadu na emise CO2 je vhodné sledovat a 

vykazovat údaje o registraci všech nových 

těžkých vozidel a všech nových přípojných 

vozidel, včetně údajů o hnacích ústrojích a 

příslušné karoserii. 

(8) S cílem získat úplné znalosti o 

uspořádání flotily těžkých vozidel v Unii, 

jejím vývoji v průběhu času a potenciálním 

dopadu na emise CO2 je vhodné sledovat a 

vykazovat údaje o registraci všech nových 

těžkých vozidel a všech nových přípojných 

vozidel, včetně údajů o účinnosti hnacích 

ústrojí a motoru a o nejrelevantnější 

karoserii a součástech, a zpřístupnit tyto 

údaje veřejnosti nebo třetím stranám. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  34 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) S cílem získat úplné znalosti o 

uspořádání flotily těžkých vozidel v Unii, 

jejím vývoji v průběhu času a potenciálním 

dopadu na emise CO2 je vhodné sledovat a 

vykazovat údaje o registraci všech nových 

těžkých vozidel a všech nových přípojných 

vozidel, včetně údajů o hnacích ústrojích a 

příslušné karoserii. 

(8) S cílem získat úplné znalosti o 

uspořádání flotily těžkých vozidel v Unii, 

jejím vývoji v průběhu času a potenciálním 

dopadu na emise CO2 je vhodné sledovat a 

vykazovat údaje o registraci všech nových 

těžkých vozidel a všech nových přípojných 

vozidel, včetně údajů o hnacích ústrojích a 

příslušné karoserii. Tyto znalosti by měla 

doplnit měření emisí při skutečném 

provozu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Bas Eickhout, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) S cílem získat úplné znalosti o 

uspořádání flotily těžkých vozidel v Unii, 

jejím vývoji v průběhu času a potenciálním 

dopadu na emise CO2 je vhodné sledovat a 

vykazovat údaje o registraci všech nových 

těžkých vozidel a všech nových přípojných 

vozidel, včetně údajů o hnacích ústrojích a 

příslušné karoserii. 

(8) S cílem získat úplné znalosti o 

uspořádání flotily těžkých vozidel v Unii, 

jejím vývoji v průběhu času a potenciálním 

dopadu na emise CO2 je vhodné sledovat a 

vykazovat údaje o registraci všech nových 

těžkých vozidel a všech nových přípojných 

vozidel, včetně údajů o účinnosti hnacích 

ústrojí a motorů a příslušné karoserii 

a součástech, a zpřístupnit tyto údaje 

veřejnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Lars Adaktusson 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 



 

PE612.311v01-00 20/41 AM\1137905CS.docx 

CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Údaje o emisích CO2 a spotřebě 

paliva budou k dispozici u některých 

nových těžkých vozidel, která budou 

registrována v roce [2019]. Počínaje tímto 

datem by příslušné orgány členských států 

měly být tudíž povinny poskytovat údaje o 

nových registracích a výrobci by měli být 

povinni poskytovat technické údaje týkající 

se těchto vozidel. 

(9) Údaje o emisích CO2 a spotřebě 

paliva budou k dispozici u některých 

nových těžkých vozidel, která budou 

registrována v roce [2019]. Počínaje tímto 

datem by příslušné orgány členských států 

měly být tudíž povinny poskytovat údaje o 

nových registracích a výrobci by měli být 

povinni poskytovat technické údaje týkající 

se vozidel, pro která jsou požadované 

údaje k dispozici. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Lars Adaktusson 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Technické údaje zásadní pro určení 

výkonnosti vozidla z hlediska emisí CO2 a 

spotřeby paliva by měly být veřejně 

přístupné, aby se zvýšila transparentnost 

specifikací vozidla a související 

výkonnosti a aby byla podpořena 

hospodářská soutěž mezi výrobci. Neměly 

by být zveřejňovány pouze údaje, které 

jsou citlivé z důvodu ochrany osobních 

údajů a spravedlivé hospodářské soutěže. 

Je však zjevně ve veřejném zájmu, aby 

technické údaje zásadní pro určení 

výkonnosti vozidel byly přístupné. Takové 

údaje by tudíž neměly být vyloučeny z 

přístupu veřejnosti. 

(10) Technické údaje zásadní pro určení 

výkonnosti vozidla z hlediska emisí CO2 a 

spotřeby paliva, stejně jako údaje určující 

jeho specifikaci by měly být veřejně 

přístupné, aby se zvýšila transparentnost a 

aby byla podpořena hospodářská soutěž 

mezi výrobci. Neměly by být zveřejňovány 

údaje, které jsou citlivé z důvodu ochrany 

osobních údajů a spravedlivé hospodářské 

soutěže. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Nicola Caputo 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Technické údaje zásadní pro určení 

výkonnosti vozidla z hlediska emisí CO2 a 

spotřeby paliva by měly být veřejně 

přístupné, aby se zvýšila transparentnost 

specifikací vozidla a související výkonnosti 

a aby byla podpořena hospodářská soutěž 

mezi výrobci. Neměly by být zveřejňovány 

pouze údaje, které jsou citlivé z důvodu 

ochrany osobních údajů a spravedlivé 

hospodářské soutěže. Je však zjevně ve 

veřejném zájmu, aby technické údaje 

zásadní pro určení výkonnosti vozidel byly 

přístupné. Takové údaje by tudíž neměly 

být vyloučeny z přístupu veřejnosti. 

(10) Technické údaje zásadní pro určení 

výkonnosti vozidla z hlediska emisí CO2 a 

spotřeby paliva by měly být veřejně 

přístupné, aby se zvýšila transparentnost 

specifikací vozidla a související výkonnosti 

a aby byla podpořena hospodářská soutěž 

mezi výrobci. Neměly by být zveřejňovány 

pouze údaje, které jsou citlivé z důvodu 

ochrany osobních údajů, zatímco obchodně 

významné údaje by měly být zveřejňovány 

na požádání. Je zjevně ve veřejném zájmu, 

aby technické údaje zásadní pro určení 

výkonnosti vozidel byly přístupné. Veškeré 

údaje kromě citlivých a obchodně 

významných by tudíž měly být 

zveřejňovány. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  39 

Markus Pieper, Gesine Meissner, Pavel Telička 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Technické údaje zásadní pro 

určení výkonnosti vozidla z hlediska emisí 

CO2 a spotřeby paliva by měly být veřejně 

přístupné, aby se zvýšila transparentnost 

specifikací vozidla a související výkonnosti 

a aby byla podpořena hospodářská soutěž 

mezi výrobci. Neměly by být zveřejňovány 

pouze údaje, které jsou citlivé z důvodu 

ochrany osobních údajů a spravedlivé 

hospodářské soutěže. Je však zjevně ve 

veřejném zájmu, aby technické údaje 

zásadní pro určení výkonnosti vozidel byly 

přístupné. Takové údaje by tudíž neměly 

být vyloučeny z přístupu veřejnosti. 

(10) Aby dopravcům byla zaručena co 

největší transparentnost, aby se zvýšila 

transparentnost specifikací vozidla a 

související výkonnosti a aby byla 

podpořena hospodářská soutěž mezi 

výrobci¸ měly by být technické údaje 

příslušné pro určení výkonnosti vozidla z 

hlediska emisí CO2 a spotřeby paliva 

veřejně přístupné. Neměly by být 

zveřejňovány pouze údaje, které jsou 

citlivé z důvodu ochrany osobních údajů a 

spravedlivé hospodářské soutěže. Je však 

zjevně ve veřejném zájmu, aby výkonnost 

vozidel a příslušné technické údaje byly 

přístupné. Takové údaje by tudíž neměly 
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být vyloučeny z přístupu veřejnosti. 

Or. de 

Odůvodnění 

Je třeba zajistit, aby byly skutečně zveřejněny pouze ty údaje, které přinášejí příslušnou 

přidanou hodnotu, a přitom nevyzrazují žádné obchodní tajemství. V otázkách 

transparentnosti by se měly zohledňovat zájmy všech zúčastněných. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Isabella De Monte 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Technické údaje zásadní pro určení 

výkonnosti vozidla z hlediska emisí CO2 a 

spotřeby paliva by měly být veřejně 

přístupné, aby se zvýšila transparentnost 

specifikací vozidla a související výkonnosti 

a aby byla podpořena hospodářská soutěž 

mezi výrobci. Neměly by být zveřejňovány 

pouze údaje, které jsou citlivé z důvodu 

ochrany osobních údajů a spravedlivé 

hospodářské soutěže. Je však zjevně ve 

veřejném zájmu, aby technické údaje 

zásadní pro určení výkonnosti vozidel byly 

přístupné. Takové údaje by tudíž neměly 

být vyloučeny z přístupu veřejnosti. 

(10) Technické údaje zásadní pro určení 

výkonnosti vozidla z hlediska emisí CO2 a 

spotřeby paliva by měly být veřejně 

přístupné, aby se zvýšila transparentnost 

specifikací vozidla a související výkonnosti 

a aby byla podpořena hospodářská soutěž 

mezi výrobci. Pouze údaje, které jsou 

citlivé z důvodu ochrany osobních údajů a 

spravedlivé hospodářské soutěže, by 

neměly být zveřejňovány a měly by být 

zohledněny pouze v případě nutnosti. Je 

však zjevně ve veřejném zájmu, aby 

technické údaje zásadní pro určení 

výkonnosti vozidel byly přístupné. Takové 

údaje by tudíž neměly být vyloučeny z 

přístupu veřejnosti. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  41 

Lucy Anderson 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Technické údaje zásadní pro určení 

výkonnosti vozidla z hlediska emisí CO2 a 

spotřeby paliva by měly být veřejně 

přístupné, aby se zvýšila transparentnost 

specifikací vozidla a související výkonnosti 

a aby byla podpořena hospodářská soutěž 

mezi výrobci. Neměly by být zveřejňovány 

pouze údaje, které jsou citlivé z důvodu 

ochrany osobních údajů a spravedlivé 

hospodářské soutěže. Je však zjevně ve 

veřejném zájmu, aby technické údaje 

zásadní pro určení výkonnosti vozidel byly 

přístupné. Takové údaje by tudíž neměly 

být vyloučeny z přístupu veřejnosti. 

(10) Technické údaje zásadní pro určení 

výkonnosti vozidla z hlediska emisí CO2 a 

spotřeby paliva by měly být veřejně 

přístupné, aby se zvýšila transparentnost 

specifikací vozidla a související výkonnosti 

a aby byla podpořena hospodářská soutěž 

mezi výrobci. Neměly by být zveřejňovány 

pouze údaje, které jsou citlivé z důvodu 

ochrany osobních údajů a spravedlivé 

hospodářské soutěže. Je však zjevně ve 

veřejném zájmu, aby technické údaje 

zásadní pro určení a hodnocení výkonnosti 

vozidel byly přístupné. Takové údaje by 

tudíž neměly být vyloučeny z přístupu 

veřejnosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Bas Eickhout, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Technické údaje zásadní pro určení 

výkonnosti vozidla z hlediska emisí CO2 a 

spotřeby paliva by měly být veřejně 

přístupné, aby se zvýšila transparentnost 

specifikací vozidla a související výkonnosti 

a aby byla podpořena hospodářská soutěž 

mezi výrobci. Neměly by být zveřejňovány 

pouze údaje, které jsou citlivé z důvodu 

ochrany osobních údajů a spravedlivé 

hospodářské soutěže. Je však zjevně ve 

veřejném zájmu, aby technické údaje 

zásadní pro určení výkonnosti vozidel byly 

přístupné. Takové údaje by tudíž neměly 

být vyloučeny z přístupu veřejnosti. 

(10) Technické údaje zásadní pro určení 

výkonnosti vozidla z hlediska emisí CO2 a 

spotřeby paliva by měly být veřejně 

přístupné, aby se zvýšila transparentnost 

specifikací vozidla a související výkonnosti 

a aby byla podpořena hospodářská soutěž 

mezi výrobci. Neměly by být zveřejňovány 

pouze údaje, které jsou citlivé z důvodu 

ochrany osobních údajů a spravedlivé 

hospodářské soutěže. Je však zjevně ve 

veřejném zájmu, aby technické údaje 

zásadní pro určení a hodnocení výkonnosti 

vozidel byly přístupné. Takové údaje by 

tudíž neměly být vyloučeny z přístupu 

veřejnosti. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  43 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Je důležité zajistit, aby sledované a 

vykazované údaje byly spolehlivé a 

věrohodné. Komise by tudíž měla mít 

prostředek k ověření a případné opravě 

konečných údajů. V požadavcích na 

sledování by proto měly být stanoveny i 

parametry umožňující řádné sledování a 

ověřování údajů. 

(11) Vzhledem k tomu, že příslušné 

orgány v členských státech mají společně 

s výrobci vozidel nést odpovědnost za 

správnost a kvalitu předložených údajů 

(seznam parametrů: spotřeba paliva 

během různých jízdních cyklů, emise CO2, 

specifikace vozidel a použité technologie), 

je důležité zajistit, aby sledované a 

vykazované údaje byly spolehlivé a 

věrohodné. Komise by tudíž měla mít 

prostředek k ověření a případné opravě 

konečných údajů. V požadavcích na 

sledování by proto měly být stanoveny i 

parametry umožňující řádné sledování a 

ověřování údajů. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  44 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Je důležité zajistit, aby sledované a 

vykazované údaje byly spolehlivé a 

věrohodné. Komise by tudíž měla mít 

prostředek k ověření a případné opravě 

konečných údajů. V požadavcích na 

sledování by proto měly být stanoveny i 

parametry umožňující řádné sledování a 

ověřování údajů. 

(11) Je důležité zajistit, aby sledované a 

vykazované údaje byly spolehlivé a 

věrohodné. Komise by tudíž měla mít 

prostředek k ověření a případné opravě 

konečných údajů. Některé technologie již 

jsou pro ověření shody dostatečně 

spolehlivé, zejména provádění zkoušek 

pomocí systému PEMS a dálkové 

snímání, a to jak na úrovni jednotlivých 

vozidel, tak na úrovni celé flotily. V 

požadavcích na sledování by proto měly 
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být stanoveny i parametry umožňující 

řádné sledování a ověřování údajů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Isabella De Monte 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Je důležité zajistit, aby sledované a 

vykazované údaje byly spolehlivé a 

věrohodné. Komise by tudíž měla mít 

prostředek k ověření a případné opravě 

konečných údajů. V požadavcích na 

sledování by proto měly být stanoveny i 

parametry umožňující řádné sledování a 

ověřování údajů. 

(11) Je důležité zajistit, aby sledované a 

vykazované údaje byly spolehlivé a 

věrohodné. Komise by tudíž měla mít 

prostředek k ověření a případné opravě 

konečných údajů. V požadavcích na 

sledování by proto měly být stanoveny i 

parametry umožňující řádné sledování a 

ověřování údajů a vždy se mají 

zohledňovat právní předpisy týkající se 

ochrany soukromí. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  46 

Bas Eickhout, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Komise by po přezkoumání 

informací shromážděných prostřednictvím 

nástroje pro výpočet spotřeby energie 

vozidla (VECTO) měla společně s 

návrhem norem pro emise CO2 z těžkých 

vozidel počátkem roku 2018 předložit 

legislativní návrhy na provádění zkoušek 

emisí z těžkých vozidel v reálném provozu. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  47 

Evžen Tošenovský 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Do 28. února každého roku 

počínaje rokem [2020] shromáždí příslušné 

orgány členských států údaje upřesněné v 

části A přílohy I za předchozí kalendářní 

rok týkající se nových vozidel 

zaregistrovaných v Unii poprvé. Údaje 

týkající se nových vozidel, která byla 

původně registrována mimo Unii, nejsou 

sledovány a vykazovány, ledaže byla tato 

registrace provedena méně než tři měsíce 

před registrací v Unii. Údaje jsou 

sdělovány Komisi v souladu s postupem 

vykazování podle přílohy II. 

1. Do 28. února každého roku 

počínaje rokem [2021] shromáždí příslušné 

orgány členských států údaje upřesněné v 

části A přílohy I za předchozí kalendářní 

rok týkající se nových vozidel 

zaregistrovaných v Unii poprvé. Údaje 

týkající se nových vozidel, která byla 

původně registrována mimo Unii, nejsou 

sledovány a vykazovány, ledaže byla tato 

registrace provedena méně než tři měsíce 

před registrací v Unii. Údaje jsou 

sdělovány Komisi v souladu s postupem 

vykazování podle přílohy II. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Dominique Riquet 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Do 28. února každého roku 

počínaje rokem [2020] shromáždí příslušné 

orgány členských států údaje upřesněné v 

části A přílohy I za předchozí kalendářní 

rok týkající se nových vozidel 

zaregistrovaných v Unii poprvé. Údaje 

týkající se nových vozidel, která byla 

původně registrována mimo Unii, nejsou 

sledovány a vykazovány, ledaže byla tato 

registrace provedena méně než tři měsíce 

před registrací v Unii. Údaje jsou 

sdělovány Komisi v souladu s postupem 

vykazování podle přílohy II. 

1. Do 28. února každého roku 

počínaje rokem [2020] shromáždí příslušné 

orgány členských států údaje upřesněné v 

části A přílohy I za předchozí kalendářní 

rok týkající se nových vozidel 

zaregistrovaných v Unii poprvé. Údaje 

týkající se nových vozidel, která byla 

původně registrována mimo Unii, nejsou 

sledovány a vykazovány, ledaže byla tato 

registrace provedena méně než šest měsíců 

před registrací v Unii. Údaje jsou 

sdělovány Komisi v souladu s postupem 

vykazování podle přílohy II. 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  49 

Henna Virkkunen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Centrální registr údajů o těžkých vozidlech Centrální databáze údajů o těžkých 

vozidlech 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Lucy Anderson 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise vede centrální registr údajů 

vykazovaných v souladu s články 4 a 5. 

Registr je veřejně přístupný s výjimkou 

zápisů 1, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 

upřesněných v části B přílohy I. 

1. Komise vede centrální registr údajů 

vykazovaných v souladu s články 4 a 5. 

Registr je veřejně přístupný, a to zdarma a 

v digitálně prohledávatelném formátu. 

Zápisy 1, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 upřesněné 

v části B přílohy I jsou přístupné třetím 

stranám na požádání, přičemž tyto 

informace poskytne Komise nebo 

Evropská agentura pro životní prostředí, a 

to zdarma, v krátké lhůtě a v digitálně 

prohledávatelném formátu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Třetí strana je jinou stranou než výrobce původního zařízení nebo orgán příslušný pro 

schvalování typu, například jsou to města, nevládní organizace, výzkumné instituce atd. 

 

 Pozměňovací návrh  51 

Markus Pieper, Gesine Meissner, Pavel Telička 
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 Návrh nařízení 

 Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Komise vede centrální registr údajů 

vykazovaných v souladu s články 4 a 5. 

Registr je veřejně přístupný s výjimkou 

zápisů 1, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 

upřesněných v části B přílohy I. 

(1) Komise vede centrální registr údajů 

vykazovaných v souladu s články 4 a 5. 

Registr je veřejně přístupný s výjimkou 

zápisů 1, 4, 5, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 

33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 48, 52, 53, 

54 a 55 upřesněných v části B přílohy I. 

Před zveřejněním údajů Komise 

informuje členské státy a výrobce o těch 

údajích, které budou zveřejněny. Členské 

státy a výrobci by měli mít možnost ve 

lhůtě tří měsíců od tohoto sdělení opravit 

chyby. 

Or. de 

Odůvodnění 

Je třeba zajistit, aby byly skutečně zveřejněny pouze ty údaje, které přinášejí příslušnou 

přidanou hodnotu, a přitom nevyzrazují žádné obchodní tajemství. V otázkách 

transparentnosti by se měly zohledňovat zájmy všech zúčastněných. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Kateřina Konečná 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise vede centrální registr údajů 

vykazovaných v souladu s články 4 a 5. 

Registr je veřejně přístupný s výjimkou 

zápisů 1, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 

upřesněných v části B přílohy I. 

1. Komise vede centrální registr údajů 

vykazovaných v souladu s články 4 a 5. 

Registr je veřejně přístupný, a to zdarma a 

v digitálně prohledávatelném formátu. 

Zápisy 1, 21c, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 

upřesněné v části B přílohy I poskytne 

Komise nebo Evropská agentura pro 

životní prostředí zdarma, v krátké lhůtě a 

v digitálně prohledávatelném formátu na 

požádání třetím stranám, což znamená 

jiným stranám než výrobci původního 

zařízení nebo orgánu příslušnému pro 
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schvalování typu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  53 

Bas Eickhout, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise vede centrální registr údajů 

vykazovaných v souladu s články 4 a 5. 

Registr je veřejně přístupný s výjimkou 

zápisů 1, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 

upřesněných v části B přílohy I. 

1. Komise vede centrální registr údajů 

vykazovaných v souladu s články 4 a 5. 

Registr je veřejně přístupný, a to zdarma a 

v digitálně prohledávatelném formátu. 

Zápisy 1, 21c, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 

upřesněné v části B přílohy I jsou 

přístupné na požádání třetím stranám1a, 

přičemž je poskytne Komise nebo 

Evropská agentura pro životní prostředí, 

a to zdarma, v digitálně prohledávatelném 

formátu a v přiměřeném lhůtě, která 

nepřesáhne 6 týdnů. 

 __________________ 

 1a včetně regionálních a městských správ, 

nevládních organizací a výzkumných 

institucí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise vede centrální registr údajů 

vykazovaných v souladu s články 4 a 5. 

Registr je veřejně přístupný s výjimkou 

zápisů 1, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 

upřesněných v části B přílohy I. 

1. Komise vede centrální registr údajů 

vykazovaných v souladu s články 4 a 5. 

Registr je veřejně přístupný s výjimkou 

citlivých údajů v zápisu 1 části B přílohy I 

a obchodně významných údajů 
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souvisejících se zápisy 23, 24, 25, 32, 33, 

39 a 40 upřesněných v části B přílohy I. 

Posledně jmenované budou zpřístupněny 

na požádání. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  55 

Henna Virkkunen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise vede centrální registr údajů 

vykazovaných v souladu s články 4 a 5. 

Registr je veřejně přístupný s výjimkou 

zápisů 1, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 

upřesněných v části B přílohy I. 

1. Komise vede centrální databázi 

údajů vykazovaných v souladu s články 4 a 

5. Databáze je veřejně a v digitální podobě 

přístupná, s výjimkou zápisů 1, 24, 25, 32, 

33, 39 a 40 upřesněných v části B přílohy I. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise vede centrální registr údajů 

vykazovaných v souladu s články 4 a 5. 

Registr je veřejně přístupný s výjimkou 

zápisů 1, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 

upřesněných v části B přílohy I. 

1. Komise vede centrální registr údajů 

vykazovaných v souladu s články 4 a 5. 

Registr je veřejně a v digitální podobě 

přístupný s výjimkou zápisů 1, 24, 25, 32, 

33, 39 a 40 upřesněných v části B přílohy I. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Lars Adaktusson 
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Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise vede centrální registr údajů 

vykazovaných v souladu s články 4 a 5. 

Registr je veřejně přístupný s výjimkou 

zápisů 1, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 

upřesněných v části B přílohy I. 

1. Komise vede centrální registr údajů 

vykazovaných v souladu s články 4 a 5. 

Registr je veřejně přístupný s výjimkou 

zápisů 1, 4, 5, 23, 24, 25, 32, 33, 39 a 40 

upřesněných v části B přílohy I. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise může provést své vlastní 

ověření kvality údajů vykázaných podle 

článků 4 a 5. 

2. Komise může provést své vlastní 

ověření kvality údajů vykázaných podle 

článků 4 a 5 na základě dostupných 

měřicích technologií, a to jak ve fázi 

schvalování typu, tak v provozu, s 

využitím všech zkušebních technologií 

povolených evropskými právními 

předpisy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Dominique Riquet 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise může provést své vlastní 

ověření kvality údajů vykázaných podle 

článků 4 a 5. 

2. Komise může provést své vlastní 

ověření kvality údajů vykázaných podle 

článků 4 a 5 a také může provádět 

kontroly, jimiž ověří kvalitu metod 

používaných k získání údajů. 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  60 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise může provést své vlastní 

ověření kvality údajů vykázaných podle 

článků 4 a 5. 

2. Komise provádí své vlastní ověření 

kvality údajů vykázaných podle článků 4 a 

5, a to na reprezentativním vzorku a v 

pravidelných intervalech. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  61 

Bas Eickhout, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise může provést své vlastní 

ověření kvality údajů vykázaných podle 

článků 4 a 5. 

2. Komise provádí své vlastní ověření 

kvality údajů vykázaných podle článků 4 a 

5, a to na reprezentativním vzorku 

a v pravidelných intervalech. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Lucy Anderson 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise může provést své vlastní 

ověření kvality údajů vykázaných podle 

článků 4 a 5. 

2. Komise provádí své vlastní ověření 

kvality údajů vykázaných podle článků 4 a 

5. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 

Kateřina Konečná 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise může provést své vlastní 

ověření kvality údajů vykázaných podle 

článků 4 a 5. 

2. Komise provádí své vlastní ověření 

kvality údajů vykázaných podle článků 4 a 

5. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  64 

Kateřina Konečná 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Je-li Komise informována o 

chybách v údajích, nebo zjistí-li podle 

svého vlastního ověření nesrovnalosti v 

souboru údajů, přijme dle potřeby nezbytná 

opatření k opravě údajů zveřejněných v 

centrálním registru uvedeném v článku 6. 

3. Je-li Komise informována o 

chybách v údajích, nebo zjistí-li podle 

svého vlastního ověření nesrovnalosti v 

souboru údajů, přijme dle potřeby nezbytná 

opatření k opravě údajů zveřejněných v 

centrálním registru uvedeném v článku 6. 

Pokud Komise zjistí, že výrobce údaje 

úmyslně zfalšoval, neprodleně požaduje, 

aby příslušné orgány údaje opravily a 

přijaly přiměřená opatření v souladu se 

směrnicí 2007/46/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  65 

Bas Eickhout, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Je-li Komise informována o 

chybách v údajích, nebo zjistí-li podle 

svého vlastního ověření nesrovnalosti v 

souboru údajů, přijme dle potřeby nezbytná 

opatření k opravě údajů zveřejněných v 

centrálním registru uvedeném v článku 6. 

3. Je-li Komise informována o 

chybách v údajích, nebo zjistí-li podle 

svého vlastního ověření nesrovnalosti v 

souboru údajů, přijme nezbytná opatření k 

opravě údajů zveřejněných v centrálním 

registru uvedeném v článku 6. Pokud 

Komise zjistí, že výrobce údaje úmyslně 

zfalšoval, neprodleně požaduje, aby 

příslušné orgány údaje opravily a přijaly 

přiměřená opatření v souladu se směrnicí 

2007/46/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson 

 

Návrh nařízení 

 Čl. 7 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Je-li Komise informována o 

chybách v údajích, nebo zjistí-li podle 

svého vlastního ověření nesrovnalosti v 

souboru údajů, přijme dle potřeby nezbytná 

opatření k opravě údajů zveřejněných v 

centrálním registru uvedeném v článku 6. 

3. Je-li Komise informována o 

chybách v údajích, nebo zjistí-li podle 

svého vlastního ověření nesrovnalosti v 

souboru údajů, přijme dle potřeby nezbytná 

opatření k opravě údajů zveřejněných v 

centrálním registru uvedeném v článku 6, 

aniž jsou dotčeny další kroky týkající se 

porušení práva Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  67 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. V případě, že v informacích a 
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údajích zaslaných Komisi budou 

oznámena profesní pochybení či chyby, 

dotyční oznamovatelé získají specifický 

status a ochranu v souladu s obecným 

právním rámcem pro ochranu 

oznamovatelů a s ohledem na riziko, které 

dotyční oznámením protiprávního jednání 

podstupují, a na obecný zájem takových 

oznámení. Pokud je uvedené profesní 

pochybení oznámeno příslušným 

orgánům členského státu nebo výrobcům 

vozidel a ti o tomto řádně neuvědomí 

Komisi, Komise bude moci přijmout 

represivní opatření prostřednictvím přijetí 

aktů v přenesené pravomoci. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  68 

Lucy Anderson 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Pokud Komise zjistí, že výrobce 

údaje úmyslně zfalšoval, neprodleně 

požaduje, aby příslušné orgány údaje 

opravily a přijaly přiměřená opatření v 

souladu se směrnicí 2007/46/ES. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  69 

Henna Virkkunen 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Analýza musí ukázat minimálně 

výkonnost flotily těžkých vozidel Unie, 

jakož i výkonnost flotily každého výrobce 

2. Analýza musí ukázat minimálně 

výkonnost flotily těžkých vozidel Unie, 

jakož i výkonnost flotily každého výrobce 
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z hlediska průměrné spotřeby paliva a 

emisí CO2. Musí vzít v úvahu údaje o 

zájmu o nové a pokročilé technologie 

snižování CO2, jsou-li takové údaje k 

dispozici. 

z hlediska průměrné spotřeby paliva a 

emisí CO2. Musí vzít v úvahu údaje o 

zájmu o nové a pokročilé technologie 

snižování CO2, jsou-li takové údaje k 

dispozici. Srovnání výrobců bude 

zpracováno podle skupin dopravních 

funkcí, aby byla zajištěna platnost těchto 

srovnání. 

Or. fi 

Odůvodnění 

Výrobci vozidel často nabízejí své vybavení za účelem vykonávání naprosto odlišných 

dopravních funkcí. Výkon výrobců tedy nelze měřit pomocí prostého srovnání vztaženého k 

výkonu, neboť srovnávat by se měly například cesty po hlavních silnicích nebo krátké cesty ve 

městech. 

Pozměňovací návrh  70 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Analýza musí ukázat minimálně 

výkonnost flotily těžkých vozidel Unie, 

jakož i výkonnost flotily každého výrobce 

z hlediska průměrné spotřeby paliva a 

emisí CO2. Musí vzít v úvahu údaje o 

zájmu o nové a pokročilé technologie 

snižování CO2, jsou-li takové údaje k 

dispozici. 

2. Analýza musí ukázat minimálně 

výkonnost flotily těžkých vozidel Unie, 

jakož i výkonnost flotily každého výrobce 

z hlediska spotřeby paliva a emisí CO2 u 

pracovních cyklů motorů při různých 

použitích na základě klasifikačního 

systému VECTO. Musí vzít v úvahu údaje 

o zájmu o nové a pokročilé technologie 

snižování CO2, jsou-li takové údaje k 

dispozici. 

Or. it 

Pozměňovací návrh  71 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Analýza musí ukázat minimálně 

výkonnost flotily těžkých vozidel Unie, 

2. Analýza musí ukázat minimálně 

výkonnost flotily těžkých vozidel Unie, 
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jakož i výkonnost flotily každého výrobce 

z hlediska průměrné spotřeby paliva a 

emisí CO2. Musí vzít v úvahu údaje o 

zájmu o nové a pokročilé technologie 

snižování CO2, jsou-li takové údaje k 

dispozici. 

jakož i výkonnost flotily každého výrobce 

z hlediska průměrné spotřeby paliva a 

emisí CO2. Musí vzít v úvahu údaje o 

zájmu o nové a pokročilé technologie 

snižování CO2, včetně alternativních 

motorů nebo alternativních paliv, jsou-li 

takové údaje k dispozici. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Jozo Radoš, Ivan Jakovčić 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Komise neprodleně přezkoumá 

zkušební postup VECTO, tak aby 

zahrnoval všechny kategorie těžkých 

nákladních vozidel (nejpozději do 

1. července 2020), hybridní hnací ústrojí a 

hnací ústrojí s nulovými emisemi 

(nejpozději do 1. ledna 2020) a přípojná 

vozidla (nejpozději do 1. ledna 2020), a 

všechny příslušné údaje vykáže. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  73 

Bas Eickhout, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Komise neprodleně přezkoumá 

zkušební postup VECTO, tak aby 

zahrnoval nejpozději do 1. července 2020 

všechny kategorie těžkých nákladních 

vozidel, nejpozději do 1. ledna 2020 

hybridní hnací ústrojí a hnací ústrojí s 

nulovými emisemi a nejpozději do 1. ledna 
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2020 přípojná vozidla, a všechny příslušné 

údaje vykáže. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Lucy Anderson 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Komise neprodleně přezkoumá 

zkušební postup VECTO, tak aby 

zahrnoval nejpozději do 1. července 2020 

všechny kategorie těžkých nákladních 

vozidel; hybridní hnací ústrojí a hnací 

ústrojí s nulovými emisemi a přípojná 

vozidla budou zahrnuta nejpozději do 

1. ledna 2020; Komise všechny příslušné 

údaje vykáže. 

;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Kateřina Konečná 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Komise přezkoumá zkušební 

postup VECTO, tak aby zahrnoval 

nejpozději do 1. ledna 2020 všechny 

kategorie těžkých nákladních vozidel, 

hybridní hnací ústrojí s nulovými emisemi 

a přípojná vozidla, a všechny příslušné 

údaje vykáže. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  76 

Wim van de Camp 

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Komise bez zbytečných odkladů 

přezkoumá zkušební postup VECTO, tak 

aby zahrnoval všechny kategorie těžkých 

nákladních vozidel, hybridní hnací ústrojí 

a hnací ústrojí s nulovými emisemi a 

přípojná vozidla, a všechny příslušné 

údaje vykáže. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  77 

Bas Eickhout, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část B – tabulka – řádek 21 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 21a. WHSC g/kWh a CO2 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  78 

Bas Eickhout, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část B – tabulka – řádek 21 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 21b. WHTC g/kWh a CO2 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  79 

Bas Eickhout, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část B – tabulka – řádek 21 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 21c. mapa motorového paliva 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Bas Eickhout, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část B – tabulka – řádek 26 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 26a. účinnost převodovky 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Bas Eickhout, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část B – tabulka – řádek 34 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 34a. účinnost nápravy 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Bas Eickhout, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část B – tabulka – řádek 73 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 73a. výsledky zkoušek shodnosti výroby 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Bas Eickhout, Karima Delli 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část B – tabulka – řádek 73 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 73b. výsledky následných ověřovacích 

zkoušek 

Or. en 

 

 

 

 


