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Pozměňovací návrh 47
Dragoş Florin David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vnitřní trh zahrnuje oblast bez 
vnitřních hranic, v níž je nutné zajistit 
volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu.
Společenství zavedlo dobře fungující 
vnitřní trh v automobilovém odvětví, který 
vytvořil pevný základ pro nepřerušovaný 
obchod s automobilovými výrobky uvnitř 
Společenství. Cíle pro CO2 by měly být 
harmonizovány, aby se zabránilo 
rozdílným požadavkům mezi členskými 
státy, uchovaly výdobytky vnitřního trhu a 
zajistil volný pohyb osobních automobilů 
v rámci Společenství, přičemž se zajistí 
vysoká úroveň ochrany životního prostředí.

(2) Vnitřní trh zahrnuje oblast bez 
vnitřních hranic, v níž je nutné zajistit 
volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu.
Společenství zavedlo dobře fungující 
vnitřní trh v automobilovém odvětví, který 
vytvořil pevný základ pro nepřerušovaný 
obchod s automobilovými výrobky uvnitř 
Společenství. Cíle pro CO2 by měly být 
harmonizovány, aby se zabránilo 
rozdílným požadavkům mezi členskými 
státy, uchovaly výdobytky vnitřního trhu a 
zajistil volný pohyb osobních automobilů 
v rámci Společenství, přičemž se zajistí 
vysoká úroveň ochrany životního prostředí 
a potažmo i zásadní příspěvek k boji proti 
změně klimatu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 48
Pierre Pribetich

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Evropská unie se potýká s problémem 
rychlého stárnutí jejího vozového parku.  
Značný podíl, který zaujímají ve vozovém 
parku EU vozidla starší 10 let, ohrožuje 
jakoukoli novou právní úpravu týkající se 
emisí CO2. Zvláštní pozornost je proto 
nutno věnovat obnově vozového parku 
motivováním k nákupu nových vozidel.
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Or. fr

Odůvodnění

Pro zajištění účinnosti nařízení je nezbytné podporovat nákup nových vozidel. Pokud budou 
spotřebitelé i nadále upřednostňovat koupi ojetých vozidel, zejména vozidel starších 10 let, 
emise CO2 se nepodaří výrazným způsobem snížit. 

Pozměňovací návrh 49
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ve sděleních byl navržen integrovaný 
přístup s ohledem na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012 a oznámeno, že Komise 
navrhne legislativní rámec pro dosažení 
cíle Společenství, přičemž se zaměří na 
závazné snížení emisí CO2 za účelem 
dosažení cíle 130 g CO2/km u průměrného 
nového vozového parku zlepšováním 
technologií automobilových motorů. 
V souladu s přístupem v 
rámci dobrovolných závazků přijatých 
výrobci, to pokrývá ty prvky, které jsou 
zohledněny v měření emisí CO2 z nových 
osobních automobilů v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 
2007 o schvalování typu motorových 
vozidel z hlediska emisí z lehkých 
osobních vozidel a z užitkových vozidel 
(Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k 
informacím o opravách a údržbě vozidla1. 
Dalšího snížení ve výši 10 g CO2/km, nebo 
jejího ekvivalentu se docílí, bude-li to 
z technického hlediska možné, jinými 
technickými zlepšeními a zvýšeným 
používáním biopaliv. Spotřebitelské 
chování má navíc vliv na celkové emise 

(10) Je třeba vytvořit legislativní rámec 
pro dosažení cíle Společenství, který se 
zaměří na závazné snížení emisí CO2 za 
účelem dosažení cíle 120 g CO2/km u 
průměrného nového vozového parku 
zlepšováním technologií automobilových 
motorů. Spotřebitelské chování má navíc 
vliv na celkové emise z osobních 
automobilů, a proto by spotřebitelé měli 
být vybaveni informacemi o tom, jaké má 
dané vozidlo výkon, pokud jde o emise 
CO2, včetně emisí z klimatizace 
vyjádřených v ekvivalentu CO2, a zda nové 
osobní automobily splňují cíle v oblasti 
emisí stanovené tímto nařízením.

                                               
1 Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.
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z osobních automobilů, a proto by 
spotřebitelé měli být vybaveni 
informacemi, zda nové osobní automobily 
splňují cíle v oblasti emisí stanovené tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ve sděleních byl navržen integrovaný 
přístup s ohledem na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012 a oznámeno, že Komise 
navrhne legislativní rámec pro dosažení 
cíle Společenství, přičemž se zaměří na 
závazné snížení emisí CO2 za účelem 
dosažení cíle 130 g CO2/km u průměrného 
nového vozového parku zlepšováním 
technologií automobilových motorů.
V souladu s přístupem v 
rámci dobrovolných závazků přijatých 
výrobci, to pokrývá ty prvky, které jsou 
zohledněny v měření emisí CO2 z nových 
osobních automobilů v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
715/2007 ze dne 20. června 2007 o 
schvalování typu motorových vozidel z 
hlediska emisí z lehkých osobních vozidel 
a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a 
z hlediska přístupu k informacím o 
opravách a údržbě vozidla. Dalšího snížení 
ve výši 10 g CO2/km, nebo jejího 
ekvivalentu se docílí, bude-li to 
z technického hlediska možné, jinými 
technickými zlepšeními a zvýšeným 
používáním biopaliv. Spotřebitelské 
chování má navíc vliv na celkové emise 
z osobních automobilů, a proto by 
spotřebitelé měli být vybaveni 

(10) Aby byl splněn nezávislý závazek 
Evropské unie dosáhnout do roku 2020 
nejméně 20% snížení emisí skleníkových 
plynů, je třeba ambiciózním způsobem 
omezit emise CO2 produkované 
dopravním odvětvím. V tomto ohledu je 
třeba stanovit cíl dosáhnout do roku 2012 
u průměrného nového vozového parku 
120 g CO2/km, a to pomocí zlepšování 
technologií automobilových motorů, 
stejně jako dlouhodobý závazný cíl 80 g 
CO2/km v roce 2020 a 60 g CO2/km v roce 
2025. Dlouhodobé cíle poskytují 
výrobcům automobilů dlouhodobou 
právní jistotu, kterou potřebují k tomu, 
aby mohli plánovat své investice do 
osobních automobilů s nízkými emisemi.
V souladu s přístupem v 
rámci dobrovolných závazků přijatých 
výrobci pokrývají tyto cíle ty prvky, které 
jsou zohledněny v měření emisí CO2 z 
nových osobních automobilů v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o 
schvalování typu motorových vozidel z 
hlediska emisí z lehkých osobních vozidel 
a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a 
z hlediska přístupu k informacím o 
opravách a údržbě vozidla. Spotřebitelské 
chování má navíc vliv na celkové emise 
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informacemi, zda nové osobní automobily 
splňují cíle v oblasti emisí stanovené tímto 
nařízením.

z osobních automobilů, a proto by 
spotřebitelé měli být vybaveni 
informacemi, zda nové osobní automobily 
splňují cíle v oblasti emisí stanovené tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Ivo Belet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ve sděleních byl navržen integrovaný 
přístup s ohledem na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012 a oznámeno, že Komise navrhne 
legislativní rámec pro dosažení cíle 
Společenství, přičemž se zaměří na 
závazné snížení emisí CO2 za účelem 
dosažení cíle 130 g CO2/km u průměrného 
nového vozového parku zlepšováním 
technologií automobilových motorů.
V souladu s přístupem v 
rámci dobrovolných závazků přijatých 
výrobci, to pokrývá ty prvky, které jsou 
zohledněny v měření emisí CO2 z nových 
osobních automobilů v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
715/2007 ze dne 20. června 2007 o 
schvalování typu motorových vozidel z 
hlediska emisí z lehkých osobních vozidel 
a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a 
z hlediska přístupu k informacím o 
opravách a údržbě vozidla.1 Dalšího 
snížení ve výši 10 g CO2/km, nebo jejího 
ekvivalentu se docílí, bude-li to 
z technického hlediska možné, jinými 
technickými zlepšeními a zvýšeným 
používáním biopaliv. Spotřebitelské 

(10) Ve sděleních byl navržen integrovaný 
přístup s ohledem na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012 a oznámeno, že Komise navrhne 
legislativní rámec pro dosažení cíle 
Společenství, přičemž se zaměří na 
závazné snížení emisí CO2 za účelem 
dosažení cíle 130 g CO2/km u průměrného 
nového vozového parku zlepšováním 
technologií automobilových motorů.
V souladu s přístupem v 
rámci dobrovolných závazků přijatých 
výrobci, to pokrývá ty prvky, které jsou 
zohledněny v měření emisí CO2 z nových 
osobních automobilů v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
715/2007 ze dne 20. června 2007 o 
schvalování typu motorových vozidel z 
hlediska emisí z lehkých osobních vozidel 
a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a 
z hlediska přístupu k informacím o 
opravách a údržbě vozidla.2 Dalšího 
snížení ve výši 10 g CO2/km, nebo jejího 
ekvivalentu se docílí, bude-li to 
z technického hlediska možné, jinými 
technickými zlepšeními a zvýšeným 
používáním biopaliv. Spotřebitelské 

                                               
1 Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.
2 Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.
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chování má navíc vliv na celkové emise 
z osobních automobilů, a proto by 
spotřebitelé měli být vybaveni 
informacemi, zda nové osobní automobily 
splňují cíle v oblasti emisí stanovené tímto 
nařízením.

chování má navíc vliv na celkové emise 
z osobních automobilů, a proto by 
spotřebitelé měli být vybaveni 
informacemi, zda nové osobní automobily 
splňují cíle v oblasti emisí stanovené tímto 
nařízením. S ohledem na nadcházející 
přezkum směrnice 1999/94/ES týkající se 
dostupnosti informací pro spotřebitele 
ohledně hospodárnosti paliva a emisí CO2
v souvislosti s uváděním nových osobních 
automobilů na trh je rovněž důležité, aby 
byla vytvořena jasná klasifikace vozidel 
podle jejich účinnosti z hlediska spotřeby 
paliva a produkce emisí CO2.

Or. nl

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby byly spotřebitelům poskytovány jasné informace. Zároveň je důležité, 
aby byla při přezkumu směrnice 1999/94/ES stanovena jasná klasifikace vozidel (např. třída 
A, A+, třída B atd.).

Pozměňovací návrh 52
Dragoş Florin David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ve sděleních byl navržen integrovaný 
přístup s ohledem na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012 a oznámeno, že Komise navrhne 
legislativní rámec pro dosažení cíle 
Společenství, přičemž se zaměří na 
závazné snížení emisí CO2 za účelem 
dosažení cíle 130 g CO2/km u průměrného 
nového vozového parku zlepšováním 
technologií automobilových motorů.
V souladu s přístupem v 
rámci dobrovolných závazků přijatých 
výrobci, to pokrývá ty prvky, které jsou 
zohledněny v měření emisí CO2 z nových 

(10) Ve sděleních byl navržen integrovaný 
přístup s ohledem na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012 a oznámeno, že Komise navrhne 
legislativní rámec pro dosažení cíle 
Společenství, přičemž se zaměří na 
závazné snížení emisí CO2 za účelem 
dosažení cíle 130 g CO2/km u průměrného 
nového vozového parku zlepšováním 
technologií automobilových motorů. Cíl 
snížit emise CO2 zdokonalením 
technologie motorů by měl mít podpořen 
rozvojem ekologických technologií v 
osobních automobilech a také zlepšením 
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osobních automobilů v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
715/2007 ze dne 20. června 2007 o
schvalování typu motorových vozidel z 
hlediska emisí z lehkých osobních vozidel 
a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a 
z hlediska přístupu k informacím o 
opravách a údržbě vozidla.  Dalšího snížení 
ve výši 10 g CO2/km, nebo jejího 
ekvivalentu se docílí, bude-li to 
z technického hlediska možné, jinými 
technickými zlepšeními a zvýšeným 
používáním biopaliv. Spotřebitelské 
chování má navíc vliv na celkové emise 
z osobních automobilů, a proto by 
spotřebitelé měli být vybaveni 
informacemi, zda nové osobní automobily 
splňují cíle v oblasti emisí stanovené tímto 
nařízením.

silniční infrastruktury, lepším řízením 
dopravního provozu, opatřeními 
podněcujícími k používání biopaliv a 
vhodnými daňovými podmínkami.  
V souladu s přístupem v 
rámci dobrovolných závazků přijatých 
výrobci, to pokrývá ty prvky, které jsou 
zohledněny v měření emisí CO2 z nových 
osobních automobilů v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
715/2007 ze dne 20. června 2007 o 
schvalování typu motorových vozidel z 
hlediska emisí z lehkých osobních vozidel 
a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a 
z hlediska přístupu k informacím o 
opravách a údržbě vozidla.  Dalšího snížení 
ve výši 10 g CO2/km, nebo jejího 
ekvivalentu se docílí, bude-li to 
z technického hlediska možné, jinými 
technickými zlepšeními a zvýšeným 
používáním biopaliv. Spotřebitelské 
chování má navíc vliv na celkové emise 
z osobních automobilů, a proto by 
spotřebitelé měli být vybaveni 
informacemi, zda nové osobní automobily 
splňují cíle v oblasti emisí stanovené tímto 
nařízením.

Or. ro

Pozměňovací návrh 53
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Vozidla s nulovými emisemi snižují 
naši závislost na fosilních palivech. 
Přestože výroba paliv pro tento typ vozidel 
vede k emisím CO2, mají tyto automobily 
ve srovnání s automobily se spalovacím 
motorem lepší výkon, pokud jde o emise 
skleníkových plynů. Je proto třeba vývoj a 
výrobu těchto vozidel, jako jsou např. 
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vozidla na elektrický a vodíkový pohon, 
podpořit stanovením požadavku, aby od 
roku 2020 bylo nejméně 8 % všech nových 
vozidel vozidly s nulovými emisemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Evropský parlament ve svém 
usnesení 1 ke sdělení Komise ze dne 7. 
února 2007 poukázal na to, že vývoj 
nových typů osobních automobilů trvá 
přibližně 5 až 7 let, a žádá proto Komisi, 
aby do roku 2015 nestanovovala žádné 
konečné závazné cíle pro emise CO2. 
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. 
ledna 2008 o rámci právní úpravy pro 
konkurenceschopnost automobilového průmyslu 
ve 21. století (P6_TA(2008)0007).

Or. de

Odůvodnění

Závazné cíle lze stanovit až od roku 2015, neboť vývojové a výrobní cykly v automobilovém 
průmyslu trvají pět až sedm let. Stanovit cíle dříve by neodpovídalo hospodářské realitě.

Pozměňovací návrh 55
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Dne 23. ledna 2008 přijala Komise 
soubor opatření k boji se změnou klimatu, 
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označovaný jako balíček týkající se změny 
klimatu. Za účelem doplnění tohoto 
balíčku by toto nařízení mělo pro nové 
osobní automobily stanovit dlouhodobý cíl 
95 g CO2/km do roku 2020. Stanovení 
tohoto cíle již nyní by mělo poskytnout 
výrobcům dostatek času k tomu, aby 
odpovídajícím způsobem upravili své 
výrobní cykly.

Or. ro

Pozměňovací návrh 56
Ivo Belet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Legislativní rámec k provedení cíle 
průměrných emisí pro nový vozový park 
by měl zajistit, aby byly cíle snižování 
zcela neutrální z hlediska 
konkurenceschopnosti a sociálně 
spravedlivé a udržitelné, aby byly 
nestranné vůči všem evropským výrobcům 
automobilů a bránily jakémukoli 
neoprávněnému narušování hospodářské 
soutěže mezi výrobci automobilů.
Legislativní rámec by měl být slučitelný 
s celkovým cílem dosažení kjótských cílů 
EU a měly by ho doplňovat další nástroje, 
které více souvisejí s používáním, jako 
např. rozlišení daně z automobilu a 
energie.

(11) Legislativní rámec k provedení cíle 
průměrných emisí pro nový vozový park 
by měl zajistit, aby byly cíle snižování 
zcela neutrální z hlediska 
konkurenceschopnosti a sociálně 
spravedlivé a udržitelné, aby byly 
nestranné vůči všem evropským výrobcům 
automobilů a bránily jakémukoli 
neoprávněnému narušování hospodářské 
soutěže mezi výrobci automobilů.
Legislativní rámec by měl být slučitelný 
s celkovým cílem dosažení kjótských cílů 
EU a měly by ho doplňovat další nástroje, 
které více souvisejí s používáním, jako 
např. rozlišení daně z automobilu a 
energie. Daně na osobní automobily by 
měly souviset s jejich znečišťujícími 
emisemi a jejich výše by měla být 
dohodnuta na evropské úrovni, aby se 
zabránilo další fragmentaci vnitřního trhu 
z důvodu rozdílného zdanění v 
jednotlivých členských státech.

Or. en
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Odůvodnění

Aby se zabránilo další fragmentaci vnitřního trhu z důvodu rozdílného uplatňování předpisů v 
členských státech, je důležité, aby byla na evropské úrovni dosažena dohoda o daních na 
osobní automobily, jež by souvisely s jejich znečišťujícími emisemi.

Pozměňovací návrh 57
Ivo Belet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Má-li být dosaženo výroby 
automobilů s nulovými emisemi, je třeba 
dramaticky navýšit položky v sedmém 
rámcovém programu pro výzkum a vývoj, 
jež jsou vyčleněny na technologie usilující 
o to, aby byla výroba tohoto druhu 
automobilů vůbec možná. 

Or. nl

Odůvodnění

Je důležité investovat větší prostředky do výzkumu a vývoje, konkrétně do technologií, které by 
umožnily výrobu automobilů s nulovými emisemi.

Pozměňovací návrh 58
Pierre Pribetich

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2 pro osobní automobily stanoveny 
lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je nejvhodnějším parametrem hmotnost, 

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2 pro osobní automobily stanoveny 
lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je vhodným parametrem hmotnost. 
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protože umožňuje dostatečnou korelaci se 
stávajícími emisemi a poskytla by tedy
realističtější a z hlediska 
konkurenceschopnosti neutrální cíle a 
protože údaje o hmotnosti jsou snadno 
dostupné. Nicméně údaje o alternativním 
parametru užitkovosti, stopě (rozchod kol 
krát rozvor), by mohly být rovněž 
shromaždovány s cílem usnadnit 
dlouhodobější hodnocení přístupu 
založeného na užitkovosti. Při stanovování 
cílů by měl být zohledněn plánovaný vývoj 
hmotnosti nových automobilů až do roku 
2012 a vyloučeny možné pobídky ke 
zvyšování hmotnosti vozidel pouze s cílem 
získat výhodu z následného zvýšení cíle 
snížení CO2. Proto by při stanovování cílů 
pro rok 2012 měl být zohledněn možný 
budoucí vývoj autonomního přírůstku 
hmotnosti vozidel vyráběných výrobci a 
prodávaných na trhu EU. Rozlišení cílů by 
mělo podpořit snižování emisí u všech 
kategorií automobilů, přičemž se uznává, 
že u vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.

Hmotnost jako parametr umožňuje 
korelaci se stávajícími emisemi.  Tento 
parametr však motivuje k tomu, aby se 
vyráběla vozidla co nejtěžší, což je 
kontraproduktivní vzhledem ke snaze 
snižovat emise CO2. Proto je nutné 
zahrnout do tohoto výpočtu stopu (rozchod 
kol krát rozvor). Zahrnutím stopy bude 
možno motivovat výrobce ke snižování
hmotnosti vozidel jako k nejméně 
nákladné investici ve snaze snížit emise 
CO2. Stopa vozidla umožní také stanovit 
realističtější a z hlediska 
konkurenceschopnosti neutrální cíle.  Při 
stanovování cílů by měl být zohledněn 
plánovaný vývoj hmotnosti a stopy nových 
automobilů až do roku 2012 a vyloučeny 
možné pobídky ke zvyšování hmotnosti 
vozidel pouze s cílem získat výhodu 
z následného zvýšení cíle snížení CO2. 
Proto by při stanovování cílů pro rok 2012 
měl být zohledněn možný budoucí vývoj 
autonomního přírůstku hmotnosti vozidel 
vyráběných výrobci a prodávaných na trhu 
EU. Rozlišení cílů by mělo podpořit 
snižování emisí u všech kategorií 
automobilů, přičemž se uznává, že u 
vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.

Or. fr

Odůvodnění

Studie dopadu, kterou předložila Komise, jednoznačně neprokazuje, že je hmotnost 
nejvhodnějším parametrem. Tento parametr však motivuje k tomu, aby se vyráběla vozidla co 
nejtěžší, což je značně nepříjemné z pohledu cílů snižování emisí CO2.. Jako lépe odpovídající 
cílům nařízení se jeví vyváženě zohlednit parametry hmotnosti a stopy vozidla. 
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Pozměňovací návrh 59
Umberto Guidoni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2 pro osobní automobily stanoveny 
lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je nejvhodnějším parametrem hmotnost, 
protože umožňuje dostatečnou korelaci se 
stávajícími emisemi a poskytla by tedy 
realističtější a z hlediska 
konkurenceschopnosti neutrální cíle a 
protože údaje o hmotnosti jsou snadno 
dostupné. Nicméně údaje o alternativním
parametru užitkovosti, stopě (rozchod kol 
krát rozvor), by mohly být rovněž
shromaždovány s cílem usnadnit 
dlouhodobější hodnocení přístupu 
založeného na užitkovosti. Při stanovování 
cílů by měl být zohledněn plánovaný vývoj 
hmotnosti nových automobilů až do roku 
2012 a vyloučeny možné pobídky ke 
zvyšování hmotnosti vozidel pouze s cílem 
získat výhodu z následného zvýšení cíle 
snížení CO2. Proto by při stanovování cílů 
pro rok 2012 měl být zohledněn možný 
budoucí vývoj autonomního přírůstku 
hmotnosti vozidel vyráběných výrobci a 
prodávaných na trhu EU. Rozlišení cílů by 
mělo podpořit snižování emisí u všech 
kategorií automobilů, přičemž se uznává, 
že u vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2 pro osobní automobily stanoveny 
lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je nejvhodnějším parametrem stopa 
(rozchod kol krát rozvor), protože 
poskytuje lepší pobídky pro zmenšení 
vozidel než alternativní parametr 
hmotnosti. Údaje o parametru stopy
(rozchod kol krát rozvor) by měly být v 
každém případě shromaždovány s cílem 
usnadnit dlouhodobější hodnocení přístupu 
založeného na užitkovosti. Při stanovování 
cílů by měl být zohledněn plánovaný vývoj 
hmotnosti a stopy nových automobilů až 
do roku 2012 a vyloučeny možné pobídky 
ke zvyšování hmotnosti či zvětšování stopy 
vozidel pouze s cílem získat výhodu 
z následného zvýšení cíle snížení CO2.
Proto by při stanovování cílů pro rok 2012 
měl být zohledněn možný budoucí vývoj 
autonomního přírůstku hmotnosti i možný 
budoucí vývoj autonomního zvětšení stopy
vozidel vyráběných výrobci a prodávaných 
na trhu EU. Rozlišení cílů by mělo 
podpořit snižování emisí u všech kategorií 
automobilů, přičemž se uznává, že u 
vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.

Or. en

Odůvodnění

Hmotnostní parametr by měl být nahrazen parametrem stopy, aby nařízení nezvýhodňovalo 
některé technologie na snížení CO2 (např. naftové nebo hybridní motory) na úkor jiných 
technologií. Parametr stopy dále zajistí větší právní jistotu, neboť se očekává, že změny ve 
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stopě budou mírnější než hmotnostní rozdíly. 

Pozměňovací návrh 60
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2 pro osobní automobily stanoveny 
lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je nejvhodnějším parametrem hmotnost, 
protože umožňuje dostatečnou korelaci se 
stávajícími emisemi a poskytla by tedy 
realističtější a z hlediska 
konkurenceschopnosti neutrální cíle a 
protože údaje o hmotnosti jsou snadno 
dostupné. Nicméně údaje o alternativním 
parametru užitkovosti, stopě (rozchod kol 
krát rozvor), by mohly být rovněž
shromaždovány s cílem usnadnit 
dlouhodobější hodnocení přístupu 
založeného na užitkovosti. Při stanovování 
cílů by měl být zohledněn plánovaný vývoj 
hmotnosti nových automobilů až do roku 
2012 a vyloučeny možné pobídky ke 
zvyšování hmotnosti vozidel pouze s cílem 
získat výhodu z následného zvýšení cíle 
snížení CO2. Proto by při stanovování cílů 
pro rok 2012 měl být zohledněn možný 
budoucí vývoj autonomního přírůstku 
hmotnosti vozidel vyráběných výrobci a 
prodávaných na trhu EU. Rozlišení cílů by 
mělo podpořit snižování emisí u všech 
kategorií automobilů, přičemž se uznává, 
že u vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2 pro osobní automobily stanoveny 
lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je po roce 2012 nejvhodnějším parametrem 
stopa. Údaje o stopě (rozchod kol krát 
rozvor) by měly být shromaždovány s 
cílem rozlišit v roce 2013 průměrné cíle.
Při stanovování cílů by měl být zohledněn 
plánovaný vývoj hmotnosti nových 
automobilů až do roku 2012 a vyloučeny 
možné pobídky ke zvyšování hmotnosti 
vozidel pouze s cílem získat výhodu 
z následného zvýšení cíle snížení CO2.
Proto by při stanovování cílů pro rok 2012 
měl být zohledněn možný budoucí vývoj 
autonomního přírůstku hmotnosti vozidel 
vyráběných výrobci a prodávaných na trhu 
EU. Rozlišení cílů by mělo podpořit 
snižování emisí u všech kategorií 
automobilů, přičemž se uznává, že u 
vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.

Or. en
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Odůvodnění

Údaje o stopě budou k dispozici v roce 2010 a měly by být využity k rozlišení průměrných 
cílů. 

Pozměňovací návrh 61
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2 pro osobní automobily stanoveny 
lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je nejvhodnějším parametrem hmotnost, 
protože umožňuje dostatečnou korelaci se 
stávajícími emisemi a poskytla by tedy 
realističtější a z hlediska 
konkurenceschopnosti neutrální cíle a 
protože údaje o hmotnosti jsou snadno 
dostupné. Nicméně údaje o alternativním 
parametru užitkovosti, stopě (rozchod kol 
krát rozvor), by mohly být rovněž 
shromaždovány s cílem usnadnit 
dlouhodobější hodnocení přístupu 
založeného na užitkovosti. Při stanovování 
cílů by měl být zohledněn plánovaný vývoj 
hmotnosti nových automobilů až do roku 
2012 a vyloučeny možné pobídky ke 
zvyšování hmotnosti vozidel pouze s cílem 
získat výhodu z následného zvýšení cíle 
snížení CO2. Proto by při stanovování cílů 
pro rok 2012 měl být zohledněn možný 
budoucí vývoj autonomního přírůstku 
hmotnosti vozidel vyráběných výrobci a 
prodávaných na trhu EU. Rozlišení cílů by 
mělo podpořit snižování emisí u všech 
kategorií automobilů, přičemž se uznává, 
že u vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2 pro osobní automobily stanoveny 
lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je nejvhodnějším parametrem hmotnost, 
protože umožňuje dostatečnou korelaci se 
stávajícími emisemi a poskytla by tedy 
realističtější a z hlediska 
konkurenceschopnosti neutrální cíle a 
protože údaje o hmotnosti jsou snadno 
dostupné. Nicméně údaje o alternativním 
parametru užitkovosti, stopě (rozchod kol 
krát rozvor), by mohly být rovněž 
shromaždovány s cílem usnadnit 
dlouhodobější hodnocení přístupu 
založeného na užitkovosti. Při stanovování 
cílů by měl být zohledněn plánovaný vývoj 
hmotnosti nových automobilů až do roku 
2015 a vyloučeny možné pobídky ke 
zvyšování hmotnosti vozidel pouze s cílem 
získat výhodu z následného zvýšení cíle 
snížení CO2. Proto by při stanovování cílů 
pro rok 2015 měl být zohledněn možný 
budoucí vývoj autonomního přírůstku 
hmotnosti vozidel vyráběných výrobci a 
prodávaných na trhu EU. Rozlišení cílů by 
mělo podpořit snižování emisí u všech 
kategorií automobilů, přičemž se uznává, 
že u vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.

Or. de
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Odůvodnění

Závazné cíle lze stanovit až od roku 2015, neboť vývojové a výrobní cykly v automobilovém 
průmyslu trvají pět až sedm let. Stanovit cíle dříve by neodpovídalo hospodářské realitě.

Pozměňovací návrh 62
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V rámci integrovaného přístupu ke 
snižování emisí CO2 u lehkých užitkových 
vozidel musí být pomocí vyčíslitelných 
norem definovány a zaručeny ekologické 
inovace. Stávající evropský systém 
schvalování typu nepokrývá všechny 
technické možnosti, které jsou k dosažení 
pokroku v oblasti emisí CO2 k dispozici. 
Je proto nezbytné stanovit metodu 
posouzení potenciálu snižování emisí CO2
zaváděním technologických opatření. 
Měla by být věnována pozornost 
technologiím, které v opatřeních na 
základě nařízení (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcích opatření nejsou vůbec 
zohledněny nebo jsou zohledněny 
nedostatečně. Udělování schválení typu 
pro ekologické inovace má být další 
pobídkou pro výrobce, protože je zcela 
jasné, jaké z něho pro ně vyplývají výhody 
v zájmu dosažení specifických cílů 
týkajících se snižování emisí CO2.  
Mimoto i když mohou být nové 
technologie pro automobilový průmysl 
nákladné, měla by je přesto Komise 
podporovat prostřednictvím systému 
zvláštních kreditů. 

Or. ro
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Pozměňovací návrh 63
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Aby byla uznána skutečnost, že díky 
biopalivům může na základě koncepce 
„od zdroje ke kolům“ (well-to wheels) 
dojít k významnému snížení emisí CO2 a 
že výrobci automobilů mohou za účelem 
přechodu k palivům s nižšími emisemi 
CO2 nabízet vozidla, jež jsou schopna 
provozu jak na běžná, tak na alternativní 
paliva, jsou součástí tohoto nařízení 
zvláštní ustanovení, jejichž cílem je 
podpora dalšího rozšíření vozidel 
poháněných alternativním palivem na 
evropském trhu.

Or. en

Odůvodnění

Dodavatelé pohonných hmot pravděpodobně neposkytnou plnou síť pro čerpání paliv, dokud 
nezaznamenají dostatečnou poptávku po palivech. Aby se vyhnuli tomuto problému, vyvíjejí 
výrobci automobilů vozidla na alternativní pohon, která automaticky přepínají a využívají 
kombinaci ropy a biopaliv. Díky této dodatečné technologické schopnosti mohou tato vozidla 
po celou dobu své životnosti (v průměru 12 let) jezdit na biopaliva. Vzhledem k tomu, že se 
tato biopaliva stávají stále dostupnější, mohlo by dojít k významnému snížení emisí CO2
vozového parku na základě koncepce „od zdroje ke kolům“ (well-to-wheels).

Pozměňovací návrh 64
Ivo Belet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Vzhledem k tomu, že automobily, 
které mohou dosahovat vysokých 
rychlostí, jsou z definice těžší, aby byly 
tohoto většího výkonu schopny, je 
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nezbytné přesvědčit výrobce automobilů, 
např. prostřednictvím dohody, aby při 
vývoji designu a síly motorů těchto 
automobilů postupovali takovým 
způsobem, který více zohlední rychlostní 
limity, z části i z bezpečnostních důvodů.

Or. nl

Odůvodnění

Automobily jsou často těžší, aby byly schopny dosahovat vysokých rychlostí, které výrazně 
překračují zákonný rychlostní limit. Výrobci automobilů by při vývoji designu a síly motorů 
automobilů měli brát na rychlostní limity větší ohled.

Pozměňovací návrh 65
Göran Färm, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Aby byla uznána skutečnost, že díky 
biopalivům může na základě koncepce 
„od zdroje ke kolům“ (well-to wheels) 
dojít k významnému snížení emisí CO2 a 
že výrobci automobilů mohou za účelem 
přechodu k palivům s nižšími emisemi 
CO2 nabízet vozidla, jež jsou schopna 
provozu jak na běžná, tak na alternativní 
paliva, jsou součástí tohoto nařízení 
zvláštní ustanovení, jejichž cílem je 
podpora dalšího rozšíření vozidel na 
etanolový pohon flex fuel na evropském 
trhu;

Or. en

Odůvodnění

Dodavatelé pohonných hmot mají tendenci poskytnout infrastrukturu pro biopaliva až ve 
chvíli, kdy je po těchto palivech dostatečná poptávka. Způsob, jak trh s biopalivy otevřít, je 
technologie flex fuel s možností kombinovat automaticky benzín s biopalivy. Tento způsob je 
spolu s budoucími kritérii v oblasti udržitelnosti pro biopaliva a účinnější technologií vozidel 
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jednou z možností, jak snížit emise CO2.

Pozměňovací návrh 66
Dragoş Florin David

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V zájmu dosažení cílů v oblasti 
životního prostředí a boje proti změně 
klimatu je obzvláště důležité, aby byl 
evropský automobilový průmysl i nadále 
konkurenceschopný na světovém trhu.  Je 
proto důležité přijímat opatření, která jsou 
efektivní, zejména pokud jde o  náklady 
pro celý evropský automobilový průmysl, 
aby bylo zajištěno, aby nebyla ohrožena 
jeho konkurenceschopnost.

Or. ro

Pozměňovací návrh 67
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Chce-li Evropská unie splnit své cíle 
v oblasti změny klimatu, měla by usilovat 
o to, aby v blízké budoucnosti dosáhla 
mobility, při níž nebude docházet k 
emisím CO2. Výrobci automobilů by měli 
usilovat o to, aby do roku 2050 uvedli na 
trh osobní automobily s nulovými 
emisemi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Matthias Groote

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Vozidla pro speciální účely, na které 
se použijí zvláštní požadavky pro účely 
schvalování typu, včetně vozidel speciálně 
konstruovaných pro komerční účely tak, 
aby bylo možné používat uvnitř vozidla 
vozík pro invalidy v souladu s politikou 
Společenství pomáhat postiženým osobám, 
by měla být vyloučena z oblasti působnosti 
tohoto nařízení.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Nařízení stanoví průměrnou hodnotu, kterou musí výrobci dodržet, a nikoliv závaznou normu, 
která musí být u nových vozidel dodržena, jak tomu je u norem EURO.  Výjimka pro vozidla 
pro speciální účely, která existuje u norem EURO, je v tomto nařízení zbytečná, protože 
mohou být započítána vozidla s vyššími i s nižšími emisemi CO2. 

Pozměňovací návrh 69
Matthias Groote

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) S cílem podpořit pronikání vozidel s 
nulovými emisemi nebo s nižšími emisemi 
na trh započítá se pro výpočet 
průměrných specifických emisí CO2 
každé z těchto nově registrovaných vozidel 
až do roku 2015 včetně vždy třikrát, resp. 
jedenapůlkrát. 

Or. de
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Odůvodnění

Aby mohla vozidla využívající vysoce inovativní technologie s velmi nízkými nebo žádnými 
emisemi CO2 rychleji proniknout na trh, musí tato vozidla dostat inovativní bonus. 

Pozměňovací návrh 70
Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Směrnice 2007/46/ES stanoví, že 
výrobci vydávají prohlášení o shodě, jímž 
musí být opatřeno každé nové osobní 
vozidlo a že členský stát může dovolit 
registraci a uvedení do provozu nového 
osobního vozidla, pouze pokud je opatřeno 
platným prohlášením o shodě. Údaje 
shromažďované členskými státy by měly 
být v souladu s prohlášením o shodě 
vydaným výrobcem osobního automobilu.

(21) Směrnice 2007/46/ES stanoví, že 
výrobci vydávají prohlášení o shodě, jímž 
musí být opatřeno každé nové osobní 
vozidlo a že členský stát může dovolit 
registraci a uvedení do provozu nového 
osobního vozidla, pouze pokud je opatřeno 
platným prohlášením o shodě. Údaje 
shromažďované členskými státy by měly 
být v souladu s prohlášením o shodě 
vydaným výrobcem osobního automobilu a 
měly by vycházet pouze z tohoto 
referenčního dokumentu. Pokud by 
členské státy EU pro dokončení postupu 
registrace a uvedení do provozu nového 
osobního automobilu prohlášení o shodě z 
odůvodněných důvodů nepoužívaly, měly 
by zavést nezbytná opatření, jež by zajistila 
odpovídající přesnost postupu sledování. 
Pro údaje týkající se prohlášení o shodě 
by měla existovat společná evropská 
databáze norem. Měla by být využívána 
jako jediný referenční zdroj, aby mohly 
členské státy snadněji uchovávat 
registrační údaje při nové registraci 
vozidel. Komise by měla zajistit, aby 
členské státy, jak tomu bylo například u 
projektu REGNET, využívaly 
elektronickou síť, která by umožnila další 
zjednodušení výměny registračních údajů 
(např. o emisích CO2) za účelem přesného 
sledování. Komise by dále měla nejpozději
k 30. srpnu každého sledovaného roku 
poskytnout všem výrobcům v tomto roce 
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předběžnou zprávu o sledování, aby mohli 
reagovat na vývoj na trhu.

Or. en

Odůvodnění

Všechny členské státy by měly být povinny založit své sledování na prohlášení o shodě jako 
hlavním referenčním dokumentu (např. u hodnot CO2) – v současné době tento dokument 
nepoužívá přibližně 12 členských států EU. Ke shromažďování těchto údajů by tedy měla být 
zřízena ústřední evropská databáze. Ta by rovněž umožnila výrobcům, aby včas poskytovali 
aktuální informace o technických změnách ve svých vozidlech. Je klíčové, aby výrobci znali 
oficiální hodnotu CO2 brzy, a proto musí Komise provádět prozatímní výpočty a předkládat 
předběžnou zprávu každý půlrok. 

Pozměňovací návrh 71
Angelika Niebler, Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2 
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2 
z osobních automobilů a zároveň také 
zajistit, aby byly sankce ve srovnání s 
jinými odvětvími, které produkují emise 
CO2, srovnatelné a konzistentní s jinými 
nástroji pro snížení CO2, bude se výše 
poplatků při překročení řídit podle takové 
ceny, která se platí v rámci evropského 
systému pro obchodování s emisemi 
skleníkových plynů.

Or. de
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Odůvodnění

Komisí navržené sankce ve výši 100 až 475 EUR na tunu CO2 jsou podstatně vyšší než 
srovnatelné certifikované ceny CO2 v rámci systému obchodování s emisemi EU. Takové 
jednostranné znevýhodnění výrobců osobních automobilů, a tím jejich zákazníků, není 
oprávněné z toho důvodu, že obchodování s emisemi je zaměřeno na ochranu klimatu, a proto 
by měla být každá tuna emisí CO2 hodnocena stejně. 

Pozměňovací návrh 72
Gabriele Albertini, Gianni De Michelis, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, 
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí 
CO2 z osobních automobilů, by poplatek 
měl zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by být 
podobný poplatku placenému v jiných 
odvětvích v rámci evropského systému 
obchodování s emisemi (ETS).

Or. it

Odůvodnění

Navrhované poplatky za překročení emisí jsou nepřiměřeně vysoké ve srovnání s poplatky 
ukládanými v jiných odvětvích: poplatek ve výši 95 EUR za g/km navrhovaný pro rok 2015 
(ekvivalent 475 EUR/t) je téměř pětkrát vyšší než poplatek ve výši 100 EUR/t stanovený 
v rámci systému obchodování s emisemi.
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Pozměňovací návrh 73
Pierre Pribetich

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie a jedna jejich polovina by 
měla jít do fondu určeného k poskytování 
evropské ekologické prémie a druhá 
polovina na zvýšení podpory výzkumných 
a inovačních činností zaměřených na 
snížení CO2 v automobilovém průmyslu.

Or. fr

Odůvodnění

Nařízení předpokládá stanovení průměrné hodnoty emisí, kterou nesmějí výrobci překročit. V 
případě jejího překročení zde budou finančně motivující prvky, které přimějí výrobce, aby 
usilovali o snížení hodnot emisí. Navrhuje se vložit částku poplatků za překročení do výzkumu 
a inovace a do opatření podporujících obnovu evropského vozového parku. Cíl tohoto kroku 
je dvojí: podpořit inovaci v automobilovém průmyslu a motivovat k obnově zastaralého 
vozového parku pomocí evropské ekologické prémie.  
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Pozměňovací návrh 74
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí 
CO2 z osobních automobilů, by poplatek 
měl zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Tento poplatek 
by měl být podobný jako poplatky placené 
v jiných odvětvích v rámci systému 
obchodování s emisemi EU. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

Or. es

Odůvodnění

Navrhované pokuty nebo vyrovnávací platby jsou naprosto neúměrné a nejsou v žádném 
případě srovnatelné s poplatky v jiných odvětvích. Pokuty by ve své současné podobě 
odpovídaly částce 475 EUR/t pro rok 2015, zatímco pokud se provede srovnání s jinými 
odvětvími, na která se uplatní evropský systém obchodování s emisemi, pohybovala by se 
výsledná částka mezi 20 a 40 EUR/t, s dodatečnými pokutami (v případě nesplnění) 
dosahujícími 100 EUR/t a 20 EUR/t pro podporu energeticky účinných silničních vozidel.
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Pozměňovací návrh 75
Matthias Groote

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2 
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2 
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

Or. de

Odůvodnění

Může existovat pouze jedna fáze zavádění. Fáze zavádění prostřednictvím vozového parku 
výrobcům umožňuje se flexibilně přizpůsobit stanovené průměrné hodnotě emisí CO2. Pokud 
výrobci nebudou moci průměrnou hodnotu dodržet, musí od roku 2012 zaplatit 95 EUR za 
každý gram, o který překročí stanovenou hodnotu emisí. 

Pozměňovací návrh 76
Umberto Guidoni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
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být hodnoceno na úrovni Společenství.
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

být hodnoceno na úrovni Společenství.
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2
z osobních automobilů by poplatek měl být 
výrazně vyšší než technické náklady.
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem pro 
rozpočet Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

K uskutečnění nezbytných investic je třeba, aby byla penále jasně vyšší než technologické 
náklady na snížení emisí.

Pozměňovací návrh 77
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2 
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z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

z osobních automobilů by poplatek měl být 
vyšší než technické náklady všech výrobců.
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem pro 
rozpočet Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2 
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2015. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2 
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

Or. de

Odůvodnění

Závazné cíle lze stanovit až od roku 2015, neboť vývojové a výrobní cykly v automobilovém 
průmyslu trvají pět až sedm let. Stanovit cíle dříve by neodpovídalo hospodářské realitě.
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Pozměňovací návrh 79
Pierre Pribetich

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Je vhodné, aby Komise navrhla 
zavedení evropské ekologické prémie, na 
kterou by plynuly prostředky z poloviny 
částek poplatků za překročení emisí.
Evropská ekologická prémie, definovaná 
jako finanční odměna poskytovaná 
spotřebitelům v součinnosti s členskými 
státy v případě, že nahradí své vozidlo 
starší 10 let vozidlem novým, umožní 
obnovit stárnoucí vozový park a bude 
rovněž velkým přínosem při snaze o 
snížení emisí CO2.

Or. fr

Odůvodnění

Evropská unie se potýká s problémem rychlého stárnutí jejího vozového parku. Bylo by také 
nutné spojit boj proti emisím CO2 s obnovou tohoto parku.    K tomuto úsilí přispěje evropská 
ekologická prémie. Takováto motivace ke koupi nových vozidel, která vypouštějí do ovzduší 
méně CO2, bude směřovat v první řadě ke spotřebitelům a evropskému automobilovému 
průmyslu přinese zvýšení poptávky a růstu. Zlepší se tím i image Evropy z hlediska ochrany 
životního prostředí.

Pozměňovací návrh 80
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

22a. Stávající evropský systém 
schvalování typu nepokrývá všechny 
technické možnosti, které jsou k dispozici 
pro dosažení zlepšení v oblasti produkce 
CO2 . Je proto nezbytné definovat postup 
hodnocení, který vytvoří pravidla pro 
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hodnocení možností snížení CO2, jež jsou 
připisovány zavedení určitých 
technologických opatření (ekologické 
inovace). Těmito technologiemi jsou 
takové technologie, které nejsou vůbec či 
dostatečně zohledněny, jsou-li posuzovány 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními. Schvalování 
ekologických inovací je způsobem, jak 
poskytnout výrobcům další pobídky 
prostřednictvím započítání těchto přínosů 
ke splnění jejich specifických cílů pro 
snížení emisí CO2.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k významu ekologických inovací je třeba, aby existoval bod odůvodnění týkající se 
těch inovací, jež snižují emise CO2, nadále zlepšují výkon v souvislosti s CO2, a to ještě více, 
než stanoví dodatečná opatření uvedená v článku 1, a neprojeví se ve zkušebním cyklu. Tyto 
ekologické inovace mohou být významným přínosem pro životní prostředí, řidiče i evropskou 
společnost jako celek.

Pozměňovací návrh 81
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Vzhledem k tomu, že snížení emisí 
CO2 u osobních automobilů si vyžádá 
přizpůsobení infrastruktury, které umožní 
používání vozidel poháněných za použití 
různých zdrojů (elektřiny, vodíku, biopaliv 
atd.), měly by k tomuto účelu být 
vyčleněny finanční prostředky ze 
strukturálních a zemědělských fondů.

Or. en
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Odůvodnění

Aby byly nové čisté technologie (vodík, vozidla na elektrický pohon atd.) životaschopné z 
ekonomického hlediska, budou potřebovat masový trh. Výrobci automobilů do těchto 
technologií investují vysoké částky. Spotřebitelé však budou tyto vozidla kupovat pouze tehdy, 
bude-li existovat potřebná infrastruktura. Činnosti EU v této oblasti by proto měly být 
soudržné a jejich součástí by měla být podpora infrastruktury nezbytné pro dosažení 
stanovených cílů.

Pozměňovací návrh 82
Werner Langen

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, tj. dosažení průměrných emisí CO2 ve 
výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km pomocí zlepšení 
technologií automobilových motorů, jak 
jsou změřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními. 
Toto nařízení bude doplněno o dodatečná 
opatření odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, tj. dosažení průměrných emisí CO2 ve 
výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku.

2. V roce 2012 musí cílovou hodnotu 
splňovat minimálně čtvrtina, do roku 
2013 minimálně polovina, do roku 2014 
minimálně tři čtvrtiny vozového parku a 
do roku 2015 musí cílové hodnoty 
splňovat všechna vozidla. K tomu, aby 
bylo možno dosáhnout stanovené 
individuální cílové hodnoty emisí CO2 v 
roce 2015 u všech nových vozidel, jsou 
nutné příslušné úpravy v technologii 
vozidel.
3. V rámci integrovaného přístupu 
Společenství budou tímto nařízením 
zavedena dodatečná opatření, která zajistí 
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snížení alespoň o 10 g CO2/km.
4. Měření emisí CO2 se provádí v souladu 
s nařízením 2007/715/ES a jeho 
prováděcími předpisy. Další průkazná 
opatření výrobců a jejich dodavatelů, 
která povedou k dalšímu snižování emisí 
skleníkových plynů, se zohlední podle 
článku 6 a přílohy IIa v rámci požadavků 
na technologii vozidel. Pro transformaci 
potenciálu snížení CO2 vyplývajícího z 
dodatečných opatření a ekologických 
inovací se musí v rámci přezkumu v roce 
2014 vypracovat pro ekologické inovace 
oddělený testovací cyklus.

Or. de

Odůvodnění

Přísné omezení na výsledky měření podle platných zkušebních postupů a omezení na 
dodatečná opatření týkající se zbývajících 10g CO2 na jeden ujetý kilometr snižují 
technologické možnosti a nevytváří pobídky pro účinné ekologické inovace. Registrovaná
motorová vozidla musí být považována za jeden celek a musí dosahovat co nejvyššího 
technologického pokroku. Průběžné změny zkušebního postupu nejsou účinným řešením.
Proto by mělo být umožněno započtení uvedené v článku 6 a příloze IIa tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 83
Matthias Groote

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět a cíle Předmět, účel a cíle
Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle
EU, tj. dosažení průměrných emisí CO2
ve výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km pomocí zlepšení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle, 
tj. snížení emisí CO2 v Evropské unii, a to 
i v dopravě. Nařízení stanoví průměrné 
emise CO2 pro nové osobní automobily ve 
výši 130 g CO2/km pomocí zlepšení 
technologií automobilových motorů, jak 
jsou změřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními. 
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jeho prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Toto nařízení bude doplněno o dodatečná 
opatření odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství, aby 
byl splněn celkový cíl Evropské unie, tj. 
dosažení průměrných emisí CO2 ve výši 
120 g CO2/km u nového vozového parku.
Průměrnou hodnotu emisí ve výši 130 
g/km musí na základě úprav v technologii 
motorů splňovat v roce 2017 minimálně 
70 %, v roce 2013 minimálně 80 %, v roce 
2014 minimálně 90 % všech vozidel a v 
roce 2015 musí tuto hodnotu splňovat 
všechna vozidla. 

Or. de

Odůvodnění

Může existovat pouze jedna fáze zavádění. Fáze zavádění prostřednictvím vozového parku 
výrobcům umožňuje se flexibilně přizpůsobit stanovené průměrné hodnotě emisí CO2. Pokud 
výrobci nebudou moci průměrnou hodnotu dodržet, musí od roku 2012 zaplatit 95 EUR za 
každý gram, o který překročí stanovenou hodnotu emisí. 

Pozměňovací návrh 84
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, tj. dosažení průměrných emisí CO2 ve 
výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km pomocí zlepšení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, tj. dosažení průměrných emisí CO2 ve 
výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku.
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2. Cílovou hodnotu 120 g/km musí v roce 
2012 splňovat 25 %,v roce 2013 50 %, v 
roce 2014 75 %a v roce 2015 100 % 
nových vozidel. 

3. Nařízení stanoví průměrné emise CO2 
pro nové osobní automobily ve výši 130 g 
CO2/km pomocí zlepšení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními.

4. Toto nařízení bude v rámci 
integrovaného přístupu Společenství
doplněno o všechna dodatečná opatření, 
která přispějí ke snížení emisí CO2.. Tato 
opatření sníží emise minimálně o 10 g/km 
.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu výrobního cyklu trvajícího 5 až 7 let je zaváděcí fáze s ohledem na plánovací rámec 
výrobce účelná.  Cílem nařízení by mělo být snížení emisí CO2. S cílem zohlednit inovace a 
osobní nasazení by mělo být povinností výrobce, aby si zvolil opatření vedoucí k dosažení 
cílů, aniž by byly dotčeny stávající standardy.  Hodnocení těchto opatření by mělo být od 
minimální hodnoty 10g/km výše neomezené, aby nedocházelo k omezování možností z důvodu 
nepřizpůsobivého hodnocení a aby bylo možné vytvářet pobídky. 

Pozměňovací návrh 85
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí CO2 
ve výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí CO2
ve výši 60 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
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CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km prostřednictvím 
zdokonalení technologií automobilových 
motorů, jak jsou změřeny v souladu s 
nařízením (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

CO2 pro nové osobní automobily ve výši
120 g CO2/km od roku 2012, ve výši 80 g 
CO2/km od roku 2020 a ve výši 60 g 
CO2/km od roku 2025 prostřednictvím 
zdokonalení technologií automobilových 
motorů, jak jsou změřeny v souladu s 
nařízením (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcími opatřeními.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Umberto Guidoni

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí CO2
ve výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km prostřednictvím 
zdokonalení technologií automobilových 
motorů, jak jsou změřeny v souladu s 
nařízením (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí CO2
ve výši 60 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
120 g CO2/km od roku 2012, ve výši 80 g 
CO2/km od roku 2020 a ve výši 60 g 
CO2/km od roku 2025 prostřednictvím 
zdokonalení technologií automobilových 
motorů, jak jsou změřeny v souladu s 
nařízením (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcími opatřeními.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise má vážné nedostatky, neboť neobsahuje přísnější dlouhodobé cíle pro rok 2020 
a další roky. Je zapotřebí razantnějšího snížení emisí, aby se dopravní odvětví mohlo podílet 
na plnění mezinárodních cílů EU v souvislosti s klimatem a aby se obrátil trend trvalého 
nárůstu emisí z dopravy, který dosud oslabuje cíle EU týkající se klimatu. Dále je zapotřebí 
vyrábět mnohem efektivnější automobily, aby si je lidé mohli vzhledem k rostoucím cenám 
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ropy dovolit používat. 

Pozměňovací návrh 87
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí CO2
ve výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km prostřednictvím 
zdokonalení technologií automobilových 
motorů, jak jsou změřeny v souladu s 
nařízením (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout cíle EU, jímž je 
úroveň průměrných emisí CO2 ve výši 120 
g CO2/km u nového vozového parku. 
Nařízení stanoví průměrné emise CO2 pro 
nové osobní automobily ve výši 120 g 
CO2/km v roce 2012 a stanoví další 
snížení s cílem dosáhnout průměru 80 g 
CO2/km v roce 2020 prostřednictvím 
zdokonalení technologií automobilových 
motorů, jak jsou změřeny v souladu s 
nařízením (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcími opatřeními.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné dosáhnout úrovně 120 g/km prostřednictvím opatřeni, jejichž dopad je měřitelný 
v rámci zkušebního cyklu EU. Další opatření jsou vítána, avšak úspory CO2, které se neodráží 
ve stávající podobě zkušebního cyklu, nemohou nahradit snížení, která jsou v rámci cyklu 
měřitelná. Nařízení EU musí rovněž, jako je tomu v případě veškerých dalších právních 
předpisů EU o klimatu, stanovit rámec pro trvalé zlepšování až do roku 2020.
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Pozměňovací návrh 88
Pierre Pribetich

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, tj. dosažení průměrných emisí CO2 ve 
výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km pomocí zlepšení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle  
snížení emisí CO2 v EU, zejména v odvětví 
dopravy. Nařízení stanoví, že u nového 
vozového parku by měla být průměrná 
úroveň emisí od 1. ledna 2012 ve výši 120
g CO2/km. Nařízení stanoví průměrné 
emise CO2 pro nové osobní automobily ve 
výši 130 g CO2/km pomocí zlepšení 
technologií automobilových motorů, jak 
jsou změřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními.
Toto nařízení bude doplněno o dodatečná 
opatření odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství. 
Nařízení dále stanoví, že u nového 
vozového parku by průměrná úroveň 
emisí neměla od 1. ledna 2020 přesáhnout 
95 g CO2/km.

Or. fr

Odůvodnění

 I automobilový průmysl musí patřit ke sférám plnícím cíle globálního snižování emisí CO2. V 
souladu s tím, co odhlasoval Parlament dne 24. října 2007 v usnesení o strategii Společenství 
na snižování emisí CO2, se navrhuje, že do roku 2020 by mělo být dosaženo průměrné úrovně 
emisí, která by nepřekračovala 95 g.
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Pozměňovací návrh 89
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí CO2
ve výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km prostřednictvím 
zdokonalení technologií automobilových 
motorů, jak jsou změřeny v souladu s 
nařízením (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout cíle EU, jímž je 
úroveň průměrných emisí CO2 ve výši 120 
g CO2/km u nového vozového parku. 
Nařízení stanoví průměrné emise CO2 pro 
nové osobní automobily ve výši 120 g 
CO2/km v roce 2012 a stanoví další 
snížení s cílem dosáhnout průměru 80 g 
CO2/km v roce 2020 a 60g CO2/km v roce 
2025 prostřednictvím zdokonalení 
technologií automobilových motorů, jak 
jsou změřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními.
Toto nařízení bude doplněno o dodatečná 
opatření odpovídající dalším 10 g/km, 
jichž bude dosaženo do roku 2012 pomocí 
opatření, která nespadají do zkušebního 
cyklu schvalování typu.

Or. en

Odůvodnění

Aby byly plněny cíle politiky EU v oblasti klimatu a učiněn smysluplný příspěvek k 
zabezpečení dodávek, je třeba do roku 2012 dosáhnout průměrných emisí vozového parku ve 
výši 120 g/km a provést zlepšení, která budou měřitelná v rámci zkušebního cyklu schvalování 
typu. Ostatní opatření by měla být dodatečná. Podle posouzení dopadu vypracovaného 
Komisí by spotřebitelé díky cíli 130 g/km uspořili za dobu životnosti automobilu více než 
dvojnásobek odhadovaného nárůstu kupní ceny. Je třeba stanovit způsob dalšího snížení 
emisí, aby byla poskytnuta investiční jistota.



AM\728271CS.doc 39/108 PE407.863v01-00

CS

Pozměňovací návrh 90
Fiona Hall

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí CO2
ve výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km prostřednictvím 
zdokonalení technologií automobilových 
motorů, jak jsou změřeny v souladu s 
nařízením (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné 
fungování vnitřního trhu a dosáhnout cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí CO2
ve výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km v roce 2012 a stanoví další 
snížení s cílem dosáhnout průměru 80 g 
CO2/km v roce 2020 prostřednictvím 
zdokonalení technologií automobilových 
motorů, jak jsou změřeny v souladu s 
nařízením (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Cíl snížení automobilových emisí by měl být stanoven na 120 g CO2 na km. Lhůta pro splnění 
tohoto cíle byla nejdříve v roce 1994 navržena na rok 2005 a od té doby již byla dvakrát 
prodloužena. Mnoho stávajících automobilů, které jsou nyní na trhu, tento cíl již splňuje. 
Dále je zapotřebí stanovit dlouhodobé cíle pro roky 2020 a 2025 s cílem poskytnout danému 
odvětví dlouhodobou perspektivu pro vývoj automobilů efektivnějších z hlediska spotřeby 
paliva a povzbudit inovace. Nebudou-li stanoveny ambiciózní dlouhodobé cíle, bude odvětví 
dopravy nadále poškozovat politiku EU v oblasti klimatu. 
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Pozměňovací návrh 91
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví výkonnostní
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, tj. dosažení průměrných emisí CO2 ve 
výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km pomocí zlepšení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Toto nařízení, které je součástí 
integrovaného přístupu EU k boji se 
změnou klimatu, stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, tj. dosažení emisí CO2 ve výši 120 g 
CO2/km do roku 2012 a 95 g CO2/km do 
roku 2020 u nového vozového parku.
Nařízení stanoví průměrné emise CO2 pro 
nové osobní automobily ve výši 130 g 
CO2/km do roku 2012 a 95 g CO2/km do 
roku 2020 jako průměr nového vozového 
parku pomocí zlepšení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 
a jeho prováděcími opatřeními. Toto 
nařízení bude doplněno o dodatečná 
opatření odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství. V 
roce 2014 předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě návrh týkající se 
střednědobých a dlouhodobých cílů 
vycházející ze studií dopadu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 92
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem zabránit rozlišování mezi 
opatřeními týkajícími se pohonu, popř. 
palubních částí vozidla, a dodatečnými 
opatřeními a ekologickými inovacemi 
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musí Komise předložit návrh komplexního 
postupu pro stanovení všech opatření 
vedoucích ke snížení emisí CO2. 

Or. de

Odůvodnění

S cílem podpořit technologický pokrok a výrobcům a dodavatelům poskytnout dlouhodobou 
jistotu investic je účelné, aby na základě podrobné analýzy stávající situace a důkladného 
odhadu právních dopadů byly stanoveny dlouhodobé cíle, a aby se tak podporovaly 
alternativní technologie. Tyto cíle se musí stanovit postupem spolurozhodování v rámci 
nejbližšího legislativního procesu. V návrhu musí být uveden komplexní postup pro evidenci 
všech opatření vedoucích ke snížení emisí CO2.

Pozměňovací návrh 93
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení stanoví závazné roční průměrné 
emise CO2 u nových osobních 
automobilů, jež vycházejí ze závazné 
lineární dráhy mezi ročními cíli 
stanovenými v tomto nařízení.
Rozlišení průměru vozového parku od 
roku 2013 bude založeno na stopě vozidla 
a maximálně 40% sklonu. Opatření 
k rozlišení cíle před rokem 2020, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3 
do 1. ledna 2012.

Or. en

Odůvodnění

 Měla by být vytyčena závazná průměrná dráha mezi cíli stanovenými v tomto nařízení. 
Rozlišení cílů po roce 2013 by mělo být založeno na stopě, která ve srovnání s hmotností 
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vozidla lépe odráží jeho užitkovost pro spotřebitele související s velikostí. 

Pozměňovací návrh 94
Angelika Niebler, Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro dosažení cíle lze započíst i ostatní 
ekologické inovace podle čl. 6 odst. 8a. 

Or. de

Odůvodnění

K úsilí výrobců je nutné přihlédnout také u ekologických inovací.

Pozměňovací návrh 95
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V roce 2014 se musí stanovit cíl pro rok 
2020, který v souhrnu díky všem 
relevantním opatřením zajistí snížení 
průměrných emisí CO2 nejméně o dalších 
20 % ve srovnání s individuálními 
cílovými hodnotami z období 2012–2015.  
Je přitom nutné zohlednit vývoj v oblasti 
změny klimatu na mezinárodní úrovni.

Or. de

Odůvodnění

Snížení o minimálně 20 % je pro budoucí cíle faktorem, který je nutné minimálně splnit, aby 
bylo možné dosáhnout dalšího snížení. Takto se k automobilovému průmyslu přistupuje stejně 
jako k jiným odvětvím. Pokud má EU vzhledem k mezinárodnímu kontextu stanovit 
ambicióznější cíle, je nutné je příslušným způsobem
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Pozměňovací návrh 96
Angelika Niebler, Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po provedení důkladného posouzení 
dopadu zaměřeného na praxi a na základě 
očekávaného technického pokroku by 
měla být v roce 2014 stanovena pro rok 
2020 ambiciózní mezní průměrná hodnota 
CO2 pro nová evropská vozidla.  Pro 
stanovení mezní hodnoty CO2 je případně 
nutné uplatnit nový testovací cyklus. 

Or. de

Odůvodnění

S cílem mít při plánování jistotu by se měl automobilový průmysl již nyní připravit na další 
mezní hodnoty platné v roce 2020. Je však důležité, aby se mezní hodnoty přizpůsobily 
eventuálně přepracovanému testovacímu cyklu.

Pozměňovací návrh 97
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije na motorová 
vozidla kategorie M1 definovaná v příloze 
II směrnice 2007/46/ES o referenční 
hmotnosti nepřesahující 2 610 kg a vozidla, 
na něž bylo schválení typu rozšířeno 
v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 
715/2007 („osobní automobily“), která jsou 
ve Společenství registrována poprvé a 
která nebyla předtím registrována mimo 
Společenství („nové osobní automobily“).

1. Toto nařízení se použije na motorová 
vozidla kategorie M1 definovaná v příloze 
II směrnice 2007/46/ES o referenční 
hmotnosti nepřesahující 2 610 kg a vozidla, 
na něž bylo schválení typu rozšířeno v 
souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 
715/2007 („osobní automobily“), která jsou 
ve Společenství registrována poprvé 
(„nové osobní automobily“).
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Or. ro

Odůvodnění

Mají-li být evropští výrobci automobilů motivováni k tomu, aby investovali do nových 
technologií, které mají zvýšit energetickou účinnost a snížit emise CO2, je nutné se vyhnout 
zavádění zvláštních výhod pro nové automobily dovážené ze zemí mimo Společenství.  

Pozměňovací návrh 98
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije na motorová 
vozidla kategorie M1 definovaná v příloze 
II směrnice 2007/46/ES o referenční 
hmotnosti nepřesahující 2 610 kg a 
vozidla, na něž bylo schválení typu 
rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 715/2007 („osobní automobily“), 
která jsou ve Společenství registrována 
poprvé a která nebyla předtím registrována 
mimo Společenství („nové osobní 
automobily“).

1. Toto nařízení se použije na motorová 
vozidla kategorie M1 a N1 definovaná 
v příloze II směrnice 2007/46/ES a vozidla, 
na něž bylo schválení typu rozšířeno 
v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 
715/2007 („osobní automobily“ a „lehká 
užitková vozidla“), která jsou ve 
Společenství registrována poprvé a která 
nebyla předtím registrována mimo 
Společenství („nové osobní automobily“).

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Předchozí registrace mimo Společenství 
před méně než třemi měsíci před registrací 
ve Společenství se nezohledňuje.

vypouští se

Or. ro
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Odůvodnění

Mají-li být evropští výrobci automobilů motivováni k tomu, aby investovali do technologií, 
které mají zvýšit energetickou účinnost a snížit emise CO2, je nutné se vyhnout zavádění 
zvláštních výhod pro nové automobily dovážené ze zemí mimo Společenství.  

Pozměňovací návrh 100
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Předchozí registrace mimo Společenství 
před méně než třemi měsíci před registrací 
ve Společenství se nezohledňuje.

2. Předchozí registrace mimo Společenství 
před méně než dvanácti měsíci před 
registrací ve Společenství se nezohledňuje. 

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nařízení se nepoužije na vozidla 
zvláštního určení definovaná v bodě 5 
přílohy II směrnice 2007/46/ES.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Nařízení stanoví průměrnou hodnotu, kterou musí výrobci dodržet, a nikoliv závaznou normu, 
která musí být u nových vozidel dodržena, jak tomu je u norem EURO.  Výjimka pro vozidla 
pro speciální účely, která existuje u norem EURO, v je v tomto nařízení zbytečná, protože 
mohou být započítávána vozidla s vyššími i s nižšími emisemi CO2. 
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Pozměňovací návrh 102
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) „stopou“ rozumí rozchod kol 
automobilu násobený rozvorem uvedeným 
v prohlášení o shodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Umberto Guidoni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) „stopou“ rozumí rozchod kol 
násobený rozvorem uvedeným v 
prohlášení o shodě a definovaným v 
oddílu 2.1 a 2.3 přílohy I směrnice 
2007/46/ES;

Or. en

Odůvodnění

Hmotnostní parametr by měl být nahrazen parametrem stopy, aby nařízení nezvýhodňovalo 
některé technologie na snížení CO2 (např. naftové nebo hybridní motory) na úkor jiných 
technologií. Parametr stopy dále zajistí větší právní jistotu, neboť se očekává, že změny ve 
stopě budou mírnější než hmotnostní rozdíly. 
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Pozměňovací návrh 104
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) „stopou“ rozumí rozchod kol 
násobený rozvorem uvedeným v 
prohlášení o shodě a definovaným v 
oddílu 2.1 a 2.3 přílohy I směrnice 
2007/46/ES;

Or. en

Odůvodnění

Parametr hmotnosti by měl být nahrazen parametrem stopy, aby se usnadnily inovace u 
vozidel s nízkou hmotností. Parametr hmotnosti trestá lehčí auta přísnější limitní hodnotou. 
Parametr stopy je lepší i z hlediska právní jistoty, neboť se očekává, že změny ve stopě budou 
mírnější než hmotnostní rozdíly. 

Pozměňovací návrh 105
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Ján Hudacký

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „ekologickou inovací“ rozumí 
jakékoliv opatření či technologická 
inovace, jež mají prokazatelně vyčíslitelný 
přínos pro snižování emisí CO2, a jež 
nejsou vzaty v úvahu nebo nejsou 
dostatečně vzaty v úvahu v definicí v 
nařízení (ES) č. 715/2007 ani nejsou vzaty 
v úvahu v dodatečných opatřeních 
uvedených v článku 1. Musí být stanoven 
jejich výčet omezeného rozsahu.

Or. fr
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Odůvodnění

Je nutná taková definice inovačních opatření, která umožní zahrnout i kroky, které jdou nad 
rámec dodatečných opatření uvedených v článku 1 a jejichž dopad není během cyklu 
schvalování typu znatelný. 

Tyto ekologické inovace by mohly výrazně prospět životnímu prostředí, řidičům a evropské 
společnosti jako celku. Musí však být omezeny přesně stanoveným výčtem.

Pozměňovací návrh 106
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „ekologickou inovací“ rozumí všechna 
opatření či technologické inovace, jež 
mají prokazatelně vyčíslitelný přínos pro 
snižování emisí CO2  a jež nejsou 
zahrnuty do definicí v nařízení (ES) č. 
715/2007 či v těchto definicích nejsou 
dostatečně brány v potaz, ani nejsou 
předmětem dodatečných opatření 
uvedených v článku 1. Měl by být sestaven 
jejich omezený výčet.

Or. ro

Odůvodnění

Je třeba, aby existovala definice těch inovací, jež snižují emise CO2, nadále zlepšují výkon v 
souvislosti s CO2, a to ještě více, než stanoví dodatečná opatření uvedená v článku 1, a 
neprojeví se ve zkušebním cyklu. Tyto ekologické inovace mohou být významným přínosem 
pro životní prostředí, řidiče i evropskou společnost jako celek. Měly by však být omezeny na 
ty, které jsou uvedeny ve výčtu omezeného rozsahu.
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Pozměňovací návrh 107
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) „ekologickou inovací“ rozumí 
všechna opatření či technologické 
inovace, jež mají prokazatelně vyčíslitelný 
přínos pro snižování emisí CO2 a jež 
nejsou zahrnuty do definicí v nařízení 
(ES) č. 715/2007 či v těchto definicích 
nejsou dostatečně brány v potaz, ani 
nejsou předmětem dodatečných opatření 
uvedených v článku 1.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby existovala definice těch inovací, jež snižují emise CO2, nadále zlepšují výkon v 
souvislosti s CO2, a to ještě více, než stanoví dodatečná opatření uvedená v článku 1, a 
neprojeví se ve zkušebním cyklu. Tyto ekologické inovace mohou být významným přínosem 
pro životní prostředí, řidiče i evropskou společnost jako celek.

Pozměňovací návrh 108
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) „vozidlem poháněným alternativním 
palivem“ rozumí vozidlo, jak je 
definováno v nařízení 715/2007 a v jeho 
prováděcích opatřeních.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení Euro 5 již popisuje vozidla poháněná alternativním palivem jako vozidla, která mají 
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jeden systém pro uchovávání paliva, jsou ale schopná provozu na různé směsi dvou nebo více 
paliv (biopaliv).

Pozměňovací návrh 109
Göran Färm, Åsa Westlund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) „vozidlem na etanolový pohon flex 
fuel“ rozumí vozidlo, jak je definováno v 
nařízení 715/2007 a v jeho prováděcích 
opatřeních.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení Euro 5 již popisuje vozidla na etanolový pohon flex fuel jako vozidla, která mají 
jeden systém pro uchovávání paliva, jsou ale schopná provozu na různé směsi dvou nebo více 
paliv (biopaliv).

Pozměňovací návrh 110
Matthias Groote

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „vozidlem s nulovými emisemi“ 
rozumí osobní automobil, který v 
klidovém stavu ani při provozu 
neprodukuje žádné emise CO2.

Or. xm

Odůvodnění

Aby mohla vozidla, která na základě vysoce inovativní technologie neprodukují žádné emise 
CO2, rychleji proniknout na trh, musí obdržet inovativní bonus. 
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Pozměňovací návrh 111
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) „vozidlem s nulovými emisemi“ 
rozumí osobní automobil, který v 
klidovém stavu ani při provozu 
neprodukuje žádné emise CO2.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Matthias Groote

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb)„vozidlem s nejnižší produkcí emisí“ 
rozumí vozidlo, jehož produkce emisí CO2 
je nižší než 50 g/km;

Or. de

Odůvodnění

Aby mohla vozidla využívající vysoce inovativní technologie s velmi nízkými nebo žádnými 
emisemi CO2 rychleji proniknout na trh, musí tato vozidla dostat inovativní bonus. 
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Pozměňovací návrh 113
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fb) „super-úvěrem“ rozumí úvěr 
poskytnutý na vozidla, která jsou zvláště 
efektivní z hlediska produkce uhlíku a 
jejichž emise CO2 jsou nižší než 50 g/km.

Or. en

Odůvodnění

Prostřednictvím těchto „super-úvěrů“ mohou výrobci, kteří nabízejí vozidla, jež jsou zvláště 
efektivní z hlediska produkce uhlíku, obdržet příslušné úvěry.

Pozměňovací návrh 114
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fb) „specifickým maximálním emisním 
limitem“ rozumí specifické maximální 
emise CO2, které může vyprodukovat 
každý konkrétní osobní automobil 
registrovaný ve Společenství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O spojený podnik se nejedná, pokud 
Komise na žádost rozhodne, že podnik, 
který splňuje předpoklady podle čl. 3 
odst. 2 písm. a) až e), nemá skutečnou 
kontrolu nad jiným podnikem. 

Or. de

Odůvodnění

Podle mezinárodních ustanovení v oblasti práva společností nebo práva pracovníků podílet se 
na rozhodování může dojít k tomu, že i přesto, že jsou splněna kritéria uvedená v čl. 3 odst. 2 
písm. a) až e), nemá podnik nad jiným podnikem žádnou skutečnou kontrolu.  To platí 
zejména, pokud jde o vybavení modelů osobních vozidel ze strany podniku podle tohoto 
nařízení. 

Pozměňovací návrh 116
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O spojený podnik se nejedná, pokud 
Komise na žádost rozhodne, že podnik, 
který splňuje předpoklady podle čl. 3 
odst. 2 písm. a) až e), nemá skutečnou 
kontrolu nad jiným podnikem. 

Or. de

Odůvodnění

Podle mezinárodních ustanovení v oblasti práva společností nebo práva pracovníků podílet se 
na rozhodování může dojít k tomu, že i přesto, že jsou splněna kritéria uvedená v odstavci. 2, 
nemá podnik nad „jiným“ podnikem žádnou skutečnou kontrolu, zejména pokud jde o 
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vybavení modelů osobních vozidel ze strany podniku podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 117
Umberto Guidoni

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. 
ledna 2012 a každý následující kalendářní 
rok zajistí každý výrobce osobních 
automobilů, aby jeho průměrné specifické 
emise CO2 nepřekročily jeho cíl pro 
specifické emise určený v souladu 
s přílohou I, nebo pokud je výrobci 
udělena výjimka podle článku 9, cíl 
určený v souladu s uvedenou odchylkou.

Od 1. ledna 2012 a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
osobních automobilů, aby jeho průměrné 
specifické emise CO2 nepřekročily jeho cíl 
pro specifické emise určený v souladu s 
přílohou I.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní výjimky pro automobily s vysokými emisemi by měly být vypuštěny, neboť jsou 
nespravedlivé a mohly by výrobce přimět k tomu, aby vozidla s vysokými emisemi vyřadili ze 
své složky.

Pozměňovací návrh 118
Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby v roce 2012 25 %, v roce 2013 50 %, v 
roce 2014 75% a v roce 2015 a v každém 
následujícím kalendářním roce 100 % 
průměrných specifických emisí CO2 jeho 
vozového parku nepřekročilo cíl pro 
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odchylkou. specifické emise vozového parku výrobce
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou. Za tímto účelem se emise CO2, 
jejichž výše se upraví v závislosti na 
snížení emisí CO2 dosaženém 
ekologickými inovacemi, rozloží na tři po 
sobě jdoucí roky, jak stanoví článek 7.

Or. en

Odůvodnění

Aby měl průmysl možnost od počátku plnit cíle pro emise CO2, je nezbytná přiměřená doba 
pro přípravu a jistoty v oblasti plánování. Jednotliví výrobci automobilů nemohou přesně 
řídit průměrné emise CO2 za kalendářní rok, a to vzhledem k nejistotě týkající se časového 
plánování a logistiky, rozdílům ve sledování a nečekaným změnám poptávky spotřebitelů, 
technickým zpožděním při zavádění nových modelů vozidel a celkové hospodářské situaci 
v různých zemích. Ekologické inovace dále zlepšují výkon s ohledem na produkci CO2 a 
neprojeví se ve zkušebním cyklu.

Pozměňovací návrh 119
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2 
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby průměrné specifické emise CO2 
u 25 % jeho vozidel v roce 2012, 50 % 
v roce 2013, 75 % v roce 2014 a 100 % 
v roce 2015 a každý následující rok
nepřekročily cíl pro specifické emise 
určený jeho celkovému vozovému parku
v souladu s přílohou I, nebo pokud je 
výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou. Proto je nutné emise CO2 
přizpůsobené pro dosažení snížení emisí 
CO2 prostřednictvím ekologických 
inovací, rozložit do dvou po sobě jdoucích 
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let, jak to stanoví článek 7.

Or. es

Odůvodnění

Aby měl automobilový průmysl možnost od počátku plnit předpisy týkající se snížení emisí 
CO2, je nezbytná přiměřená doba pro přípravu a jistota plánování, jak je uvedeno 
v CARS 21. Ekologické inovace zvyšují možnosti snížení emisí CO2 nad rámec opatření 
uvedených v článku 1 i nad rámec testů pro schvalování typu vozidel.

Pozměňovací návrh 120
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2 
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby v roce 2012 40 % jeho vozového 
parku, v roce 2013 60 % jeho vozového 
parku, v roce 2014 80 % jeho vozového 
parku a v roce 2015 a v každém 
následujícím roce 100 % jeho vozového 
parku nepřekročilo jeho cíl pro specifické 
emise určený v souladu s přílohou I, nebo 
pokud je výrobci udělena výjimka podle 
článku 9, cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Or. en

Odůvodnění

V roce 2012 se bude 60 % všech automobilů blížit věku, kdy je třeba je nahradit. Většina 
automobilů prodávaných jako náhrada by měla splňovat stanovené emisní cíle, proto by 
daným požadavkům mělo odpovídat nejméně 40 % vozového parku.
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Pozměňovací návrh 121
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2 
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2015 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2 
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Or. de

Odůvodnění

Závazné cíle lze stanovit až od roku 2015, neboť vývojové a výrobní cykly v automobilovém 
průmyslu trvají pět až sedm let. Stanovit cíle dříve by neodpovídalo hospodářské realitě.

Pozměňovací návrh 122
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro výrobce, kteří vyrábějí vozidla, jež 
neprodukují žádné emise CO2, platí, že 
pro výpočet průměrných specifických 
emisí CO2 se každé takové nově 
registrované vozidlo až do roku 2015 
včetně započte třikrát.

Or. de

Odůvodnění

Aby mohla vozidla, která na základě vysoce inovativní technologie neprodukují žádné emise 
CO2, rychleji proniknout na trh, musí dostat inovativní bonus. 
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Pozměňovací návrh 123
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U každého výrobce, který vyrábí 
automobily se specifickými emisemi CO2 
nižšími než 50 g CO2/km, se každé z těchto 
nově registrovaných vozidel při výpočtu 
průměrných specifických emisí CO2
započítává pětkrát, a to až do roku 2015 
včetně.

Or. en

Odůvodnění

Limit 50 g/km bude působit jako efektivní pobídka pro výrobce automobilů, aby investovali do 
nových technologií, které zaručí nižší emise CO2.

Pozměňovací návrh 124
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující rok až 
do roku začínajícího dnem 1. ledna 2020 
včetně zajistí každý výrobce osobních 
automobilů, aby jeho průměrné specifické 
emise CO2 nepřekročily jeho cíl pro 
specifické emise stanovený v souladu 
s přílohou I bodem 1, který k 1. lednu 
2020 bude činit 80g CO2/km.

Or. en



AM\728271CS.doc 59/108 PE407.863v01-00

CS

Pozměňovací návrh 125
Umberto Guidoni

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující rok až 
do roku začínajícího dnem 1. ledna 2020 
včetně zajistí každý výrobce osobních 
automobilů, aby jeho průměrné specifické 
emise CO2 nepřekročily jeho cíl pro 
specifické emise stanovený v souladu 
s přílohou I bodem 1, který k 1. lednu 
2020 bude činit 80g CO2/km.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise má vážné nedostatky, neboť neobsahuje přísnější dlouhodobé cíle pro rok 2020 
a další roky. Je zapotřebí razantnějšího snížení emisí, aby se dopravní odvětví mohlo podílet 
na plnění mezinárodních cílů EU v souvislosti s klimatem a aby se zamezilo trvalému nárůstu 
emisí z dopravy, který oslabuje cíle EU týkající se klimatu. Dále je zapotřebí vyrábět mnohem 
účinnější automobily, aby si lidé mohli vzhledem k rostoucím cenám ropy dovolit jejich 
provoz.

Pozměňovací návrh 126
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro výrobce, kteří vyrábějí vozidla s velmi 
nízkou produkcí emisí CO2, platí, že pro 
výpočet průměrných specifických emisí 
CO2 se každé takové nově registrované 
vozidlo až do roku 2015 včetně započte 
jedenapůlkrát.

Or. de
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Odůvodnění

Aby mohla vozidla využívající vysoce inovativní technologie s velmi nízkými nebo žádnými 
emisemi CO2 rychleji proniknout na trh, musí tato vozidla dostat inovativní bonus. 

Pozměňovací návrh 127
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. 
ledna 2021 a každý následující rok až do 
roku začínajícího dnem 1. ledna 2025 
včetně a dále každý následující rok zajistí 
každý výrobce osobních automobilů, aby 
jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
stanovený v souladu s přílohou I bodem 1, 
který k 1. lednu 2025 bude činit 60 g 
CO2/km.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Umberto Guidoni

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. 
ledna 2021 a každý následující rok až do 
roku začínajícího dnem 1. ledna 2025 
včetně a dále každý následující rok zajistí 
každý výrobce osobních automobilů, aby 
jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
stanovený v souladu s přílohou I bodem 1, 
který k 1. lednu 2025 bude činit 60 g 
CO2/km.
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Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise má vážné nedostatky, neboť neobsahuje přísnější dlouhodobé cíle pro rok 2020 
a další roky. Je zapotřebí razantnějšího snížení emisí, aby se dopravní odvětví mohlo podílet 
na plnění mezinárodních cílů EU v souvislosti s klimatem a aby se zamezilo trvalému nárůstu 
emisí z dopravy, který oslabuje cíle EU týkající se klimatu. Dále je zapotřebí vyrábět mnohem 
účinnější automobily, aby si lidé mohli vzhledem k rostoucím cenám ropy dovolit jejich 
provoz.

Pozměňovací návrh 129
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Článek 4a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Specifické maximální emisní limity

S účinností od 1. ledna 2016 vnitrostátní 
orgány z důvodů týkajících se emisí nebo 
spotřeby paliva odmítnou udělit schválení 
typu ES nebo vnitrostátní schválení typu 
nových typů vozidel, která o 50 % překročí 
jejich cíl pro specifické emise, jak je 
uvedeno v příloze 1 bodech 1 a 2. 

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Göran Färm, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 4a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Vozidla flex fuel

Pro účely určení plnění cíl pro specifické 
emise podle článku 4 ze strany 
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jednotlivých výrobců osobních automobilů 
budou emise CO2 uvedené v prohlášení o 
shodě pro každé vozidlo na etanolový 
pohon flex fuel registrované v Evropské 
unii sníženy o 5 % (maximálně o 8 gramů 
na kilometr), aby mohla být zohledněna 
jejich větší technologická schopnost 
snižovat emise na základě využívání dvou 
rozdílných paliv. Toto snížení se netýká
vozidel o hmotnosti přesahující 2000 kg.
Toto procento bude zvýšeno až na 20 % 
(maximálně o 30 gramů na kilometr), 
pokud v členském státě, kde je vozidlo 
registrováno, nabízí alespoň 10 % 
čerpacích stanic etanol E85, který splňuje 
kritéria EU v souvislosti s udržitelností. 
Toto snížení se netýká vozidel o hmotnosti 
přesahující 2000 kg.

Or. en

Odůvodnění

Dodavatelé pohonných hmot mají tendenci poskytovat infrastrukturu pro biopaliva až ve 
chvíli, kdy je po těchto palivech dostatečná poptávka. Způsob, jak trh s biopalivy otevřít, je 
technologie flex fuel s možností kombinovat automaticky využívání benzínu s biopalivy. Tento 
způsob je spolu s budoucími kritérii v oblasti udržitelnosti pro biopaliva a účinnější 
technologií vozidel jednou z možností, jak snížit emise CO2.

Pozměňovací návrh 131
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Článek 4a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Pro účely určení plnění cílové hodnoty 
specifických emisí podle článku 4 ze 
strany jednotlivých výrobců osobních 
automobilů budou emise CO2 uvedené v 
prohlášení o shodě pro každé „vozidlo 
poháněné alternativním palivem“, jak je 
definováno v nařízení (ES) č. 715/2007, 
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registrované v Evropské unii sníženy o 5 
%, aby mohla být zohledněna jejich větší 
technologická schopnost snižovat emise 
na základě využívání dvou rozdílných 
paliv. Toto procento bude zvýšeno až na 
20 %, pokud v členském státě, kde je 
vozidlo registrováno, nabízí alespoň 10 % 
čerpacích stanic biopaliva, která splňují 
kritéria EU v souvislosti s udržitelností.

Or. en

Odůvodnění

Dodavatelé pohonných hmot pravděpodobně neposkytnou plnou síť pro čerpání paliv, dokud 
po nich nezaznamenají dostatečnou poptávku. Aby se vyhnuli tomuto problému, vyvíjejí 
výrobci automobilů vozidla na alternativní pohon, která automaticky přepínají a využívají 
kombinaci nafty a biopaliv. Díky této dodatečné technologické schopnosti mohou tato vozidla 
po celou dobu své životnosti (v průměru 12 let) jezdit na biopaliva. Vzhledem k tomu, že se 
tato biopaliva stávají stále dostupnější, mohlo by tak dojít k významnému snížení emisí CO2
vozového parku na základě konceptu „well- to-wheels“ (od zdroje ke kolům).

Pozměňovací návrh 132
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Za účelem splnění povinností 
souvisejících se zavedením vozidel 
s nulovými emisemi podle přílohy 1 bodu 
2a (nový) mohou výrobci vytvořit 
sdružení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. S výjimkou případu, kdy je učiněno 
oznámení podle odstavce 3, výrobci ve 
sdružení, o němž byly podány informace 
Komisi, jsou považováni pro účely tohoto 
nařízení za jednoho výrobce.

7. S výjimkou případu, kdy je učiněno 
oznámení podle odstavce 3, výrobci ve 
sdružení, o němž jsou podávány informace 
Komisi, jsou považováni pro účely splnění 
svých povinností podle článku 4 tohoto 
nařízení za jednoho výrobce. Informace o 
kontrole a hlášení budou zaznamenávány 
a oznamovány v centrálním registru, do 
něhož budou mít přístup jednotliví výrobci 
i sdružení.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za rok začínající dnem 1. ledna 2010 a 
každý následující rok zaznamená každý 
členský stát u každého nového osobního 
automobilu registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II.

1. Za rok začínající dnem 1. ledna 2010 a 
každý následující rok zaznamená každý 
členský stát u každého nového osobního 
automobilu registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II. 
Členské státy se v maximálně míře snaží 
zajistit, aby orgány předávající tyto 
informace pracovaly transparentně a 
nebyrokraticky.

Or. pl

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby vnitrostátní orgány předávající tyto 
informace nevytvářely zbytečné provozní náklady a aby pracovaly co nejefektivněji a 
vyžadovaly co nejméně administrativních formalit. 
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Pozměňovací návrh 135
Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dne 28. února 2011 a každého 
následujícího roku členský stát určí a 
předloží Komisi informace uvedené v části 
B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají ve 
formátu podle části C přílohy II.

2. Do dne 31. července 2012 a každé 
následující pololetí členský stát určí a 
předloží Komisi informace, ověřené 
oprávněným auditorem, uvedené v části B 
přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají ve 
formátu podle části C přílohy II.

Or. en

Odůvodnění

Kontrola a hlášení by měly být zahájeny spolu s prováděním nařízení v roce 2012, aby se 
zabránilo narušování hospodářské soutěže a diskriminaci mezi výrobci. Je zásadní, aby 
výrobci byli brzy obeznámeni s tím, jaká bude oficiální hodnota CO2, proto Komise musí 
provádět prozatímní výpočty každý půlrok. Ověřování údajů, které členské státy poskytnou, 
oprávněným auditorem by mělo zajistit, aby členské státy získávaly a kontrolovaly hodnoty 
CO2 v prohlášení o shodě a aby modely automobilů byly přidělovány správným výrobcům. 

Pozměňovací návrh 136
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Na rok začínající dnem 1. ledna 2016 
a každý následující rok členský stát 
stanoví a předá Komisi informace 
uvedené v části B přílohy II za 
předcházející kalendářní rok v souvislosti 
s vozidly s nulovými emisemi na základě 
postupu pro výpočet emisí skleníkových 
plynů souvisejících s energií využitou při 
výrobě paliva pro vozidla s nulovými 
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emisemi podle odstavce 4a. Údaje se 
předávají ve formátu podle části C přílohy 
II.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Do 1. ledna 2010 Komise stanoví 
postup pro výpočet emisí skleníkových 
plynů souvisejících s energií využitou při 
výrobě paliva pro vozidla s nulovými 
emisemi, a to za použití průměrného 
množství energie využité k výrobě paliva 
pro vozidla s nulovými emisemi na 
členský stát, pokud výrobce neprokáže, že 
množství energie využité k výrobě jeho 
vozidel s nulovými emisemi je nižší než 
průměr.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Dragoş Florin David

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy určí příslušný orgán 
odpovědný za shromažďování a sdělování 
sledovaných údajů v souladu s tímto 
nařízením a o určeném příslušném orgánu 
informují Komisi nejpozději 6 měsíců po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

7. Členské státy určí příslušný orgán 
odpovědný za shromažďování a sdělování 
sledovaných údajů v souladu s tímto 
nařízením a o určeném příslušném orgánu 
informují Evropský parlament, Radu a 
Komisi nejpozději 6 měsíců po vstupu 
tohoto nařízení v platnost.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 139
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2012, v němž průměrné specifické emise 
CO2 výrobce překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2012, v němž průměrné specifické emise 
CO2 výrobce, přizpůsobené snížení emisí 
CO2 dosaženému ekologickými inovacemi 
a rovnoměrně rozložené na dva po sobě 
jdoucí roky, překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

Or. en

Odůvodnění

Je nereálné, aby jednotliví výrobci automobilů dokázali přesně řídit průměrné emise CO2 za 
kalendářní rok, a to vzhledem k nepředvídatelné komplexnosti, jako je nejistota týkající se 
časového plánování a logistiky, rozdíly ve sledování a nečekané změny poptávky spotřebitelů, 
technické zpoždění při zavádění nových modelů automobilů a celková hospodářská situace 
v různých členských státech. Kromě dodatečných opatření uvedených v článku 1, která nejsou 
ve zkušebním cyklu patrná, zlepšují výkon CO2 i ekologické inovace. 

Pozměňovací návrh 140
Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2012, v němž průměrné specifické emise 
CO2 výrobce překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2012, v němž průměrné specifické emise 
CO2 výrobce, přizpůsobené snížení emisí 
CO2 dosaženému ekologickými inovacemi 
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Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

a rovnoměrně rozložené na tři po sobě 
jdoucí roky, překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

Or. en

Odůvodnění

Je nereálné, aby jednotliví výrobci automobilů dokázali přesně řídit průměrné emise CO2 za 
kalendářní rok, a to vzhledem k nepředvídatelné komplexnosti, jako je nejistota týkající se 
časového plánování a logistiky, rozdíly ve sledování a nečekané změny poptávky spotřebitelů, 
technické zpoždění při zavádění nových modelů automobilů a celková hospodářská situace 
v různých členských státech.
Kromě dodatečných opatření uvedených v článku 1, která nejsou ve zkušebním cyklu patrná, 
zlepšují výkon CO2 i ekologické inovace. 

Pozměňovací návrh 141
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2012, v němž průměrné specifické emise 
CO2 výrobce překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2015, v němž průměrné specifické emise 
CO2 výrobce překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

Or. de

Odůvodnění

Závazné cíle lze stanovit až od roku 2015, neboť vývojové a výrobní cykly v automobilovém 
průmyslu trvají pět až sedm let. Stanovit cíle dříve by neodpovídalo hospodářské realitě.
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Pozměňovací návrh 142
Gabriele Albertini, Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Romano Maria La Russa, 
Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce:

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce:

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů x poplatek za překročení emisí 
stanovený v odstavci 3.

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů, které v průměru nevyhovují 
specifickému cíli pro emise daného 
výrobce, x poplatek za překročení emisí 
stanovený v odstavci 3.

kde: kde:
„překročením emisí” se rozumí kladný 
počet gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise výrobce překročily jeho 
cíl pro specifické emise v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa; a

„překročením emisí” se rozumí kladný 
počet gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise výrobce překročily jeho 
cíl pro specifické emise v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa;

„počtem nových osobních automobilů” se 
rozumí počet nových osobních automobilů, 
jehož je výrobcem a jenž byl zaregistrován 
v daném roce.

„počtem nových osobních automobilů” se 
rozumí počet nových osobních automobilů, 
jehož je výrobcem a jenž byl zaregistrován 
v daném roce, a
„počtem nových osobních automobilů,
které v průměru nevyhovují specifickému 
cíli pro emise daného výrobce“, se rozumí 
počet nových osobních automobilů 
vyrobených výrobcem a registrovaných 
v daném roce, jejichž emise přesahují 
stanovený limit tak, že průměrné emise 
všech registrovaných automobilů daného 
výrobce s emisemi nepřekračujícími daný 
limit odpovídají specifickému cíli daného 
výrobce.  

Or. it

Odůvodnění

Stanovené poplatky nerespektují základní zásadu, podle níž „znečišťovatel platí“: je 
nepřijatelné, aby byly stejným způsobem uplatňovány na všechny automobily bez ohledu na 
jejich úroveň emisí. Uplatňování této zásady vyžaduje, aby byly nejprve oceněny velikosti 
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motorů, které v průměru odpovídají úrovni emisí specificky stanovených pro jednoho výrobce.
Tímto způsobem bude výrobce podporován v tom, aby na trh uváděl stále větší počet vozů 
odpovídajících pravidlům. 

Pozměňovací návrh 143
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Ján Hudacký

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce:

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce:

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů x poplatek za překročení emisí 
stanovený v odstavci 3.

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů, které vypouštějí více než 130 g 
CO2/km, plus 50% počtu osobních 
automobilů, které vypouštějí 130 g 
CO2/km nebo méně, x poplatek za 
překročení emisí stanovený v odstavci 3.

kde: kde:

„překročením emisí“se rozumí kladný 
počet gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise výrobce překročily jeho 
cíl pro specifické emise v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa;

„překročením emisí“ se rozumí kladný 
počet gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise výrobce překročily jeho 
cíl pro specifické emise v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa;

„počtem nových osobních automobilů“ se 
rozumí počet nových osobních automobilů, 
jehož je výrobcem a jenž byl zaregistrován 
v daném roce.

„počtem nových osobních automobilů“ se 
rozumí počet nových osobních automobilů, 
jehož je výrobcem a jenž byl zaregistrován 
v daném roce.

Or. fr

Odůvodnění

Úroveň sklonu zvýšená na 60 % zavádí sociální nerovnost, pokud jde o sdílení zátěže 
vyplývající z právní úpravy, protože někteří výrobci budou mít stanoveny individuální cíle 
emisí nižších než 130 g CO2/km. Rozlišení pokut by umožnilo dodržet zásadu „znečišťovatel 
platí“ a napravilo by tuto nerovnost tím, že by snížilo výši pokut ukládaných u vozidel, která 
již splňují obecný cíl ve výši 130 g.      
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Pozměňovací návrh 144
Dominique Vlasto, Nicole Fontaine, Ján Hudacký

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Text proposed by the Commission Pozměňovací návrh

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce:

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce:

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů x poplatek za překročení emisí 
stanovený v odstavci 3.

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů, které vypouštějí více než 130 g 
CO2/km x poplatek za překročení emisí 
stanovený v odstavci 3.

kde: kde:

„překročením emisí” se rozumí kladný 
počet gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise výrobce překročily jeho 
cíl pro specifické emise v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa;

„překročením emisí” se rozumí kladný 
počet gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise výrobce překročily jeho 
cíl pro specifické emise v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa;

„počtem nových osobních automobilů” se 
rozumí počet nových osobních automobilů, 
jehož je výrobcem a jenž byl zaregistrován 
v daném roce.

„počtem nových osobních automobilů” se 
rozumí počet nových osobních automobilů, 
jehož je výrobcem a jenž byl zaregistrován 
v daném roce.

Or. fr

Odůvodnění

Úroveň sklonu zvýšená na 60 % zavádí sociální nerovnost, pokud jde o sdílení zátěže 
vyplývající z právní úpravy, protože někteří výrobci budou mít stanoveny individuální cíle 
emisí nižších než 130 g CO2/km. Rozlišení pokut by umožnilo dodržet zásadu „znečišťovatel 
platí“ a napravilo by tuto nerovnost tím, že by snížilo výši pokut uložených u vozidel, která již 
splňují obecný cíl ve výši 130 g.      
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Pozměňovací návrh 145
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce:

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce:

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů x poplatek za překročení emisí 
stanovený v odstavci 3.

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů, které vypouštějí více než 130 g 
CO2/km x poplatek za překročení emisí 
stanovený v odstavci 3.

přičemž: přičemž:

„překročením emisí” kladný počet gramů 
na kilometr, o které průměrné specifické 
emise výrobce překročily jeho cílovou 
hodnotu specifických emisí v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa a

„překročením emisí” kladný počet gramů 
na kilometr, o které průměrné specifické 
emise výrobce překročily jeho cílovou 
hodnotu specifických emisí v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa a

„počtem nových osobních automobilů” 
počet nových osobních automobilů, jehož 
je výrobcem a jenž byl zaregistrován v 
daném roce.

„počtem nových osobních automobilů” 
počet nových osobních automobilů, jehož 
je výrobcem a jenž byl zaregistrován v 
daném roce.

Or. ro

Odůvodnění

Tyto rovnice by se měly vztahovat pouze na automobily, jejichž emise CO2 překračují hodnotu 
130 g CO2/km.

Pozměňovací návrh 146
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí musí být 
obdobný jako u pokut placených v jiných 
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odvětvích v rámci systému obchodování 
s emisemi EU.

a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;
b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR;
c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; y
d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 95 EUR.

Or. es

Odůvodnění

Navrhované pokuty nebo vyrovnávací platby jsou naprosto neúměrné a nejsou v žádném 
případě srovnatelné s poplatky v jiných odvětvích. Pokuty by ve své současné podobě 
odpovídaly částce 475 EUR/t pro rok 2015, zatímco pokud se provede srovnání s jinými 
odvětvími, na která se uplatní evropský systém obchodování s emisemi, pohybovala by se 
výsledná částka mezi 20 a 40 EUR/t, s dodatečnými pokutami (v případě nesplnění) 
dosahujícími 100 EUR/t a 20 EUR/t pro podporu energeticky účinných silničních vozidel.

Pozměňovací návrh 147
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí je ve 
vztahu k překročení emisí za kalendářní 
rok 2012 a následující kalendářní roky 
stanoven na 150 EUR.

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;

(a)

(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR;

(b)

(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; (teplota) 
po …. (čas), který zaručuje negativní 
reakci na fosfatázovou zkoušku, 

(c)
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následovaným v případě sušeného mléka 
nebo u sušeného mléčného výrobku 
procesem sušení, a

(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 95 EUR.

(d)

Or. en

Odůvodnění

Poplatek za překročení emisí by měl být poměrně vysoký, aby se zajistilo, že všichni výrobci 
plní své cíle. Posouzení dopadů vypracované Komisí uvádí, že „…dosažení odrazujícího 
účinku ve všech oblastech vyžaduje u některých výrobců založení úrovní poplatků na horním 
rozpětí nejnižších nákladů na snižování emisí (150 EUR/g).“ 

Pozměňovací návrh 148
Umberto Guidoni

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí je ve 
vztahu k překročení emisí za kalendářní 
rok 2012 a následující kalendářní roky 
stanoven na 150 EUR.

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;

(e)

(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR;

(f)

(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; (teplota) 
po …. (čas), který zaručuje negativní 
reakci na fosfatázovou zkoušku, 
následovaným v případě sušeného mléka 
nebo u sušeného mléčného výrobku 
procesem sušení, a

(g)

(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 

(h)
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kalendářní roky: 95 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Postupné zavádění pokut navržené Komisí způsobí, že stanovený cíl nebude moci být v roce 
2012 splněn. Pokuty by tedy měly vstoupit v platnost v roce 2012. Navíc je třeba je zvýšit tak, 
aby všichni výrobci byli nuceni investovat do inovací na snížení CO2.

Pozměňovací návrh 149
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí je od roku
2012: 95 EUR.

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;
(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR;
(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; a 
(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015: 95 EUR.

Or. de

Odůvodnění

Může existovat pouze jedna fáze zavádění. Fáze zavádění prostřednictvím vozového parku 
výrobcům umožňuje se flexibilně přizpůsobit stanovené průměrné hodnotě emisí CO2. Pokud 
výrobci nebudou moci průměrnou hodnotu dodržet, musí od roku 2012 zaplatit 95 EUR za 
každý gram, o který překročí stanovenou hodnotu emisí. 
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Pozměňovací návrh 150
Gabriele Albertini, Gianni De Michelis, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, 
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí je 20 EUR, 
podobně jako u poplatků ukládaných 
v jiných odvětvích na základě evropského 
systému obchodování s emisemi (ETS).

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;
(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR;
(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; 30 EUR;
(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 95 EUR.

Or. it

Odůvodnění

Navrhované poplatky za překročení emisí jsou nepřiměřeně vysoké ve srovnání s poplatky, 
které budou ukládány od roku 2012 (100 EUR/t) v rámci systému obchodování s emisemi 
(známého pod zkratkou ETS): 95 EUR za g/km odpovídá ve skutečnosti 475 EUR/t CO2. 
V zájmu zajištění souladu poplatků zavedených v odvětví motorových vozidel s poplatky 
uplatňovanými v odvětvích, na která se vztahuje systém obchodování s emisemi, by měly být 
poplatky stanoveny na podobné úrovni, tj. ve výši 20 EUR g/km CO2 (což odpovídá částce 
100 EUR/t).

Pozměňovací návrh 151
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí podle 
článku 1 je
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(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 10 EUR;

(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR; 

(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 20 EUR;

c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; a

(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 30 EUR;

(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015: 95 EUR.

(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 40 EUR.
Pouze při malých překročeních emisí CO2 
může Komise od zaplacení poplatku po 
předložení žádosti upustit. 

Or. de

Odůvodnění

Komisí navržené poplatky ve výši 100 až 475 EUR na tunu CO2 jsou podstatně vyšší než 
srovnatelné certifikované ceny CO2 v rámci systému obchodování s emisemi. Takové 
jednostranné znevýhodnění výrobců osobních automobilů, a tím jejich zákazníků, není 
oprávněné a je z hospodářského hlediska neefektivní. Navržené postihy by podstatně snížily 
inovativní sílu průmyslu. Odkaz na kalendářní roky následující po roku 2015 je nezbytný, 
neboť v německé jazykové verzi návrhu nařízení se na následující kalendářní roky neodkazuje. 

Pozměňovací návrh 152
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poplatek za překročení emisí je: Poplatek za překročení emisí je:

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: ne více než 10 EUR 
vůči ceně sjednané na burze za překročení 
emisí CO2;

(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR;

(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: ne více než 20 EUR 
vůči ceně sjednané na burze za překročení 
emisí CO2;

(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; a 

(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: ne více než 30 EUR 
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vůči ceně sjednané na burze za překročení 
emisí CO2; a,

(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015: 95 EUR.

(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015: ne více než 40 EUR 
vůči ceně sjednané na burze za překročení 
emisí CO2;

Or. de

Odůvodnění

Poplatky by měly být stanoveny podle srovnatelných certifikovaných cen CO2 v rámci 
systému EU pro obchodování s emisemi, neboť by jinak docházelo k diskriminaci výrobců 
automobilů. S cílem zohlednit hospodářskou realitu by se měly poplatky navíc opírat o ceny 
sjednané na burze.

Pozměňovací návrh 153
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí je:
a) 20 EUR při překročení emisí za 
kalendářní rok 2012

a) 15 EUR při překročení emisí za 
kalendářní rok 2012

b) 35 EUR při překročení emisí za 
kalendářní rok 2013

b) 30 EUR při překročení emisí za 
kalendářní rok 2013

c) 60 EUR při překročení emisí za 
kalendářní rok 2014 a

c) 45 EUR při překročení emisí za 
kalendářní rok 2014 a

d) 95 EUR při překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky.

d) 60 EUR při překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky.

Or. pl

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zamezit velmi prudkému nárůstu nákladů. Přijatá 
opatření musí být vyvážená, aby se nové automobily nestaly méně dostupnými, a přitom musí 
být zajištěno, aby průmysl výroby motorových vozidel byl i nadále konkurenceschopný na 
vývozních trzích, na nichž se neuplatňují stejné požadavky. 
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Pozměňovací návrh 154
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Částky poplatku za překročení emisí se 
považují za příjem do rozpočtu Evropské 
unie.

5. Částky poplatku za překročení emisí se 
považují za příjem do rozpočtu Evropské 
unie a mohou být přerozděleny subjektům 
zapojených do činnosti usilující o 
podnícení inovace v odvětví výroby 
motorových vozidel ve Společenství..

Or. pl

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je podpořit výzkumnou činnost ve Společenství s cílem 
vyvinout inovační řešení, která snižují emise CO2, a zároveň zastavit stoupající náklady při 
výrobě motorových vozidel.     

Pozměňovací návrh 155
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Částky poplatku za překročení emisí se 
považují za příjem do rozpočtu Evropské 
unie.

5. Částky poplatku za překročení emisí 
jsou určeny na způsoby dopravy, které 
jsou udržitelné a neprodukují emise CO2, 
zejména na dopravní síť a výzkum 
možností, jak zvýšit energetickou účinnost 
a využívat obnovitelné energie v odvětví 
dopravy.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 156
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Článek 7a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Model odměny 

1. Pokud splní cílovou hodnotu v roce 
2012 více než čtvrtina, v roce 2013 více 
než polovina a v roce 2014 více než tři 
čtvrtiny celého vozového parku , obdrží 
výrobce bonusové body. 
2. Bonusové body budou vypočítány podle
poplatků za překročení emisí v souladu s 
článkem 7, přičemž jeden bonusový bod 
odpovídá jednomu euru. 
3. Od roku 2012 se budou získané 
bonusové body započítávat podle článku 7 
s případně později vzniklými poplatky za 
překročení emisí. 
4. Komise stanoví způsoby vybírání a 
započítávání bonusových bodů. 

Or. de

Odůvodnění

Protože vývojové cykly pro nové modely a technologie trvají nejméně pět až sedm let, je 
účinné postupné zavádění cílových hodnot. Výrobci, jejichž podíl vozového parku, který 
splňuje cílové hodnoty, je vyšší, než je požadováno, by měli být pozitivně motivováni a obdržet 
odměny za úspěšně zavedená opatření pro snížení emisí CO2 ve formě připsaných 
bonusových bodů, které bude možné započítat s případně později vzniklými sankcemi. 

Pozměňovací návrh 157
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do dne 31. října 2011 a každého 1. Do dne 31. října 2011 a ke stejnému 
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následujícího roku Komise zveřejní 
seznam, ve kterém se u každého výrobce 
uvedou:

datu každého následujícího roku Komise 
zveřejní, a to i na svých webových 
stránkách, seznam, ve kterém se u 
každého výrobce uvedou:

Or. ro

Pozměňovací návrh 158
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ode dne 31. října 2013 seznam 
zveřejňovaný podle odstavce 1 rovněž 
uvede, zda výrobce splnil pro předchozí 
kalendářní rok požadavky uvedené v 
článku 4.

2. Ode dne 31. října 2016 seznam 
zveřejňovaný podle odstavce 1 rovněž 
uvede, zda výrobce splnil pro předchozí 
kalendářní rok požadavky uvedené v 
článku 4.

Or. de

Odůvodnění

Závazné cíle lze stanovit až od roku 2015, neboť vývojové a výrobní cykly v automobilovém 
průmyslu trvají pět až sedm let. Stanovit cíle dříve by neodpovídalo hospodářské realitě.
Nezbytnému posunutí data zavádění se musí přizpůsobit také zveřejnění údajů.

Pozměňovací návrh 159
Umberto Guidoni

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 se zrušuje

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní výjimky pro automobily s vysokými emisemi by měly být vypuštěny, neboť jsou 
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nespravedlivé a mohly výrobce přimět k tomu, aby vozidla s vysokými emisemi vyřadili ze své 
složky.

Pozměňovací návrh 160
Monica Frassoni, Gabriele Albertini, Gianni De Michelis, Romano Maria La Russa, 
Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Čl. 9 – název a odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 Článek 9

Speciální výjimka pro nezávislé výrobce 
malých sérií

Výjimka pro specializované výrobce 
malých sérií

1. Žádost o výjimku z cíle pro specifické 
emise vypočteného v souladu s přílohou I 
může podat výrobce, který:

1. Žádost o výjimku z cíle pro specifické 
emise vypočteného v souladu s přílohou I 
může podat výrobce, který:

(a) je odpovědný za méně než 10 000 
nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok; a

(a) je odpovědný za méně než 10 000 
nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok; a

(b) není spojen s dalším výrobcem. (b) osobní automobily, za něž odpovídá, 
patří do kategorie, jejíž specifická povaha 
neumožňuje dosažení daného cíle. 

Or. it

Odůvodnění

Výjimku je třeba stanovit pro všechny specializované výrobce (0,2 % z celkové výroby, méně 
než 30 000 aut, nízký počet najetých kilometrů, nízké celkové emise CO2), neboť nemohou 
přistoupit k minimálně 60% snížení v souladu se přílohou I. V zájmu zamezení 
neopodstatněnému narušení hospodářské soutěže musí být výjimka přiznána všem výrobcům 
(ať už jsou „spojeni“ s dalším výrobcem či nikoli), kteří si svými výrobky konkurují. 
Výrobci„spojení“ s jiným výrobcem by jinak nepřiměřeně zatěžovali partnery s významnějším 
postavením.  



AM\728271CS.doc 83/108 PE407.863v01-00

CS

Pozměňovací návrh 161
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) je odpovědný za méně než 10 000
nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok;

(a) je odpovědný za méně než 0,1 % 
nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok;

Or. de

Odůvodnění

Dynamická regulace je účinnější než statická, neboť se přizpůsobí vývoji na trhu.

Pozměňovací návrh 162
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) je odpovědný za méně než 10 000
nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok;

(a) je odpovědný za méně než 0,1 % nově 
registrovaných osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok;

Or. de

Pozměňovací návrh 163
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Na vyžádání musí Komise výrobcům 
specifických modelů, jejichž nové 
registrace dohromady nepřekročí 1 % 
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objemu všech registrací nových osobních 
vozidel v EU, povolit namísto specifických 
cílů stanovených podle přílohy I 
alternativní cíle, které stanoví snížení 
jejich průměrných specifických emisí z 
roku 2008 o 25 %.

Or. de

Odůvodnění

Návrh nařízení nezohledňuje zvláštní situaci výrobců, kteří nabízejí pouze specifické modely, 
avšak jsou příliš velcí, aby spadali do výjimky podle čl. 9 odst. 1 písm. a) a b). Alternativní cíl 
zavazuje výrobce k tomu, aby jako výrobci vozového parku vyvinuli alespoň stejně velké úsilí, 
zároveň jim však stanoví spravedlivé podmínky podle základního roku 2008.

Pozměňovací návrh 164
Pierre Pribetich

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každý výrobce, který se účastní 
hospodářské soutěže v automobilovém 
průmyslu na vysoké úrovni, může podat 
žádost o udělení výjimky ze specifických 
cílů, pokud jde o úrovně emisí vypočtené 
podle přílohy I, pokud takový výrobce 
investuje do výzkumu a vývoje, do 
zlepšování bezpečnostních prvků vozidel a 
svým způsobem se podílí na snižování 
emisí CO2 prostřednictvím 
technologických inovací. 

Or. fr

Odůvodnění

Výrobci účastnící se hospodářské soutěže v automobilovém průmyslu jsou pro snižování emisí 
CO2 pozitivem. Jejich rozsáhlé investice umožňují automobilovému průmyslu dospět k 
technologickým inovacím, jejichž pomocí lze snižovat emise CO2.  Je proto legitimní, aby 
získali výjimku.
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Pozměňovací návrh 165
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Žádost o odchylku včetně údajů, které 
ji opodstatňují, a dále veškerá oznámení 
podle odstavce 4, veškerá zrušení podle 
odstavců 5 nebo 6 či opatření uvedená 
v odstavci 7 budou zpřístupněna 
veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 7a a 7b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Výrobce může Komisi požádat o 
alternativní cíl, jehož hodnota je namísto 
hodnoty stanovené podle přílohy I o 25 % 
nižší než hodnota jeho průměrných 
specifických emisí z roku 2006, za 
podmínky, že 
a) nemá spojený podnik a jeho roční 
objem registrací nových vozidel v 
Evropské unii se pohybuje mezi hodnotou 
stanovenou v odstavci 1 a 1 % nově 
registrovaných vozidel na evropském trhu, 
nebo 
b) má spojené podniky a jeho roční objem 
registrací nových vozidel v Evropské unii 
se spolu s ročním objemem registrací 
nových vozidel jeho spojených podniků 
v Evropské unii pohybuje mezi hodnotou 
stanovenou v odstavci 1 a 1 % nově 
registrovaných vozidel na evropském trhu.
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7b. Spojené podniky mohou Komisi 
požádat o alternativní cíl, jehož hodnota je 
namísto hodnoty stanovené podle přílohy 
I o 25 % nižší než hodnota jejich 
průměrných specifických emisí z roku 
2006, pokud se jejich roční objem 
registrací nových vozidel v Evropské unii 
spolu s ročním objemem registrací nových 
vozidel jejich spojených podniků v 
Evropské unii pohybuje mezi hodnotou 
stanovenou v odstavci 1 a 1 % nově 
registrovaných vozidel na evropském trhu.

Or. de

Odůvodnění

Vyšší snížení cíle o 25 % zvyšuje motivaci výrobců specifických modelů, aby vyvinuli vyšší 
úsilí než výrobci vozového parku. Protože výrobci specifických modelů většinou nejsou 
zahrnuti do výjimky podle článku 91, je z důvodu zajištění stejných podmínek nutné tento bod 
v návrhu Komise doplnit. 

Pozměňovací návrh 167
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V roce 2010 Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
přezkumu pokroku v provádění 
integrovaného přístupu Společenství ke 
snižování emisí CO2 z lehkých užitkových 
vozidel.

1. V roce 2010 Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
přezkumu pokroku v provádění 
integrovaného přístupu Společenství ke 
snižování emisí CO2 z lehkých užitkových 
vozidel. V rámci téže zprávy Komise 
předloží doporučení k systému kreditů a 
vydávání osvědčení za účelem zavádění 
ekologických inovací.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 168
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V roce 2010 Komise zhodnotí na 
základě údajů hlášených podle rozhodnutí 
1753/2000/ES, zda mezi lety 2006 a 2009
došlo ke změnám hmotnosti nových 
osobních automobilů větší nebo menší než 
0. Pokud se v hmotnosti nových osobních 
automobilů vyskytne změna, změní se 
hodnota autonomního přírůstku hmotnosti 
v příloze I tak, aby vyjadřovala průměr 
ročních změn v hmotnosti mezi 
kalendářními lety 2006 až 2009. Uvedená 
opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

2. V roce 2016 Komise zhodnotí na 
základě údajů hlášených podle rozhodnutí 
1753/2000/ES, zda mezi lety 2006 a 2015
došlo ke změnám hmotnosti nových 
osobních automobilů větší nebo menší než 
0. Pokud se v hmotnosti nových osobních 
automobilů vyskytne změna, změní se 
hodnota autonomního přírůstku hmotnosti 
v příloze I tak, aby vyjadřovala průměr 
ročních změn v hmotnosti mezi 
kalendářními lety 2006 až 2015. Uvedená 
opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

 Lineární křivka stanovující cíle pro rok 2012 je založena na celkové průměrné hmotnosti 
automobilů. Pokud by se průměrná hmotnost změnila, měli by výrobci na splnění nových cílů 
méně než dva roky, což je nedostatečné, neboť většina modelů v té době již prochází 
vývojovou či výrobní fází. 

Pozměňovací návrh 169
Gunnar Hökmark

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přezkoumá technologický vývoj 
s cílem změnit v případě potřeby 
ustanovení nařízení (ES) č. 715/2007 o 
schvalování typu motorových vozidel.

3. Komise přezkoumá technologický vývoj 
s cílem změnit v případě potřeby 
ustanovení nařízení (ES) č. 715/2007 o 
schvalování typu motorových vozidel. 
Komise zejména přezkoumá postupy pro 
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měření emisí CO2 a možnosti zahrnutí 
zkoušky na měření emisí CO2 do zkoušky 
shodnosti v provozu, aniž by tím bylo 
brzděno rychlé zavádění nových a méně 
vyzkoušených technologií (např. baterií, 
palivových článků) na snížení emisí CO2.

Or. en

Odůvodnění

Aby mohly být zohledněny změny ve specifikaci vozidel a způsobu jízdy, může být třeba 
aktualizovat či nahradit zkušební postupy. Tím se také zajistí, aby skutečné světové emise 
odpovídaly emisím naměřeným při schvalování typu. Zahrnutím zkoušky na měření emisí CO2
do zkoušky shodnosti v provozu se zajistí, že emise CO2 z používaných aut budou srovnatelné 
s emisemi naměřenými při schvalování typu. U vozidel využívajících nové a méně vyzkoušené 
technologie (např. baterie, palivové články) by měly být povoleny odchylky, aby nebylo 
bráněno rychlému zavádění nových technologií, které mohou z dlouhodobého hlediska vést ke 
snížení emisí. 

Pozměňovací návrh 170
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise zejména do roku 2010 učiní 
příslušné návrhy, kterými zajistí, aby byly 
přijaty postupy pro měření emisí CO2
podle nařízení ES č. 715/2007 a jeho 
prováděcích opatření, v souladu s čl. 14 
odst. 3 tohoto nařízení, s cílem lépe 
zohlednit skutečné jízdní podmínky a 
zahrnout veškeré příslušné ekologické 
inovace do těchto postupů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 171
Umberto Guidoni

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V roce 2010 Komise zhodnotí, zda 
mezi lety 2006 a 2009 došlo ke změnám ve 
stopě nových osobních automobilů větší 
než 0.

Pokud se ve stopě nových osobních 
automobilů vyskytne změna, změní se 
hodnota autonomního přírůstku stopy 
v příloze I tak, aby vyjadřovala průměr 
ročních změn ve stopě mezi kalendářními 
roky 2006 až 2009.

Or. en

Odůvodnění

Hmotnostní parametr by měl být nahrazen parametrem stopy, aby nařízení nezvýhodňovalo 
některé technologie na snížení CO2 (např. naftové nebo hybridní motory) na úkor jiných 
technologií. Parametr stopy dále zajistí větší právní jistotu, neboť se očekává, že změny ve 
stopě budou mírnější než hmotnostní rozdíly. 

Pozměňovací návrh 172
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise zajistí, aby do 31. prosince 
2012 byly přijaty postupy pro měření emisí 
CO2 podle nařízení ES č. 715/2007 a jeho 
prováděcích opatření, v souladu s čl. 14 
odst. 3 tohoto nařízení, s cílem lépe 
zohlednit skutečné jízdní podmínky.
Komise zajistí, aby do těchto postupů byly 
zahrnuty všechny příslušné ekologické 



PE407.863v01-00 90/108 AM\728271CS.doc

CS

inovace.

Or. en

Odůvodnění

Zkušební postupy by měly být přezkoumány, aby mohly zohlednit dopad veškerých 
technických opatření na snížení emisí CO2 včetně tzv. „ekologických inovací“. Tohoto 
přezkumu je zapotřebí i proto, aby spotřebitelé byli lépe informováni o spotřebě paliva svých 
vozů a o souvisejících nákladech a aby tyto postupy lépe odrážely skutečné světové množství 
emisí.

Pozměňovací návrh 173
Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokaždé, když Komise navrhne nový 
právní předpis týkající se lehkých 
užitkových vozidel a jejich paliva, který 
povede, přímo nebo nepřímo, ke zvýšení 
emisí CO2, uvede tuto skutečnost zřetelně 
ve svých návrzích Evropskému 
parlamentu a Radě, včetně údaje o tom, 
jak může tato skutečnost nepříznivě 
ovlivnit výrobce při dosahování souladu 
s cílem pro specifické emise CO2
uvedeným v tomto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Automobilový průmysl by měl obdržet náhradu za legislativní návrhy vedoucí ke zvýšení emisí 
CO2. Tato náhrada je v souladu s dohodnutými zásady CARS 21: stabilitou, předvídatelností 
a dosažením cílů co nejúčinnějším způsobem. Je proto třeba pokaždé jasně uvést, zda 
navrhované nařízení negativně ovlivňuje cíl na snížení CO2. 
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Pozměňovací návrh 174
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise přezkoumá technologický 
vývoj a v případě potřeby zavede limitní 
hodnoty odpovídající limitním hodnotám 
CO2 pro další typy energie využívané pro 
osobní automobily. Tato opatření, jež mají 
za účel změnit jiné než podstatné prvky 
tohoto nařízení, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Jerzy Buzek

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace pro spotřebitele Prováděcí opatření
Výrobci ode dne 1. ledna 2010 zajistí, aby 
štítky, plakáty nebo propagační literatura 
a materiály uvedené v článcích 3, 5 a 6 
směrnice 1999/94/ES uváděly, do jaké 
míry se specifické emise CO2 z osobního 
automobilu nabízeného k prodeji liší od 
cíle pro specifické emise pro daný osobní 
automobil podle přílohy I.

Opatření nezbytná pro provedení čl. 3 
odst. 1 písm. fa), jež mají za účel změnit 
jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, 
se přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Schvalování ekologických inovací na úrovni EU prostřednictvím postupu projednávání ve 
výborech zajišťuje harmonizovaný přístup. Projednávání ve výborech je zavedený postup 
uskutečňovaný podle práva Společenství, kterého Komise pravidelně využívá k přijímání 
společných rozhodnutí o změně stávajících právních předpisů či zavádění nových předpisů v 
oblasti výroby motorových vozidel spadajících do jejích pravomocí . 
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Pozměňovací návrh 176
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci ode dne 1. ledna 2010 zajistí, aby 
štítky, plakáty nebo propagační literatura a 
materiály uvedené v článcích 3, 5 a 6 
směrnice 1999/94/ES uváděly, do jaké 
míry se specifické emise CO2 z osobního 
automobilu nabízeného k prodeji liší od 
cíle pro specifické emise pro daný osobní 
automobil podle přílohy I.

Výrobci od 1. ledna 2010 zajistí, aby
štítky, plakáty nebo propagační literatura a 
materiály uvedené v článcích 3, 5 a 6 
směrnice 1999/94/ES uváděly, do jaké 
míry se specifické emise CO2 z osobního 
automobilu nabízeného k prodeji liší od 
cíle pro specifické emise pro daný osobní 
automobil podle přílohy I.

Významná část celkového prostoru pro 
reklamu a propagační literaturu bude 
věnována viditelným, přesným a snadno 
pochopitelným údajům o výkonu vozidla, 
pokud jde o emise CO2. 
Standardizovaná a pravidelně revidovaná 
známka o absolutním výkonu vozidla, 
pokud jde o emise CO2, bude do šesti 
měsíců po přijetí tohoto nařízení přijata 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 12 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci od 1. ledna 2010 zajistí, aby 
štítky, plakáty nebo propagační literatura a 
materiály uvedené v článcích 3, 5 a 6 
směrnice 1999/94/ES uváděly, do jaké 
míry se specifické emise CO2 z osobního 
automobilu nabízeného k prodeji liší od 

(Netýká se českého znění.)



AM\728271CS.doc 93/108 PE407.863v01-00

CS

cílové hodnoty specifických emisí pro daný 
osobní automobil podle přílohy I.

Or. pl

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 178
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Prováděcí opatření

Opatření nezbytná pro provedení čl. 3 
odst. 1 písm. fa), jež mají za účel změnit 
jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, 
se přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Schvalování ekologických inovací na úrovni EU prostřednictvím postupu projednávání ve 
výborech zajišťuje harmonizovaný přístup. Projednávání ve výborech je zavedený postup 
uskutečňovaný podle práva Společenství, kterého Komise pravidelně využívá k přijímání 
společných rozhodnutí o změně stávajících právních předpisů či zavádění nových předpisů v 
oblasti výroby motorových vozidel spadajících do jejích pravomocí. 
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Pozměňovací návrh 179
Dominique Vlasto

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a (nový)
Opatření nezbytná k provádění čl. 3 odst. 
1 písm. fa), jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba stanovit uplatnění postupu projednávání ve výborech, aby byl zaručen 
harmonizovaný přístup k ekologickým technologiím.

Pozměňovací návrh 180
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Opatření nezbytná pro provedení čl. 3.1 
písm. fa), jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Or. ro

Odůvodnění

Schvalování ekologických inovací na úrovni EU prostřednictvím postupu projednávání ve 
výborech zajišťuje harmonizovaný přístup. Projednávání ve výborech je zavedený postup 
podle práva Společenství, kterého Komise pravidelně využívá k dosažení společných 
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rozhodnutí o změně stávajících právních předpisů či zavedení nových předpisů podle 
pravomocí Komise v oblasti výroby motorových vozidel.  Tento pozměňovací návrh vyjasňuje 
použití postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 181
Pierre Pribetich

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a × 
(M – M0)

Povolené specifické emise CO2 = 130 + 
½[a × (M – M0) + b × (F – F0)]

kde: kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 × f

f = (1 + AMI)6 F = stopa (rozchod kol x rozvor) vozidla 
v metrech čtverečních (m²)

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%

F0 = 3,89 m²

a = 0,0457 a = 0,03048

b = 28,9

Or. fr

Odůvodnění

Studie dopadu, kterou předložila Komise, jednoznačně neprokazuje, že je hmotnost 
nejvhodnějším parametrem. Největší nevýhodou hmotnosti je, že tento parametr motivuje 
k tomu, aby se vyráběla vozidla co nejtěžší, což je značně nepříjemné z pohledu emisí CO2.. 
Proto je nutné zahrnout do výpočtu stopu. Navíc je 60% sklon výsadou těžkých vozidel: 40% 
sklon umožní, aby byli všichni výrobci v rovnoprávném postavení. 
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Pozměňovací návrh 182
Fiona Hall

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a × 
(M – M0)

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a × 
(F – F0)

kde: kde: 

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) F = stopa vozidla v metrech čtverečních 
(m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f

f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%

autonomní přírůstek stopy (AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 25,30

Or. en

Odůvodnění

Parametr hmotnosti by měl být nahrazen parametrem stopy, aby se usnadnily inovace u 
vozidel s nízkou hmotností. Parametr hmotnosti trestá lehčí auta přísnější limitní hodnotou. 
Parametr stopy je lepší i z hlediska právní jistoty, neboť se očekává, že změny ve stopě budou 
mírnější než hmotnostní rozdíly. 
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Pozměňovací návrh 183
Umberto Guidoni

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

1. Pro každý nový osobní automobil 
registrovaný ve Společenství v roce 
začínajícím dnem 1. ledna 2012 se 
povolené specifické emise CO2, měřené v 
gramech na kilometr, určí v souladu s tímto 
vzorcem:

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a × 
(M – M0)

Povolené specifické emise CO2 = 120 + a × 
(F – F0)

kde: kde:

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) F = stopa vozidla v metrech čtverečních 
(m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f

f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%

autonomní přírůstek stopy (AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Odůvodnění

Hmotnostní parametr by měl být nahrazen parametrem stopy, aby nařízení nezvýhodňovalo 
některé technologie na snížení CO2 (např. naftové nebo hybridní motory) na úkor jiných 
technologií. Parametr stopy dále zajistí větší právní jistotu, neboť se očekává, že změny ve 
stopě budou mírnější než hmotnostní rozdíly. 
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Pozměňovací návrh 184
Gabriele Albertini, Gianni De Michelis, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, 
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a × 
(M – M0)

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a × 
(M – M0)

kde: kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289, 0

f = (1 + AMI)6

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 
0%

a = 0,0457 a = 0,0230

Or. it

Odůvodnění

Malé automobily, které mají nejmenší dopad, pokud jde o CO2, musí být z environmentálních 
a sociálních důvodů dostupné. Specifické cíle ukládané výrobcům musí tedy zaručit, aby po 
výrobcích malých automobilů nebyly požadovány nepřiměřené technologické úpravy, jež by 
byly z hlediska vynaložených nákladů a ceny pro zákazníka neudržitelné. Změna „a“ (30% 
naklonění) je proto nezbytná. V zájmu přidělení správného cíle výrobci je dále nutno zrušit 
přírůstek hmotnosti (AMI).       
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Pozměňovací návrh 185
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem: 

1. V roce 2012 se pro každý nový osobní 
automobil registrovaný ve Společenství
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určují podle tohoto 
vzorce:

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a × 
(M – M0)

Povolené specifické emise CO2 = 120 + a × 
(M – M0)

kde: kde:

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 × f

f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%

a = 0,0457 a = (0,0305/130) x 120

Or. en

Odůvodnění

 Tento pozměňovací návrh mění cíl na 120 g/km a sklon na 40 % (hodnota z posouzení 
dopadů vypracovaného Komisí KOM_SEK (2007) 1723, s. 28).

Pozměňovací návrh 186
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se 1. Pro každý nový osobní automobil se 
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povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a × 
(M – M0)

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a × 
(M – M0)

kde: kde:

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = 1289,0 × f M0 = 1289.0
f = (1 + AMI)6

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%

a = 0,0457 a = 0,0230

Or. en

Odůvodnění

Podle posouzení dopadů v návrhu Komise by každý sklon v hodnotě 60 % či vyšší byl velmi 
nespravedlivý, neboť zvyšování cen u malých aut by bylo vyšší než u velkých.  To by ohrozilo 
cenovou dostupnost malých aut s nízkými emisemi CO2 pro zákazníky. Sklon v hodnotě 30 % 
je tedy spravedlivější a účinnější a lépe odpovídá zásadě „platí znečišťovatel“.

Pozměňovací návrh 187
Kurt Joachim Lauk, Angelika Niebler, Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a 
× (M – M0)

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a 
× (M – M0)

kde: Kde:

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 × f

f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6
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autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%

a = 0,0457 a = 0,0609

Or. de

Odůvodnění

Podle posouzení dopadu předloženého Komisí, SEK(2007)1723 ze dne 19.12.2007, bude 
kritérií, kterými jsou korektní hospodářská soutěž, udržitelnost a sociální únosnost, nejlépe 
dosaženo, pokud bude úhel sklonu cílových hodnot závislý na hmotnosti činit 80 %.

Pozměňovací návrh 188
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určují podle tohoto 
vzorce:

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určují podle tohoto 
vzorce:

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a × 
(M – M0) 

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a × 
(M – M0) 

kde: kde: 

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0

f = (1 + AMI)6

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 
0 %
a = 0,0457 a = 0,0457

Or. ro

Odůvodnění

Pokud je AMI rovno 0, nemá vzorec pro výpočet žádný význam.
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Pozměňovací návrh 189
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V letech 2013 až 2020 se pro každý 
nový osobní automobil registrovaný ve 
Společenství určují povolené specifické 
emise CO2, měřené v gramech na 
kilometr, s přihlédnutím k ročnímu 
lineárnímu průměru průměrných cílů 
vozového parku mezi roky 2010 a 2020. 
Rozlišení ročního průměru je založeno na 
stopě vozidla a 40% sklonu.

Opatření k rozlišení cíle, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3 
do 1. ledna 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V letech 2021 až 2025 se pro každý 
nový osobní automobil registrovaný ve 
Společenství určují povolené specifické 
emise CO2, měřené v gramech na 
kilometr, s přihlédnutím k ročnímu 
lineárnímu průměru průměrných cílů 
vozového parku mezi roky 2010 a 2025. 
Případné rozlišení ročního průměru je 
založeno na stopě vozidla a maximálně 
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40% sklonu.
Opatření k rozlišení cíle, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3 
do 1. ledna 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Příloha I – bod 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každý výrobce zajistí, aby v roce 
začínajícím dnem 1. ledna 2020 a 
v každém následujícím roce bylo alespoň 
osm procent všech vozidel, která vyrobí, 
vozidly s nulovými emisemi. Aby mohli 
výrobci tento cíl splnit, mohou využít 
ustanovení o sdružení uvedená v čl. 5 
odst. 1a.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Příloha II – část A – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro rok začínající dnem 1. ledna 2016 
a každý následující rok zaznamenají 
členské státy u každého nového vozidla 
s nulovými emisemi registrovaného na 
jejich území kromě údajů uvedených 
v bodě 1:
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a) jeho specifické emise CO2 (g/km) 
související s výrobou paliva pro vozidlo s 
nulovými emisemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Werner Langen

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – podbod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za rok začínající dnem 1. ledna 2010 a 
každý následující rok určí členské státy 
v souladu s metodami popsanými v části B 
pro každého výrobce:

3. Za měsíc začínající dnem 1. ledna 2012
a každý následující měsíc určí členské státy 
v souladu s metodami popsanými v části B 
pro každého výrobce:

Or. de

Pozměňovací návrh 194
Werner Langen

Návrh nařízení
Příloha IIa (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA II A
Postup pro započtení snížení emisí 

dosaženého prostřednictvím ekologických 
inovací

1. Komise ustanoví výbor expertů („výbor 
pro posuzování ekologických inovací“) 
sestavený ze zástupců příslušných 
oddělení Komise, kterému přísluší 
rozhodovat o žádostech o zápočet přiznaný 
výrobcům z důvodu snížení specifických 
emisí CO2 . Výbor může přizvat externí 
odborníky a čtvrtletně informuje výbor 
vytvořený na základě článku 9 rozhodnutí 
280/2004/ES1.
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2. Pokud je to nutné, uspořádá výbor 
každého čtvrt roku slyšení o schvalování 
započtení snížení emisí na základě využití 
technických opatření, a rozhodne o 
příslušných žádostech. Proti rozhodnutí 
výboru je možné se odvolat.
3. Opatření, která pro zápočet s ohledem 
na specifické cíle emisí pro výrobce 
přicházejí v úvahu,
a) musí být měřitelným přínosem pro 
snížení emisí skleníkových plynů;

b) musí mít jednoznačný vliv na snížení 
emisí CO2 určitého typu motorového 
vozidla nebo definovaného počtu 
motorových vozidel tohoto typu;
c) nesmí být požadována pro schvalování 
typu podle směrnice 2007/46/ES nebo 
jiných zákonných požadavků Evropské 
unie;
d) musí mít vliv na snížení emisí 
skleníkových plynů, které se neprojevují 
při zkušebním postupu.

4. Při žádosti o zápočet ekologických 
inovací musí výrobci motorových vozidel 
předložit tyto spolehlivé údaje:
a) údaje o snížení emisí skleníkových 
plynů, ke kterému došlo na základě 
daného opatření (vyjádřeno jako 
ekvivalent CO2);
b) doklady o tom, že opatření není 
zapotřebí pro schvalování typu;

c) doklady o tom, že se účinky opatření 
neprojevují nebo projevují pouze 
nevýznamně v hodnotách spotřeby a emisí 
zjišťovaných při obou typech registrací;
d) popis, zda a do jaké míry účinky
opatření korelují s hmotností vozidla, 
nebo informaci, zda jsou účinky stejné pro 
všechna vozidla bez ohledu na jejich 
hmotnost.
5. Při předložení žádosti o úpravu 
specifického cíle emisí na určitý 
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kalendářní rok musí výrobce kromě údajů 
o snížení emisí skleníkových plynů na 
základě daného opatření předložit také 
návrh, jak tato snížení přiřadit 
jednotlivým typům vozidel nebo celému 
programu výroby vozidel.
6. Tvrzení o snížení CO2, popř. 
skleníkových plynů, musí potvrdit 
nezávislé pracoviště. Toto pracoviště 
musí:
a) být důvěryhodnou a kvalifikovanou 
institucí v oblasti provádění testování;

b) zaručit neutralitu a znalost věci 
v oblasti automobilové techniky při 
posuzování opatření na snížení 
skleníkových plynů.
Tuto činnost mohou vykonávat všechny 
instituce, které jsou registrovány podle 
článku 41 směrnice 2007/46/ES.
7. Osvědčení nezávislého pracoviště 
potvrzující snížení specifických emisí 
CO2 , popř. skleníkových plynů, na 
základě využití daného opatření musí 
obsahovat doklady o tom, že byly
prověřeny tyto skutečnosti:
a) technické důsledky snížení emisí 
skleníkových plynů, ke kterému došlo na 
základě daného opatření (vyjádřeno jako 
ekvivalent CO2);
b) pravdivost údajů poskytnutých 
výrobcem a/nebo dodavatelem;

c) možné vzájemné působení účinků 
s jinými opatřeními (včetně vyrovnávacího 
efektu), které jsou součástí zkoušek při 
schvalování typu, nebo s jinými 
opatřeními, pro která již bylo započtení 
žádáno nebo schváleno;
d) vliv způsobu jízdy na snížení emisí 
dosažené v reálných podmínkách 
prostřednictvím tohoto opatření;
e) spolehlivost údajů vzhledem k typu 
vozidla, u kterého se opatření využívá, 
objem jeho registrací a jaký dopad má 
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tento objem na průměrné emise CO2 ze 
strany výrobce.
8. Výbor vytvořený podle článku 12 tohoto 
nařízení musí prověřit, zda je žádost o 
ekologické inovace kompletní, a do tří 
měsíců po obdržení podkladů musí o 
započtení ekologických inovací 
rozhodnout.  Komise k tomu výboru 
předloží návrh. 

Proti rozhodnutí výboru se může žadatel 
do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí 
u Komise odvolat. Komise musí odvolání 
opět předložit, výbor je musí do tří měsíců 
prozkoumat a musí o něm rozhodnout.

Všechna rozhodnutí o započtení 
ekologických inovací Komise zveřejní v 
Úředním věstníku Evropské unie.

9. Při schválení žádosti o změnu pro 
kalendářní rok a pokud se opatření 
mezitím nestane závazným v rámci 
postupu schvalování typu nebo na základě 
jiného zákonného ustanovení, se musí 
v následujících letech pro schválení 
zápočtu předkládat pouze doklady o těch 
typech vozidel, jež byly vyráběny s 
použitím tohoto opatření, a doklad o 
objemu jejich registrací a z toho 
vyplývajícím dopadu na průměrné emise 
ze strany výrobce.
10. Dodavatelé automobilů mohou podat 
žádost o potvrzení vlivu jednotlivých 
opatření na snížení CO2 , popř. 
skleníkových plynů, pokud předloží 
příslušné doklady a certifikáty vystavené 
odborníkem třetí strany podle bodu 3 
písm. a) – d), bodu 4 písm. a) – d a bodu 7 
písm. a) – d této přílohy. 
11. Pokud výrobce ve své žádosti o zápočet 
odkazuje na snížení již schválené na 
základě určitého opatření jinému 
dodavateli, musí předložit pouze doklady 
podle bodu 5 a certifikát vystavený 
odborníkem třetí strany podle bodu 7 
písm. e) této přílohy.
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Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 
280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu 
monitorování emisí skleníkových plynů ve 
Společenství a provádění Kjótského protokolu (Úř. 
věst. L 49, 19.2.2004, s. 1) 

Or. de

Odůvodnění

Uznají se pouze opatření, která přinesou měřitelný užitek přesahující míru stávajících 
požadavků. Technické důkazní břemeno je na straně žadatele, politickou odpovědnost nese 
Komise. Všechny údaje související se schvalováním typu a vyplývající z něj musí potvrdit 
odborník třetí strany. Jakmile je opatření uznáno jako ekologická inovace, musí se 
každoročně prověřovat faktory, které se mění v souvislosti s objemem registrací různých 
modelů daného výrobce.
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