
PA\718284CS.doc PE404.748v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2007/0297(COD)

8. 5. 2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného 
přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel
(KOM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

Navrhovatel(*): Werner Langen

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 47 jednacího řádu



PE404.748v01-00 2/35 PA\718284CS.doc

CS

PA_Legam



PA\718284CS.doc 3/35 PE404.748v01-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Od roku 1995 existuje společná strategie EU na snižování emisí CO2 osobních automobilů. 
Tato strategie spočívá na třech pilířích:
na dobrovolných závazcích výrobců vozidel snížit emise CO2, na podpoře automobilů s 
vysokou účinností paliva prostřednictvím daňových opatření a na zlepšování informovanosti 
spotřebitelů. V letech 1995–2007 bylo v oblasti techniky motorů dosaženo významného 
pokroku při zvyšování účinnosti paliv. Část přínosu vzniklého zvýšením účinnosti paliv však 
byla eliminována rostoucí poptávkou po větších vozidlech. Emise CO2 v odvětví osobních 
automobilů v Evropě se na celkovém objemu emisí podílejí asi 12 %. Osobní automobily se 
na celkovém výkonu osobní dopravy v Evropské unii podílejí asi 78 %. 

1. Cíle návrhu nařízení

Předloženým návrhem nařízení chce Evropská komise dosáhnout toho, aby od roku 2012 byla 
jednotná a závazná hranice u emisií CO2, a to130 g CO2/km. Při dosažení tohoto společného 
cíle bude spolupracovat také Evropský parlament. Evropský parlament podporuje všeobecné 
cíle, které Komise sleduje. V nařízení, které schválí Rada a Parlament, se musí usilovat o 
konkurenčně neutrální, sociálně únosné a trvale udržitelné cíle snížení, které budou 
spravedlivé vůči rozmanitosti evropských automobilových výrobců a jejich postavení v 
mezinárodní hospodářské soutěži.

2. Možnosti a míra růstu (Slope)

Sporným bodem je zejména spravedlivé rozdělení cílů snižování u malých a větších vozidel.
Větší vozidla, která jsou z hlediska světové produkce z 80 % vyráběna evropskými výrobci, 
mají v nových technologiích vedoucí postavení. Rozhodující je limitní hodnota určovaná 
podle hmotnosti vozidla. Nejlepším vyměřovacím základem je cíl emisí CO2 pro průměr
nového vozového parku výrobce na základe průměrné hmotnosti vozidla. Podstatně větší 
podíl větších vozidel v porovnaní s malými vozidly se projeví v míře stoupání limitní 
hodnoty.
Komisí navrhovaná 60% míra stoupání limitní hodnoty se podporuje. Cíle snížení pro větší 
vozidla jsou podstatně vyšší než pro malá vozidla. 60% míra stoupání limitní hodnoty vede k 
tomu, že emise CO2 nestoupají paralelně se zvyšováním hmotnosti, ale stoupají v míře  
mnohem menší než podprůměrné. 
Hmotnost vozidla (hmotnost) je vhodným parametrem pro specifické cíle snižování CO2.
Hmotnost vozidla je z hlediska hospodářské soutěže méně zkreslující než jiné parametry. V 
Japonsku a Číne se hmotnosti již využívá pro základ legislativy o emisích CO2. Vývoj lze 
snadno sledovat, údaje jsou k dispozici. Automobiloví výrobci vyvíjejí platformové koncepce, 
a proto není „stopa“ jako parametr  vhodným kritériem. Využívání „stopy“ jako parametru by 
vedlo k tomu, že by všem vozidlům na stejné platformě byla určena stejná cílová hodnota 
emisií CO2, nezávisle na jejich vybavení a jejich celkové hmotnosti. Kromě toho by „stopa“ 
velmi znevýhodňovala malé a z hlediska emisí CO2 úsporné městské automobily.

3. Doplňková opatření integrovaného přístupu
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Limitní hodnota 120 g CO2 /km v rámci integrovaného přístupu předpokladá snížení emisií o 
10 g/km prostřednictvím doplňkových opatření. Semde patří lehké pneumatiky, zmenšení 
valivého odporu, kontrolní systémy hustoty pneumatik, účinná klimatizační zařízení a 
přeřazovací senzory, které mohou dohromady uspořit asi 5 g CO2 /km. Navíc se začala 
používat biopaliva, která produkují také asi 5 g CO2 /km. S cílem uplatňovat nové technologie 
a opatření na úsporu energie je účelné uznat ekologické inovace jako opatření na snižování 
emisií CO2. Vzhledem k tomu, že ne všechny ekologické inovace lze zahrnout do zkušebního 
postupu, resp. že změny platného a mezinárodně harmonizovaného postupu jsou časově 
náročné a zdlouhavé, navrhuje se dodatečně zavést postup podle článku 6 a přílohy IIa. Za 
ekologické inovace se mohou kromě zkušebního postupu považovat technická opatření 
týkající se vozidla, opatření při údržbě, školení řidičů, navigační infrastruktura a také 
energeticky účinná světla, více solární techniky ve vozidle a využívání odpadního tepla.
Cílem je podporovat všechna opatření, která umožňují zlepšení ekologické bilance.

4. Zaváděcí fáze

Vzhledem k tomu, že pro vývoj nových druhů a nových platforem je zapotřebí alespoň 5–8 
let, je účelné, aby nebyl cíl dosáhnout snížení emisí na 120 g CO2 /km stanoven k určitému 
datu, ale aby se pro jeho splnění využilo víceletého přechodného období. Proto se navrhuje, 
aby bylo v roce 2012 dosaženo čtvrtiny, v roce 2013 poloviny, v roce 2014 tří čtvrtin cílových 
hodnot nového vozového parku a aby v roce 2015 cílovou hodnotu 120 g CO2 /km včetně 
doplňkových opatření splňovala všechna vozidla daného výrobce. Toto zpružnění je nutné 
proto, aby se výrobcům poskytl potřebný prostor pro vývoj a aby bylo zároveň umožněno 
zavedení alternativních postupů.

5. Sankce

Pokuty navržené Evropskou komisí ve výši 100 až 475 EUR za tunu CO2  podstatně přesahují 
všechny představitelné obchodní ceny za certifikáty na CO2  v odvětví průmyslu a energetiky.
Smyslem postihů nesmí být oslabení inovativní síly průmyslu, ale poskytnutí podnětu 
k prosazování opatření, popř. financování náhradních opatření, která zabezpečí zamýšlené 
snížení CO2 . To by bylo možné zaručit prostřednictvím navrhovaných postihů ve výši 10 až 
40 EUR za gram CO2  a nově registrovaných osobních automobilů (to odpovídá ceně až 
200 EUR za tunu CO2). Musí se vycházet z toho, že díky informovanosti zákazníků a díky 
hospodářské soutěži mezi výrobci stejně vzniká mnohem větší tlak na výrobce, aby 
dodržovali předepsané limitní hodnoty.

6. Výjimky

V návrhu Komise se předpokládá několik výjimek, které je zapotřebí jednotlivě přezkoumat. 
Evropskou komisí navrhovaná hranice méně než 10 000 prodaných nových automobilů za rok 
se snižuje na 5 000 automobilů ročně a zavádí se dodatečná regulace omezená na dobu 5 let 
pro ty výrobce, kteří by stěží mohli dosáhnout hodnot uvedených v nařízení a jejichž nové 
registrace nepřekročí 1 % objemu registrací nových osobních vozidel v EU.

7. Dlouhodobé cíle
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V roce 2014 by měly Parlament a Rada schválit dlouhodobé cíle stanovené na základě 
zjištěného stavu a příslušného návrhu Komise.  Do této doby je také možné získat přehled o 
nových technologiích včetně zavedení alternativních modelů pohonu, jako jsou např. vozidla 
na elektrický pohon.  U dlouhodobých cílů je nutno vzít také v úvahu, že je možné, že 
v současné době nově vyvinuté motory a hybridní pohonné systémy budou mít relativně 
krátkou životnost, protože už po 10 letech od jejich uvedení na trh by mohla být k dispozici 
nová generace lokálních pohonných systémů bez emisí CO2. Politika proto musí nechat 
otevřený prostor pro přechod k novým technologiím. Už požadavek 120 g CO2 /km pro 
průměr vozového parku, který je uveden v tomto nařízení, vede k tomu, že průměrná spotřeba 
vozového parku musí u automobilů s benzinovým motorem klesnout na asi 5 litrů na 100 km 
a automobilů s naftovým motorem asi 4,5 litru na 100 km. Dosažení těchto hodnot je 
vzhledem k současnému stavu velmi ambiciózním cílem.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Jedním z důsledků těchto závazků je, že 
všechny členské státy musí podstatně snížit 
emise z osobních automobilů. Aby se 
dosáhlo nutného podstatného snížení 
emisí, je třeba politiky a opatření provádět 
na úrovni členských států a na úrovni 
Společenství ve všech odvětvích 
hospodářství Společenství, a ne pouze v 
odvětvích průmyslu a energetiky. Silniční 
doprava je druhým největším odvětvím EU 
produkujícím emise skleníkových plynů a 
emise, které z ní pocházejí, se dále zvyšují.
Pokud by se dopady silniční dopravy na 
změnu klimatu nadále zvětšovaly, značně 
by to oslabilo snížení, kterého v boji se 
změnou klimatu dosáhla jiná odvětví.

(4) Jedním z důsledků těchto závazků je, že 
se musí podstatně snížit také emise 
z osobních automobilů. K tomu jsou 
zapotřebí předpisy týkající se emisí platné 
pro výrobce a dovozce nových automobilů.  
Pouze regulace v rámci Společenství 
zajistí, že nově registrovaná motorová 
vozidla budou ve všech členských státech 
Evropské unie podléhat stejným 
podmínkám. Proto, aby členské státy a 
Společenství dosáhly cíle stanoveného pro 
snížení CO2 nestačí, aby byla opatření 
přijata pouze v odvětví průmyslu a 
energetiky, nýbrž také v dopravě a v rámci 
rozpočtu.  Předložený návrh se týká 
oblasti osobních vozidel v Evropě. 
Silniční doprava je druhým největším 
odvětvím EU produkujícím emise 
skleníkových plynů a emise, které z ní 
pocházejí, se dále zvyšují. Pokud by se 
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emise CO2 v silniční dopravě nadále 
zvyšovaly, značně by to oslabilo snížení, 
kterého v boji se změnou klimatu dosáhla 
jiná odvětví.

Or. de

Odůvodnění

Snížit emise podle tohoto nařízení musí nikoliv členské státy, ale výrobci, popř. dovozci 
osobních automobilů.  Nebezpečím není zvětšování „dopadů na změnu klimatu“, nýbrž 
zvyšování emisí skleníkových plynů, zejména CO2.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Přijetí cílů Společenství pro nové 
osobní automobily je nezbytné, aby se 
zabránilo roztříštěnosti vnitřního trhu v 
důsledku přijetí různých opatření na úrovni 
členských států. Cíle Společenství 
poskytnou výrobcům více jistoty při 
plánování a více flexibility při plnění 
požadavků na snížení emisí CO2 než 
oddělené vnitrostátní cíle snížení. Při 
stanovení emisních norem je důležité vzít 
v úvahu důsledky pro trhy a 
konkurenceschopnost výrobců, přímé a 
nepřímé náklady uložené podnikům a 
výhody, které vznikají v podobě podpory 
inovace a snížení spotřeby energie.

(5) Přijetí cílů Společenství pro nové 
osobní automobily je nezbytné, aby se 
zabránilo roztříštěnosti vnitřního trhu v 
důsledku přijetí různých opatření na úrovni 
členských států. Cíle Společenství 
poskytnou výrobcům více jistoty při 
plánování a více flexibility při plnění 
požadavků na snížení emisí CO2 a zabrání, 
aby mezi členskými státy došlo k narušení 
hospodářské soutěže z důvodu oddělených 
vnitrostátních cílů snížení.  Takové 
narušení hospodářské soutěže by striktně 
odporovalo cíli, kterým je vytvoření 
jednotného evropského vnitřního trhu. Při 
stanovení emisních norem je důležité vzít 
v úvahu důsledky pro trhy a 
konkurenceschopnost výrobců, přímé a 
nepřímé náklady uložené podnikům a 
výhody, které vznikají v podobě podpory 
inovace a snížení spotřeby energie.

Or. de
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Odůvodnění

Pouze jednotná evropská úprava na základě článku 95 EHS zabrání narušení hospodářské 
soutěže a individuálním vnitrostátním snahám a zvláštním režimům. 

Pozměňovací návrh 3

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 
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.

Or. de

Odůvodnění

Slovo „neoprávněné“ je v kontextu narušování hospodářské soutěže, jak uvádí Evropská 
komise zbytečné.

Pozměňovací návrh 4

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 

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
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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.

CO2 pro osobní automobily stanoveny 
lineárně v závislosti na hmotnosti
automobilů. Hmotnost je nejvhodnějším 
parametrem pro vyjádření této závislosti, 
protože ji lze popsat podle údajů, 
umožňuje dostatečnou korelaci se 
stávajícími emisemi CO2, a tím vede 
k realistickým a z hlediska 
konkurenceschopnosti neutrálním cílům.  
Nicméně údaje o alternativním parametru, 
tzv. stopě (rozchod kol krát rozvor) by 
mohly být rovněž shromažďovány, ale 
pouze s cílem usnadnit dlouhodobější 
hodnocení v rámci přezkumu v roce 2014. 

Or. de

Odůvodnění

Cílem této změny je jazyková srozumitelnost a upřesnění obsahu. Tzv. autonomní přírůstek 
hmotnosti by v daném případě změnil požadavky těsně před vstupem nařízení v platnost, a tím 
by podstatně ztížil jistotu plánování do roku 2015.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Cílem tohoto nařízení je vytvořit (13) Cílem tohoto nařízení je vytvořit 
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pobídky pro automobilový průmysl, aby 
investoval do nových technologií. Nařízení 
aktivně podporuje ekologické inovace a 
bere v úvahu budoucí technologický 
vývoj. Takto se posiluje
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu a vytváří více vysoce 
kvalifikovaných pracovních míst.

pobídky pro automobilový průmysl 
(výrobce automobilů a dodavatele), aby 
investovali do nových technologií. 
Nařízení proto musí být koncipováno tak, 
aby byly oceněny a započteny ekologické 
inovace snižující produkci skleníkových 
plynů, což podpoří vedoucí postavení 
evropského automobilového průmyslu a 
jeho dodavatelů na trhu, a tím se 
v dostatečné míře vezme v úvahu budoucí 
technologický vývoj. To dlouhodobě 
podpoří konkurenceschopnost evropského 
průmyslu a zajistí vysoce kvalifikovaná 
pracovní místa v Evropské unii.

Or. de

Odůvodnění

Předložený návrh nařízení omezuje možnost započtení ekologických inovací pouze na takové, 
které budou uznány na základě platného zkušebního postupu. Pouhé omezení na 5 g CO2/km 
popř. na 10 g CO2/km při použití komplementárních opatření včetně biopaliv je nedostatečné.
Tím by se vyčlenilo mnoho technologických a hospodářských možností. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby bylo zajištěno plnění cílů podle 
tohoto nařízení, je zapotřebí důkladný 
mechanismus k zajištění souladu.

(19) Aby bylo zajištěno plnění cílů podle 
tohoto nařízení, je zapotřebí sankční 
mechanismus v souladu se smlouvou.

Or. de

Odůvodnění

Při stanovení sankcí je zapotřebí zohlednit všechny okolnosti a vzít v úvahu dosah článku 95 
Smlouvy o ES. 
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Pozměňovací návrh 7

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 cílů, pokud jde o emise 
CO2  u nových automobilů, ze strany 
výrobců se hodnotí a kontroluje na úrovni 
Společenství. Výrobci, jejichž průměrné 
specifické emise CO2 přesahují emise 
označené za povolené v rámci tohoto 
nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek se musí od 
roku 2012 do 2015 plynule zvyšovat a 
musí být stanoven podle toho, do jaké 
míry překračují hodnoty CO2 povolené 
stanovené podíly nových automobilů 
příslušné cílové hodnoty. Poplatky budou 
vyžadovány pouze tehdy, pokud průměrné 
cílové hodnoty nebude v roce 2012 
splňovat minimálně čtvrtina, v roce 2013 
minimálně polovina, v roce 2014 
minimálně tři čtvrtiny celkového vozového 
parku a pokud nebudou v roce 2015 
cílovou hodnotu splňovat všechna vozidla. 
Poplatek by se měl stanovit tak, aby byl na 
jedné straně dostatečným podnětem pro 
dosažení hodnot emisí CO2 , ale aby byl na 
druhé straně také do jisté míry 
srovnatelný s průměrnou hodnotou 
nákladů souvisejících se snižováním emisí 
CO2 , popř s průměrnou hodnotou 
certifikovaných obchodních nákladů 
v jiných odvětvích Evropské unie. 

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 EU. Takové 
jednostranné znevýhodnění výrobců osobních automobilů, a tím jejich zákazníků, není 
oprávěné a je z hospodářského hlediska neefektivní. Navržené sankce by oslabily inovativní 
sílu průmyslu, a proto je zapotřebí je snížit do takové míry, aby byly, na jedné straně, podněty 
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pro inovace dostatečně velké a aby však byly, na druhé straně, poplatky oprávněné.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Všechny obdržené částky z poplatků 
za překročení emisí se musí odvádět do 
zvláštního fondu, jenž bude určen na 
výzkum nových technologií pro snížení 
emisí CO2  v dopravě a pro uplatnění 
dopravních systémů, které produkují 
menší množství emisí CO2. Při přidělování 
prostředků bude Evropské komisi 
nápomocen výbor zřízený na základě 
článku 12 tohoto nařízení. 

Or. de

Odůvodnění

S cílem podpořit technologiocké inovace by poplatky za překročení emisí měly být odváděny 
do zvláštního fondu, který musí podporovat výzkum a vývoj energeticky účinných technologií 
a opatření ke snížení emisí CO2 v silniční dopravě. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Opatření nezbytná k provedení tohoto 
nařízení by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

(25) Opatření nezbytná k provedení tohoto 
nařízení by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi. 
Nejpozději 5 let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost se musí prověřit, zda jsou 
prováděcí pravomoci svěřené Komisi 
dostačující, nebo zda je nutné je změnit. 
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Or. de

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Stávající zkušební postup 
nezahrnuje všechny technické možnosti 
ke snížení emisí CO2  a jiných 
skleníkových plynů.  Proto by měl být 
definován postup, jak hodnocení 
provádět, který zahrnuje možnosti snížení 
emisí využitím technologických opatření, 
které nejsou součástí zkušebního postupu 
podle nařízení 2007/715/ES nebo které při 
tomto postupu nejsou dostatečně využity 
(tzv. „ekologické inovace“). Ekologické 
inovace se musí stát pobídkovým 
mechanismem a to, že je výrobci využívají 
ke splnění specifických cílů pro snížení 
emisí CO2 , musí být započteno. 

Or. de

Odůvodnění

Pouze to, že bude možné využít a započíst všechny technologické možnosti, bude pro výrobce, 
dodavatele a zákazníky dostatečně velkým podnětem k tomu, aby ekonomické inovace zavedli. 
Podpora inovací pro další snížení emisí CO2 nenapomáhá pouze ochraně životního prostředí, 
ale také ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu, k vytvoření 
vysoce kvalifikovaných pracovních míst v oblasti výzkumu a vývoje a také k dalšímu 
technologickému pokroku. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
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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.

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.

1a. 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. Pro to, aby bylo 
možno dosáhnout cílové hodnoty 120 g 
CO2 /km v roce 2015 u všech nových 
vozidel, jsou nutné příslušné úpravy 
v technologii vozidel, které zajistí, aby u 
nových osobních vozidel bylo dosaženo 
průměrné hodnoty emisí CO2  ve výši 
130 g/km.
1b. V rámci integrovaného přístupu 
Společenství budou tímto nařízením 
zavedena dodatečná opatření, která zajistí 
snížení alespoň o 10 g CO2/km.
1c. 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 III v rámci požadavků 
na technologii vozidel. 

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 kolometr snižují 
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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 III tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. V roce 2014 musí Komise na základě 
zjištěného stavu a odhadu právních 
dopadů navrhnout a předložit Radě a 
Parlamentu ke schválení střednědobé a 
dlouhodobé cíle na období 2020 až 2025 
pro nově registrovaná motorová vozidla. 

Or. de

Odůvodnění

S cílem podpořit technologický pokrok a výrobcům a dodavatelům poskytnout dlouhodobou 
jistotu plánování a investic je účelné, aby na základě podrobné analýzy stávající situace a 
důkladného odhadu právních dopadů byly stanoveny dlouhodobé cíle, a aby se tak 
podporovaly, popř. uplatňovaly alternativní technologie Tyto cíle se musí stanovit postupem 
spolurozhodování v rámci nejbližšího zákonodárného procesu. 

Pozměňovací návrh 13

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 jedním měsícem před 
registrací ve Společenství se nezohledňuje.

Or. de

Odůvodnění

Nové registrace by se měly definovat tak, aby se co nejvíce zabránilo možnosti obcházení a 
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narušování hospodářské soutěže. 

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Z platnosti nařízení jsou vyjmuta 
vozidla pro speciální sociální účely podle 
čl. 3 odst. 1 písm. cf).

Or. de

Odůvodnění

Počet těchto vozidel je poměrně nízký, takže výjimka s cílem splnit požadavky sociální 
únosnosti této regulace CO2 je oprávněná.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) „ekologickými inovacemi“ se 
rozumějí všechna opatření výrobců 
automobilů a dodavatelů, která průkazně 
přispívají ke snižování emisí skleníkových 
plynů, zejména emisí CO2  a která nejsou 
součástí zkušebního postupu podle 
nařízení 2007/715/ES nebo která nejsou 
předepsána zákonem (zejména část 
dodatečných opatření uvedených 
v článku 1). 

Or. de

Odůvodnění

Pouze to, že bude možné využít a započíst všechny technologické možnosti, bude pro výrobce, 
dodavatele a zákazníky dostatečně velkým podnětem k tomu, aby ekonomické inovace zavedli. 
Podpora inovací pro další snížení emisí CO2 prostřednictvím dodatečných opatření podle 
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článku 1 nenapomáhá pouze ochraně životního prostředí, ale také k podpoře v oblasti vývoje 
a výzkumu v Evropě, ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu, 
k vytvoření vysoce kvalifikovaných pracovních míst a také k dalšímu technologickému vývoji.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fb) „super-kredity“ se rozumějí dobropisy 
pro zvláště účinná osobní motorová 
vozidla, jejichž emise CO2  jsou nižší než 
70g/km.

Or. de

Odůvodnění

Prostřednictvím těchto „super-kreditů“ mohou výrobci, kteří nabízejí zvláště účinná vozidla, 
jejichž emise jsou velmi nízké, obdržet příslušné dobropisy. 

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fc) „vozidly pro speciální sociální účely“ 
se rozumějí tyto vozidla  kategorie M1: 
i) vozidla zvláštního určení definovaná ve 
směrnici 2007/46/ES s referenční 
hmotností přesahující 2 000 kg, 
ii) vozidla s referenční hmotností 
přesahující 2 000 kg určená k přepravě 
sedmi nebo více osob včetně řidiče.  Z 
toho jsou vyňata vozidla kategorie M1G 
podle směrnice 2007/46/ES, 
iii) vozidla s referenční hmotností 
přesahující 1760 kg vyrobená výhradně ke 
komerčním účelům tak, aby v nich bylo 
možné používat v souladu s politikou 
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Společenství pomáhat postiženým osobám  
vozík pro invalidy.

Or. de

Odůvodnění

Počet těchto vozidel je poměrně nízký, takže výjimka s cílem splnit požadavky sociální 
únosnosti této regulace CO2 je oprávněná.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto nařízení se výrobci 
považují za spojené, pokud jsou spojenými 
podniky. „Spojenými podniky“ se rozumí:

2. Pro účely tohoto nařízení se několik 
výrobců, kteří tvoří spojený podnik, 
považuje za spojené výrobce.  „Spojenými 
podniky“ se rozumí:

Or. de

Odůvodnění

Tato úprava nemění význam odstavce, přispívá však k lepší srozumitelnosti. 

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro výrobce, kteří vyrábějí zvláště účinná 
osobní motorová vozidla, jejichž emise 
CO2  jsou nižší než 70g/km, platí, že pro 
výpočet  průměrných specifických emisí 
CO2 se každé takové nově registrované 
vozidlo až do roku 2015 započte pětkrát.

Or. de
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Odůvodnění

Hraniční hodnota 70 g CO2/km a výška dobropisu jsou vhodné k tomu, aby přiměřeně 
zohlednily zvýšené náklady související s technologií alternativních druhů pohonů a 
pohonných látek. Pětinásobné započtení je příspěvkem k tomu, aby bylo nařízení vůči 
technologiím otevřené. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dohoda o utvoření sdružení se může 
vztahovat na jeden či více kalendářních 
roků, pokud celková doba trvání každé 
dohody nepřekračuje pět kalendářních let, 
a musí být uzavřena nejpozději do 31. 
prosince prvního kalendářního roku, ve 
kterém by emise měly být sdíleny. 
Výrobci, kteří tvoří sdružení, podají 
Komisi informace: s upřesněním výrobce, 
kteří jsou členy sdružení;

2. Dohoda o utvoření sdružení se může 
vztahovat na jeden či více kalendářních 
roků a musí být uzavřena nejpozději do 
31. prosince prvního kalendářního roku, ve 
kterém by emise měly být sdíleny. 
Výrobci, kteří tvoří sdružení, podají 
Komisi informace: s upřesněním výrobce, 
kteří jsou členy sdružení;

Or. de

Odůvodnění

Nejsou žádné důvody k tomu, aby vytvoření sdružení bylo omezeno na 5 let.  Tato změna se 
navíc nedotkne obecného průměrného cíle snížení emisí na 130 g/km. 

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výrobci mohou uzavřít dohody o vstupu 
do sdružení, za předpokladu, že jejich 
dohody jsou v souladu s články 81 a 82 
Smlouvy a že umožňují za obchodně 
přiměřených podmínek otevřenou, 
transparentní a nediskriminační účast 
všech výrobců, kteří požádají o to stát se 

5. Výrobci mohou uzavřít dohody o vstupu 
do sdružení, za předpokladu, že jejich 
dohody jsou v souladu s články 81 a 82 
Smlouvy. Aniž je omezena všeobecná 
použitelnost pravidel EU o hospodářské 
soutěži na tato sdružení, všichni členové 
sdružení zajistí zejména, aby v souvislosti 



PA\718284CS.doc 19/35 PE404.748v01-00

CS

členem sdružení. Aniž je omezena 
všeobecná použitelnost pravidel EU o 
hospodářské soutěži na tato sdružení, 
všichni členové sdružení zajistí zejména, 
aby v souvislosti s jejich dohodou o 
sdružení nedocházelo ke sdílení údajů ani 
výměně informací, s výjimkou těchto:

s jejich dohodou o sdružení nedocházelo ke 
sdílení údajů ani výměně informací, 
s výjimkou těchto:

Or. de

Odůvodnění

Vytvoření sdružení, v jehož rámci by se každý externí výrobce mohl bez diskriminace připojit 
k dohodnutým podmínkám, by v konečném důsledku znamenalo, že by byl pro celé odvětví 
zaveden uzavřený systém obchodování s emisemi. V rámci svobody vytváření podniků a 
zohlednění pravidel hospodářské soutěže v EU je proto nutné tuto polovinu věty vypustit.
Podniky se mohou vytvářet pouze na základě dobrovolnosti bez vynuceného přistoupení 
externích konkurentů.

Pozměňovací návrh 22

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 měsíc počínaje dnem 1. ledna 2012 a 
každý následující měsíc zaznamená každý 
členský stát u každého nového osobního 
automobilu registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II.
Tyto údaje budou k dispozici výrobcům, 
popř. dovozcům, které výrobci 
v příslušném státu uvedli, nebo 
zástupcům.

Or. de

Odůvodnění

S cílem zabránit narušení hospodářské soutěže by měly kontrola a hlášení průměrných emisí 
začít zároveň se zavedením regulace.  Opatření by proto neměla být zavedena před rokem 
2012, měla by se provádět měsíčně a údaje by měly být k dispozici výrobcům vozidel proto, 
aby výrobci a zákazníci měli motivaci se na dosažení cílů více podílet.
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Pozměňovací návrh 23

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 každého 
následujícího pololetí členský stát určí a 
předloží Komisi informace uvedené v části 
B přílohy II týkající se předchozího 
pololetí. Údaje se předávají ve formátu 
podle části C přílohy II.

Or. de

Odůvodnění

S cílem zabránit narušení hospodářské soutěže by měly kontrola a hlášení průměrných emisí 
začít zároveň se zavedením regulace. Opatření by proto neměla být zavedena před rokem 
2012. Včasná informace o hodnotách CO2 registrovaných v každém pololetí je proto pro 
výrobce z důvodu jistoty plánování nutná.  

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise povede centrální registr údajů 
hlášených členskými státy podle tohoto 
článku a do 30. června 2011 a každého 
následujícího roku předběžně vypočítá pro 
každého výrobce:

4. Komise povede centrální registr údajů 
hlášených členskými státy podle tohoto 
článku a do 30. srpna 2012 a každého 
následujícího pololetí předběžně vypočítá 
pro každého výrobce:

Or. de

Odůvodnění

S cílem zabránit narušení hospodářské soutěže by měly kontrola a hlášení průměrných emisí 
začít zároveň se zavedením regulace. Opatření by proto neměla být uplatněna před rokem 
2012. Včasná informace o hodnotách CO2 registrovaných v každém pololetí je proto pro 
výrobce z důvodu jistoty plánování nutná.  
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výrobci mohou do dvou měsíců ode 
dne, kdy jim byl oznámen předběžný 
výpočet podle odstavce 4, oznámit Komisi 
případné chyby v údajích, přičemž upřesní 
v jakém členském státě mělo k chybě dojít.

5. Výrobci mohou do tří měsíců ode dne, 
kdy jim byl oznámen předběžný roční
výpočet podle odstavce 4, oznámit Komisi 
případné chyby v údajích, přičemž upřesní 
v jakém členském státě mělo k chybě dojít.

Komise posoudí veškerá oznámení 
výrobců a do 30. září předběžné výpočty 
podle odstavce 4 buď potvrdí, anebo 
pozmění.

Komise posoudí veškerá oznámení 
výrobců a do 31. března následujícího 
roku předběžné výpočty pro celý 
kalendářní rok  podle odstavce 4 buď 
potvrdí, anebo pozmění.

Or. de

Odůvodnění

Přesnost dat získaných od členských států má pro exaktní výpočet specifických cílových 
hodnot snížení má pro jednotlivé výrobce velký význam. Proto by se měla lhůta, v níž mohou 
výrobci na nesouměrnosti databáze upozornit, prodloužit na minimálně tři měsíce.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud se bude Komisi na základě 
výpočtů podle odstavce 5 týkajících se 
kalendářního roku 2010 anebo 2011 jevit, 
že průměrné specifické emise CO2 
výrobce v daném roce překračují jeho cíl 
pro specifické emise pro daný rok, oznámí 
danou skutečnost výrobci.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

S cílem zabránit narušení hospodářské soutěže by měly kontrola a hlášení průměrných emisí 
začít zároveň se zavedením regulace.  Opatření by proto neměla být uplatněna před rokem 
2012.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Na žádost výrobce vozidel Komise při 
zjišťování specifických emisí CO2  výrobce 
zohlední hodnoty stanovené pro 
ekologické inovace podle přílohy III.
Každá žádost na započtení musí splňovat
tyto požadavky:
i) musí se vztahovat k určitému 
kalendářnímu roku,
ii) musí v ní být uvedena konkrétní 
opatření, na něž se žádost vztahuje, 
iii) musí v ní být definována vozidla, na 
která se opatření vztahují,
iv) musí obsahovat certifikát nezávislého 
pracoviště pověřeného vydáváním 
certifikátů o emisích CO2  .  
Každou žádost Komise prověří podle 
přílohy III. 

Or. de

Odůvodnění

Přísné omezení na výsledky měření podle platných zkušebních pokynů snižují technologické 
možnosti a nevytváří pobídky pro ekologické inovace. Registrovaná nákladní vozidla musí být 
považována za jeden celek a musí dosahovat co nejvyššího technologického pokroku. 
Průběžné změny zkušebního postupu nejsou účinným řešením. Návrh na započtení 
ekologických inovací, pro které žadatel musí splnit řadu restriktivních podmínek, je v zájmu 
ochrany životního prostředí a klimatu a podporuje také inovace.
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Pozměňovací návrh 28

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

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: 40 EUR.

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 EU. Takové 
jednostranné znevýhodnění výrobců osobních automobilů, a tím jejich zákazníků, není 
oprávěné a je z hospodářského hlediska neefektivní. Navržené postihy by podstatně snížily 
inovativní sílu průmyslu. 

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise stanoví způsoby vybírání 
poplatků za překročení emisí podle 
odstavce 1.

4. Komise stanoví způsoby vybírání 
poplatků za překročení emisí podle 
odstavců 1, 2 a 3.

Or. de

Odůvodnění

Společenství přísluší, aby v právních aktech stanovilo sankce. Se sankcemi však musí 
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souhlasit členské státy. 

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Částky poplatku za překročení emisí se 
považují za příjem pro rozpočet Evropské 
unie.

5. Částky poplatku za překročení emisí se 
odvádí do fondu, jehož prostředky se musí 
využít na snížení emisí CO2  v dopravě a
na výzkum nových energeticky účinných 
technologií. 

Or. de

Odůvodnění

S cílem podpořit technologické inovace by poplatky za překročení emisí měly být odváděny do 
zvláštního fondu s cílem podpořit výzkum a vývoj energeticky účinných technologií a opatření 
ke snížení emisí CO2 v silniční dopravě. 

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Do dne 30. června 2013 a každého 
následujícího roku Komise zveřejní 
seznam, ve kterém se u každého výrobce 
uvedou:

Or. de

Odůvodnění

S cílem zabránit narušení hospodářské soutěže a diskriminaci výrobců by údaje od výrobců 
měly být zveřejněny zároveň se zavedením regulace. Údaje by se proto neměly zveřejňovat 
dříve než v roce 2013.
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Pozměňovací návrh 32

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. V seznamu zveřejňovaném podle 
odstavce 1 bude rovněž uvedeno, zda 
výrobce splnil za předchozí kalendářní rok 
požadavky uvedené v článku 4 či nikoliv.

Or. de

Odůvodnění

Datum zahájení již bylo stanoveno úpravou týkající se čl. 8 odst. 1. 

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Speciální výjimka pro nezávislé výrobce 
malých sérií

Speciální výjimka pro nezávislé výrobce 
malých sérií registrovaných osobních 

automobilů 

Or. de

Odůvodnění

Žádné ustanovení článku 9 neomezuje použití vyjímečné regulace „na specializované výrobce 
malých sérií (týká se německého znění). 

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je odpovědný za méně než 10 000 a) je odpovědný za méně než 5 000 nových 
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nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok; 

osobních automobilů registrovaných ve 
Společenství za kalendářní rok;

Or. de

Odůvodnění

Předpokládaný počet 10 000 nových registrovaných osobních automobilů vyrobených 
menšími výrobci by mohl vést k nepoměrnému narušení hospodářské soutěže. Proto je 
navrženo snížení počtu na 5 000. 

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) není spojen s dalším výrobcem. b) není součástí spojeného podniku.

Or. de

Odůvodnění

Tato úprava nemění význam odstavce, přispěje však k souladu s formulací uvedenou 
v článku 3 tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na vyžádání může Komise výrobcům 
specifických modelů, jejichž nové 
registrace dohromady nepřekročí 1 % 
objemu všech registrací nových osobních 
vozidel v EU za rok, poskytnout na období 
maximálně 5 let snížené cíle podle 
přílohy 1 bodu 2a.

Or. de
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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). Podle 
přílohy I bodu 2a  mají výrobci při překročení specifických cílových hodnot o maximálně 
25 %  povinnost, aby jako tvůrci vozového parku vynaložili větší úsilí, zároveň však mají při 
překročení limitu spravedlivé podmínky. 

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádost o výjimku podle odstavce 1 se 
může týkat maximálně pěti kalendářních 
let. Žádost se podává Komisi a obsahuje:

2. Žádost o výjimku podle odstavce 1 
prvního pododstavce se podává Komisi a 
obsahuje:

Or. de

Odůvodnění

Není důvod k tomu, aby se udělení obecné výjimky podle čl 9 odst. 1 písm. a) a b) omezilo na 
dobu pěti let.  Omezení by navíc výrobcům malých sérií podstatně snížilo jistotu plánování. 

Pozměňovací návrh 38

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.

vypouští se

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.
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Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Úprava hodnoty autonomního přírůstku hmotnosti v příloze I a z ní vyplývající změny cílových 
hodnot ohrožují jistotu plánování výrobců. Doba zbývající na plánování a přípravu by byla 
příliš krátká. Případné závěry vyplývající z úpravy průměrných hmotností osobních 
automobilů by Komise měla jako návrh na změnu nařízení předložit Parlamentu a Radě.  

Pozměňovací návrh 39

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 ode dne 1. ledna 2010 zajistí, aby 
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.

Or. de

Odůvodnění

Zahrnutí štítků a plakátů vyžaduje regulaci v rámci příslušných předpisů pro štítky Evropské 
unie, která se musí stanovit zvláštním právním aktem v rámci postupu spolurozhodování. 

Pozměňovací návrh 40

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 = 0,0457

Or. de

Odůvodnění

Úprava hodnoty autonomního přírůstku hmotnosti v příloze I a z ní vyplývající změny cílových 
hodnot ohrožují jistotu plánování výrobců. Doba zbývající na plánování a přípravu by byla 
příliš krátká. Případné závěry vyplývající z úpravy průměrných hmotností osobních 
automobilů by Komise měla jako návrh na změnu nařízení předložit Parlamentu a Radě.  

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Příloha I – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Cílové hodnoty specifických emisí 
mohou výrobci, kterým byla udělena 
výjimka podle čl. 9 odst. 1 prvního 
pododstavce písm. a), v období 5 let 
překročit maximálně o 25 %.  

Or. de

Odůvodnění

Návrh nařízení nezohledňuje zvláštní situaci výrobců, kteří nabízejí pouze specifické modely, 
avšak jsou příliš velcí, aby spadali do výjímky podle čl. 9 odst. 1 písm. a) a b). Podle 
přílohy I bodu 2a  mají výrobci při překročení specifických cílových hodnot o maximálně 
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25 %  povinnost, aby jako tvůrci vozového parku vynaložili větší úsilí, zároveň však mají při 
překročení spravedlivé podmínky.  Zvláštní ustanovení má platit maximálně 5 let.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za rok začínající dnem 1. ledna 2010 a 
každý následující rok zaznamenají členské 
státy u každého nového osobního 
automobilu registrovaného na jeho území 
tyto údaje:

1. Za měsíc počínaje dnem 1. ledna 2012 a 
každý následující měsíc zaznamená každý 
členský stát u každého nového osobního 
automobilu registrovaného na jeho území 
tyto údaje:

Or. de

Odůvodnění

Aby se zabránilo narušení hospodářské soutěže, je třeba začít s kontrolou a hlášením 
průměrných emisí zároveň se zavedením regulace. Opatření by proto neměla být uplatněna 
před rokem 2012. Pro výrobce je z důvodu jistoty plánování zapotřebí, aby měli každý měsíc 
údaje o nových osobních automobilech a o výsledcích monitorování CO2.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje uvedené v bodě 1 se zjistí 
z prohlášení o shodě příslušného osobního 
automobilu. Pokud prohlášení o shodě 
uvádí minimální i maximální hmotnost 
osobního automobilu, použijí členské státy 
pro účely tohoto nařízení pouze maximální 
hodnotu.

2. Údaje uvedené v bodě 1 se zjistí 
z prohlášení o shodě příslušného osobního 
automobilu. Certifikát obsahuje specifické
emise CO2 při zohlednění zápočtu podle 
čl. 6 odst. 8a  a přílohy IIa.      Pokud 
prohlášení o shodě uvádí minimální i 
maximální hmotnost osobního automobilu, 
použijí členské státy pro účely tohoto 
nařízení pouze maximální hodnotu.

Or. de



PA\718284CS.doc 31/35 PE404.748v01-00

CS

Odůvodnění

Jedná se o úpravu vyplývající z úpravy čl. 6 odst. 8 a (nový)  a přílohy IIa. 

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – návětí

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

Or. de

Odůvodnění

Aby se zabránilo narušení hospodářské soutěže, je třeba začít s kontrolou a hlášením 
průměrných emisí zároveň se zavedením regulace. Opatření by proto neměla být uplatněna 
před rokem 2012.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvlášť se uvedou taková vozidla, jejichž 
specifické emise byly stanoveny při 
zohlednění zápočtu podle čl. 6 odst. 8a  a 
pro které nebyly v příslušných 
certifikátech tyto hodnoty zachovány, 
neboť se zde nejedná o opatření 
uplatněná na všechna vozidla tohoto typu.    
Je nutné uvést počet vozidel, upravené 
specifické emise a hmotnost vozidla.

Or. de
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Odůvodnění

Jedná se o úpravu vyplývající z úpravy čl. 6 odst. 8 a) (nový) a přílohy IIa. 

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Příloha II a (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 
povolat externí odborníky a čtvrtletně 
informuje výbor vytvořený na základě 
článku 8 rozhodnutí 93/389/EHS. 
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 jsou.   
c. nesmí být požadována pro schvalování 
typu podle směrnice 2007/46/ES nebo 
jiných zákonných požadavků EU, 
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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 
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 
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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 posklytnutých 
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 
tento objem na průměrné emise CO2 ze 
strany výrobce.     
8. 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, musí se 
v následujících letech pro  schválení 
zápočtu  předkládat pouze doklad o těch 
typech vozidel, jež byly vyráběny za využití 
tohoto opatření,  a doklad o objemu jejich 
registrací a z toho vyplývajícím dopadu na 
průměrné emise ze strany výrobce. 
9. 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) a bodu  4 písm. a) – d) a 
bodu 7 písm. a) – d) této přílohy.
10. Pokud výrobce ve své žádosti o zápočet 
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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.   

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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