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Pozměňovací návrh

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o 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))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0856),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0022/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro 
dopravu a cestovní ruch a Výboru pro právní záležitosti (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu 
svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Cílem tohoto nařízení je vytvořit 
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.

(13) Cílem tohoto nařízení je vytvořit 
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. Komise 
může zvážit možnost zahrnout opatření 
ekologické inovace do přezkumu 
testovacích postupů v souladu s čl. 14 
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odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2007. 

Or. it

Odůvodnění

Pozměňovací návrh uznává význam zmíněných opatření a vyzývá Komisi, aby k nim 
přihlížela při přezkumu testovacích postupů. 

Pozměňovací návrh 2

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 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 a měly by být využívány k 
větší podpoře výzkumných a inovačních 
činností zaměřených na snížení CO2 v 
automobilovém průmyslu.

Or. it

Odůvodnění

Podstatné je směřovat tyto prostředky na podporu výzkumných a inovačních činností v 
automobilovém průmyslu. 
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Pozměňovací návrh 3

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 průměrné úrovně 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, 
tj. snížení emisí CO2 v EU, a to i 
v dopravě.  Nařízení stanoví, že u nového 
vozového parku by se měla průměrná 
úroveň emisí od 1. ledna 2012 pohybovat 
na úrovni 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. it

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 4

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 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“).

Or. it

Odůvodnění

Vypuštěním zmínky o hmotnosti, která byla v tomto nařízení používána jako referenční 
hodnota pro oblast jeho působnosti, se zabrání tomu, že by z působnosti těchto 
právních předpisů byla vyňata velmi těžká vozidla.

Pozměňovací návrh 5

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 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 2020 a každý následující rok budou 
průměrné specifické emise CO2
automobilů stanoveny na základě 
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přezkumu uvedeného v článku 10. 

Or. it

Odůvodnění

Cíl týkající se specifických emisí stanoví Komise při přezkumu tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 6

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 
považují za příjem pro rozpočet Evropské 
unie a za prostředky využívané 
k zintenzivnění výzkumných činností, 
které podporují rozvoj inovačních 
technologií zaměřených na snížení emisí 
CO2 produkovaných vozidly a na vývoj 
vozidel bez emisí.    

Or. it

Odůvodnění

Podstatné je směřovat tyto prostředky na podporu výzkumných a inovačních činností v 
automobilovém průmyslu. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 8 - odst. 1 - písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) průměrná hmostnost pro všechny 
nové osobní automobily ve Společenství v 
předchozím kalendářním roce.

Or. it
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Odůvodnění

Navrhuje se zveřejnit i průměrnou hmotnost u všech nových osobních automobilů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 10 - odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Do 30. června 2016 a do 30. června 
každé tři roky poté upraví Komise v 
příloze I hodnotu M0 tak, aby 
představovala průměr průměrné 
hmotnosti nových osobních automobilů 
v posledních třech kalendářních letech, u 
nichž byla průměrná hmotnost uvedena 
v souladu s čl. 8 odst. 1 (da). Tato změna 
bude platit od 1. ledna následujícího roku.
Uvedená změna, jejímž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Or. it

Odůvodnění

Na základě vývoje průměrné hmotnosti všech nových osobních automobilů může 
Komise každé tři roky postupem projednání ve výborech přílohu I upravit.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. a) Do 31. prosince 2014 předloží 
Komise návrh nařízení, kterým stanoví 
průměrnou úroveň emisí, jíž je u nového 
vozového parku zapotřebí dosáhnout do 1. 
ledna 2020 a která nesmí v žádném 
případě přesáhnout 95 g.  
Tomuto návrhu bude předcházet globální 
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posouzení dopadů na automobilový 
průmysl a související druhy průmyslu, 
které bude vycházet z přesné analýzy 
nákladů a přínosů a přihlížet k vývoji 
v oblasti inovačních technologií 
zaměřených na snížení CO2. Při určování 
průměrné úrovně emisí Komise zohlední 
pokrok, jehož bylo dosaženo v 
mezinárodních smlouvách pro období po 
roce 2012.
Komise mimoto zváží možnost upustit od 
současného rozlišování mezi různými 
opatřeními směřujícími ke specifickému 
cíli, jenž spočívá ve snižování emisí, 
zejména mezi opatřeními souvisejícími s 
motorovými vozidly a jinými, doplňkovými 
opatřeními. 

Or. it

Odůvodnění

Průměrnou úroveň emisí Komise stanoví při přezkumu tohoto nařízení. Tato úroveň, 
která v žádném případě nesmí překročit 95 g/km, bude určena s ohledem na vývoj 
technologických inovací a výsledek mezinárodních jednání. Zpravodaj by uvítal, 
pokud by Komise po roce 2020 upustila od současného rozlišování mezi doplňkovými 
opatřeními a opatřeními, která se týkají motorových vozidel.

Pozměňovací návrh 10

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.

Ode dne 1. ledna 2010 se budou informace 
poskytované spotřebitelům v souvislosti se 
specifickými emisemi CO2  z osobního 
automobilu řídit směrnicí 1999/94/ES.

Or. it
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Odůvodnění

Směrnice 1999/94/ES poskytuje vhodnější právní rámec pro informace určené 
spotřebitelům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní 
automobily, je součástí rozsáhlejší strategie, jejímž prostřednictvím EU s odhodláním 
přijímá jednostranný závazek snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů alespoň 
o 20 %.

Silniční doprava, která produkuje více než 12 % z celkových emisí oxidu uhličitého, 
je druhým největším zdrojem vzniku skleníkových plynů v EU a současně, což je 
nejdůležitější, je oblastí, v níž produkce emisí roste. Ani značný pokrok dosažený 
díky novým technologiím používaným v automobilovém průmyslu nestačil k tomu, 
aby vyrovnal důsledky nárustu dopravy a zvětšování rozměrů automobilů. 

Tempo přibližování reality k definici stanovené v tomto nařízení je dobře známé; už 
v roce 1998 přispělo uzavření dobrovolných dohod mezi Komisí a automobilovým 
průmyslem ke snížení CO2 o 13,5 % ve srovnání s rokem 1995, i když vzhledem 
k požadovaným výsledkům byly tyto dohody pokládány za nedostačující. V únoru 
2007 navrhla Komise přijetí integrovaného přístupu, který by vycházel ze dvou prvků: 
ze snížení emisí pomocí technologického zlepšení motorů s cílem dosáhnout 
průměrné hodnoty 130 g CO2 /km u nového vozového parku, a ze snížení o dalších 10 
g CO2 /km, kterého by se docílilo do roku 2012 prostřednictvím dalších 
technologických zlepšení a zvýšeného využívání biopaliv. V říjnu 2007 Parlament 
ve svém usnesení princip integrovaného přístupu přivítal. Podpořil nicméně myšlenku 
usilovat o ambicióznější cíle v delším časovém horizontu: o snížení emisí na hodnotu 
125 g CO2 /km do roku 2015, o předpokládané, dlouhodobě kvantifikovatelné snížení 
na 95 g CO2 /km do roku 2020 a pokud možno až na 70 g CO2 /km do roku 2025.

Navrhované nařízení má stejnou podstatu a vizi jako předchozí sdělení, zejména 
pokud jde o cíle, lhůty a uplatnění integrovaného přístupu. Mimoto předpokládá, 
že plnění konkrétního cíle bude rozděleno mezi jednotlivé výrobce, a to na základě 
parametru užitkovosti „hmotnosti“. Pro případ nesplnění přidělených cílů zavádí 
návrh systém penalizací, které budou vypočítávány podle základní částky, jež se má 
od roku 2012 zvyšovat. Výjimky budou stanoveny pro ty výrobce, kteří nepřekročí 
počet 10 000 automobilů prodaných v EU, jimž však bude po projednání s Komisí 
ad hoc přidělen konkrétní cíl. Návrh výrobcům rovněž umožňuje vytvářet sdružení, 
a pracovat tak na plnění stanovených cílů kolektivně.

Z obeceného hlediska zpravodaji nezbývá, než celý návrh nařízení ocenit a především 
podpořit zpracovávanou problematiku, cíle a metody, které jsou v návrhu uvedeny. 
Domnívá se, že do plnění globálních cílů snižování emisí CO2 se musí zapojit 
i automobilový průmysl, ačkoliv je mu třeba přiznat všechna jeho specifika (způsob 
řízení vozidla, obnova vozového parku, podmínky dané infrastrukturou). I když tedy 
souhlasí s cíli a časovým harmonogramem stanoveným Komisí, za prvořadou pokládá 
zpravodaj nutnost vrátit se k postoji Parlamentu, pokud jde o dlouhodobé cíle, 
a navrhnout záměr dosáhnout do roku 2020 průměrné úrovně emisí, která by 
nepřesáhla 95 g CO2 /km. Přesný cíl, jenž by měl být podlé zpravodaje ambicióznější, 
stanoví Komise na základě přezkumu nařízení, k němuž by mělo dojít do roku 2014 
a jemuž bude předcházet globální posouzení dopadů vycházející z analýzy 
hospodářských a sociálních vlivů celého výrobního procesu i jeho vlivů na životní 
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prostředí.

Zpravodaj souhlasí s volbou integrovaného přístupu pro zaváděcí fázi systému; klade 
si nicméně otázku, zda by nebylo vhodnější ponechat rozhodnutí o způsobech plnění 
konkrétního přiděleného cíle na automobilovém průmyslu. Pokud lze cíle 
kvantifikovat a měřit na základě cyklu stávajících testů a testů, které budou zavedeny 
v budoucnu, neměl by se zákonodárce zabývat tím, zda průmysl pracuje na jejich 
plnění zlepšováním technologií či prostřednictvím doplňkových nebo jiných opatření. 
Zpravodaj proto vyzývá Komisi, aby posoudila, zda by było dlouhodě možné opustit 
rozlišování mezi doplňkovými opatřeními a opatřeními, která se týkají motorových 
vozidel. 

Totéž platí i pro výběr parametru užitkovosti. Komise ve svém návrhu zvolila 
parametr hmotnosti, protože podle ní 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“. Komise nicméně případné 
využití jiného parametru nevylučuje. Ve svém návrhu pokládá dokonce za vhodné 
shromažďovat rovněž „údaje o alternativním parametru k užitkovosti, tedy o stopě 
(rozchod kol krát rozvor)“. Ve svém říjnovém usnesení Parlament převážnou většinou 
hlasů odmítl zavedení parametru hmotnosti, a potvrdil tak volbu parametru stopy. 
Zpravodaj si je vědom skutečnosti, že z hlediska životního prostředí nabízí parametr 
stopy větší záruky, jelikož tolik nepodléhá případným nepříznivým vlivům (zvyšování 
hmotnosti k získání méně náročného cíle, pokud jde o snižování emisí).
V souvislosti se změnou parametru užitkovosti zpravodaj zatím nenavrhuje žádnou 
změnu v návrhu Komise, ale vyhrazuje si právo přehodnotit svůj postoj v dalších 
fázích legislativního postupu.

Co se týče poplatků za překročení emisí, navrhuje zpravodaj jejich využívání 
k financování jak intenzivnější výzkumné činnosti (například na výzkum technologií 
čistých tepelných motorů s vysokou energetickou účinností či zabudovaných 
bezpečnostních systémů), tak i inovativních technologií (jako jsou například vodíkové 
a palivové články, vývoj dobíjecích hybridních motorů nebo biopaliva druhé 
generace).

Pokud jde o otázku penalizací, které se mají uplatňovat v případě nesplnění 
přiděleného cíle, souhlasí zpravodaj s návrhem Komise. Je však připraven zvážit 
řešení, jejichž pomocí by bylo možné dosáhnout toho, aby byl systém ve své 
počáteční fázi (2012–2015) flexibilnější, a současně je připraven ocenit a povzbudit 
lepší přístup výrobců.

Mimoto zpravodaj k návrhu Komise navrhuje řadu technických úprav, zejména 
prostřednictvím zrušení odkazu na hmotnost dosahující 2 610 kg, který, jak se 
domnívá, by z působnosti nařízení vyňal příliš mnoho těžkých vozidel.

Nakonec zpravodaj změnil článek o informacích určených spotřebitelům, neboť je 
toho názoru, že tuto problematiku má upravovat směrnice 1999/94/ES.
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