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Pozměňovací návrh 17
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu, která 
byla jménem Evropského společenství 
schválena rozhodnutím Rady 94/69/ES ze 
dne 15. prosince 1993 o uzavření Rámcové 
úmluvy Organizace spojených národů
o změně klimatu, je stabilizovat 
koncentrace skleníkových plynů
v atmosféře na úrovni, která by zamezila 
nebezpečným důsledkům působení lidstva 
na klimatický systém. Aby byl splněn tento 
cíl, neměl by nárůst celkové průměrné 
roční teploty při zemském povrchu být 
vyšší než 2 °C ve srovnání s úrovní před 
industrializací. Čtvrtá hodnotící zpráva 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) ukazuje, že pro dosažení tohoto cíle 
musí celosvětové emise skleníkových 
plynů dosáhnout vrcholu do roku 2020. Na 
zasedání konaném ve dnech 8–9. března 
2007 Evropská rada přijala pevný závazek 
snížit do roku 2020 celkové emise 
skleníkových plynů ve Společenství
o nejméně 20 % pod úroveň roku 1990 a 
o 30 % za předpokladu, že ostatní vyspělé 
země se rovněž zaváží ke srovnatelným 
snížením emisí a hospodářsky vyspělejší 
rozvojové země přispějí úměrně svým 
povinnostem a příslušným schopnostem.

(1) Cílem Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu, která 
byla jménem Evropského společenství 
schválena rozhodnutím Rady 94/69/ES ze 
dne 15. prosince 1993 o uzavření Rámcové 
úmluvy Organizace spojených národů
o změně klimatu, je stabilizovat 
koncentrace skleníkových plynů
v atmosféře na úrovni, která by zamezila 
nebezpečným důsledkům působení lidstva 
na klimatický systém. Aby byl splněn tento 
cíl, neměl by nárůst celkové průměrné 
roční teploty při zemském povrchu být 
vyšší než 2 °C ve srovnání s úrovní před 
industrializací. Čtvrtá hodnotící zpráva 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) ukazuje, že pro dosažení tohoto cíle 
musí celosvětové emise skleníkových 
plynů dosáhnout vrcholu do roku 2020. Na 
zasedání konaném ve dnech 8–9. března 
2007 Evropská rada přijala pevný závazek 
snížit do roku 2020 celkové emise 
skleníkových plynů ve Společenství
o nejméně 20 % pod úroveň roku 1990 a 
o 30 % za předpokladu, že ostatní vyspělé 
země se rovněž zaváží ke srovnatelným 
snížením emisí a hospodářsky vyspělejší 
rozvojové země přispějí úměrně svým 
povinnostem a příslušným schopnostem.
Rada EU ve složení pro životní prostředí 
na svém zasedání 15. března 2010 
potvrdila cíl EU snížit do roku 2050 emise
o 80–95 %v porovnání s úrovněmi v roce 
1990.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité do legislativy vložit odkaz k širšímu kontextu cílů EU v oblasti klimatu. Tento 
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odkaz se vztahuje k zasedání Rady Evropské unie konanému dne 21. března 2009, na němž 
byly tyto cíle schváleny.

Pozměňovací návrh 18
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Dekarbonizace odvětví dopravy je 
proto prioritní oblastí zájmu a je třeba se 
jím zabývat, aby bylo do roku 2050 
dosaženo cíle EU snížit emise o 80–95 %
v porovnání s úrovněmi roku 1990.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Nárůst silniční dopravy a s ním 
spojený nárůst nebezpečí a obtíží vytvářejí 
ve všech členských státech závažné 
problémy v oblasti bezpečnosti silničního 
provozu a životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Celkový dopad zvyšování objemu silniční dopravy je třeba popsat šíře. Silniční doprava má 
různé negativní dopady na společnost, včetně nehod a dalších újem na zdraví způsobených 
znečištěným ovzduším a hlukem, a dále je příčinou klimatických změn způsobených emisemi 
skleníkových plynů z vozidel a samozřejmě také dopravních zácp.
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Pozměňovací návrh 20
Matthias Groote

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Nárůst silniční dopravy a s ním 
spojené zvyšování nebezpečí a škodlivých 
účinků vytváří ve všech členských státech 
potíže v oblastech bezpečnosti silničního 
provozu a ochrany životního prostředí
a klimatu.

Or. de

Odůvodnění

Použití omezovačů rychlosti umožňuje z hlediska nákladů efektivně snižovat emise CO2
a zároveň zlepšit bezpečnost na evropských silnicích. Omezovače rychlosti je možné v nových 
lehkých užitkových vozidlech instalovat takměř bez dalších nákladů. Studie provedená ve 
Velká Británii prokázala, že podíl lehkých užitkových vozidel s omezovačem rychlosti klesla 
mezi lety 1993 a 2005 o 26 %.

Pozměňovací návrh 21
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate Sommer, Thomas 
Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Má-li být podpořena 
konkurenceschopnost evropského 
automobilového průmyslu, je třeba při 
plnění cílových hodnot emisí CO2 vsadit 
hlavně na pobídky, jako je započtení 
ekologických inovací a udělení 
superkreditů, než na zákazy spojené
s pokutami.

Or. de
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Odůvodnění

Pro zákazníky, kteří jsou činní především na poli obchodu, je při koupi vozu rozhodujícím 
faktorem spotřeba paliva.

Pozměňovací návrh 22
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V těchto sděleních byl navržen 
integrovaný přístup na dosažení cíle 
Společenství týkajícího se průměrných 
emisí u nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství ve výši 
120 g CO2/km do roku 2012, 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 a dalšího snížení o 10 g CO2/km 
nebo jeho ekvivalentu, bude-li to
z technického hlediska možné, jinými 
technickými zlepšeními, včetně pokroku 
účinnosti paliv u lehkých užitkových 
vozidel.

(5) V těchto sděleních byl navržen 
integrovaný přístup na dosažení cíle 
Společenství týkajícího se průměrných 
emisí u nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství ve výši 
120 g CO2/km do roku 2012, 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 a dalšího snížení o 10 g CO2/km 
nebo jeho ekvivalentu, bude-li to
z technického hlediska možné, jinými 
technickými zlepšeními, včetně pokroku 
účinnosti paliv, jehož by se mělo 
dosáhnout i u jiných typů vozidel, včetně
lehkých užitkových vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Jak je jasně stanoveno v bodu odůvodnění 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
661/2009 o obecné bezpečnosti motorových vozidel, Komise by měla zhodnotit možnost 
rozšíření povinné montáže některých dostupných pokročilých technologií do jiných typů 
vozidel, včetně lehkých užitkových vozidel.

Pozměňovací návrh 23
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Reklama na vozidlo zahrnuté do 
působnosti tohoto právního předpisu, 
která informuje o technických aspektech, 
spotřebě energie či ceně, by měla
poskytnout koncovým uživatelům 
nezbytné údaje o spotřebě energie tohoto 
vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Je zvláště důležité, aby zákazníci (zejména malé a střední podniky) zvažující koupi určitého 
lehkého užitkového vozidla měli přístup k informacím o jeho spotřebě energie. Toto znění 
vychází z textu schváleného pro účely revize směrnice o energetických štítcích a přidává
k němu technické specifikace, které jsou často používané v reklamách na lehká užitková 
vozidla.

Pozměňovací návrh 24
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na velmi vysoké náklady 
na výzkum a vývoj a náklady na 
jednotkovou výrobu prvních generací 
vozidel s výrazně nízkouhlíkovými 
technologiemi, které mají být uvedeny na 
trh po vstupu tohoto nařízení v platnost, 
by toto nařízení mělo dočasně urychlit
a zjednodušit uvádění vozidel s velmi 
nízkými emisemi uhlíku na trh 
Společenství po počátečních fázích jejich 
komercializace.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Nedávno zveřejněná studie ukazuje, že tzv. superkredity v konečném důsledku vedou k vyšší 
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spotřebě pohonných hmot v porovnání s úsporami, neboť úsporná vozidla jsou vyvážena 
vozidly s obzvláště vysokou spotřebou paliva. To je kontraproduktivní a nevede to k úsporám 
ani paliva ani emisí.

Pozměňovací návrh 25
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na velmi vysoké náklady 
na výzkum a vývoj a náklady na 
jednotkovou výrobu prvních generací 
vozidel s výrazně nízkouhlíkovými 
technologiemi, které mají být uvedeny na 
trh po vstupu tohoto nařízení v platnost, 
by toto nařízení mělo dočasně urychlit
a zjednodušit uvádění vozidel s velmi 
nízkými emisemi uhlíku na trh 
Společenství po počátečních fázích jejich 
komercializace.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Anja Weisgerber, Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Françoise 
Grossetête, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Aby měli kupující lehkých 
užitkových vozidel k dispozici nezbytné 
informace pro rozhodnutí o koupi, je 
třeba, aby výrobci svým potenciálním 
zákazníkům poskytli informace o emisích 
CO2 a spotřebě paliv lehkých užitkových 
vozidel.

Or. de
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Odůvodnění

Pro zákazníky, kteří jsou činní především na poli obchodu, je při koupi vozu rozhodujícím 
faktorem spotřeba paliva.

Pozměňovací návrh 27
Chris Davies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 1999/94/ES ze dne 13. prosince 
1999 se vztahuje k dostupnosti informací
o spotřebě paliva a emisích CO2 při 
prodeji nových osobních automobilů 
spotřebitelům. Komise zamýšlí v brzké 
době předložit návrhy na aktualizaci 
tohoto právního předpisu a měla by do něj 
zahrnout taková opatření, aby byly 
rozšířeny požadavky na uvádění 
podobných informací i u lehkých 
užitkových vozidel. 

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné spotřebitelům a podnikatelům poskytnout informace o spotřebě paliv a emisích 
CO2 vozidel, která si zamýšlejí koupit. Výrobce užitkových vozidel je třeba podnítit k tomu, 
aby mezi sebou soutěžili na základě těchto kritérií.

Pozměňovací návrh 28
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
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umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2014 a 2016, 
aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 
období stanoveným v nařízení 443/2009.

umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Aby byl tento požadavek snáze
zaveden, měl být stanoven emisní cíl 175 g 
CO2/km od roku 2012 a emisní cíl 160g 
CO2/km od roku 2015.

Or. de

Odůvodnění

Současné modely výrobců ukazují, že lehká užitková vozidla mohou již nyní dosáhnout úrovně 
téměř 175 g CO2/km. Pro výrobce tedy bude možné dosáhnout do roku 2012 průměrné emise 
ve výši 175 g CO2/km a do roku 2015 ve výši 160 g CO2/km.

Pozměňovací návrh 29
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2014 a 2016, 

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2015 a 2018, 
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aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 
období stanoveným v nařízení 443/2009.

aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 
období stanoveným v nařízení 443/2009.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli souladu s pozměňovacím návrhem k článku 4. Delší lhůty a zaváděcí období jsou 
potřebné vzhledem k delším vývojovým a výrobním cyklům lehkých užitkových vozidel
v porovnání s osobními vozidly.

Pozměňovací návrh 30
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2014 a 2016, 
aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 
období stanoveným v nařízení 443/2009.

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2015 a 2018, 
aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 
období stanoveným v nařízení 443/2009.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli souladu s pozměňovacím návrhem k článku 4. Delší lhůty a zaváděcí období jsou 
potřebné vzhledem k delším vývojovým a výrobním cyklům lehkých užitkových vozidel
v porovnání s osobními vozidly.
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Pozměňovací návrh 31
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2014 a 2016, 
aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 
období stanoveným v nařízení 443/2009.

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2015 a 2018, 
aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 
období stanoveným v nařízení 443/2009.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli souladu s pozměňovacím návrhem k článku 4. Delší lhůty a zaváděcí období jsou 
potřebné vzhledem k delším vývojovým a výrobním cyklům lehkých užitkových vozidel
v porovnání s osobními vozidly.

Pozměňovací návrh 32
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
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umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2014 a 2016, 
aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 
období stanoveným v nařízení 443/2009.

umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2013 a 2015, 
aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 
období stanoveným v nařízení 443/2009.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl zajištěn soulad s nařízením o osobních automobilech a emisích CO2, které vstoupí
v platnost v roce 2015.

Pozměňovací návrh 33
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2014 a 2016, 
aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2015 a 2018, 
aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 
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období stanoveným v nařízení 443/2009. období stanoveným v nařízení 443/2009.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli souladu s pozměňovacím návrhem k článku 4. Delší lhůty a zaváděcí období jsou 
potřebné vzhledem k delším vývojovým a výrobním cyklům lehkých užitkových vozidel
v porovnání s osobními vozidly.

Pozměňovací návrh 34
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2014 a 2016, 
aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 
období stanoveným v nařízení 443/2009.

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2015 a 2017, 
aby bylo usnadněno jeho zavedení.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu delších výrobních cyklů lehkých užitkových vozidel by mělo postupné zavádění začít
v roce 2015, neboť vozidla, která budou prodávána v roce 2014, jsou již v současnosti ve fázi 
vývoje nebo výroby.
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Pozměňovací návrh 35
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby bylo zajištěno, že cíle stanovené 
pro malovýrobce a specializované výrobce 
odrážejí zvláštnosti těchto výrobců a jsou
v souladu s potenciálem výrobců ke snížení 
emisí, měly by se pro tyto výrobce stanovit 
alternativní cíle na snižování emisí, které 
odpovídají technologickému potenciálu 
vozidel příslušného výrobce ke snížení 
specifických emisí CO2 a charakteristikám 
daného segmentu trhu. Tato výjimka by 
měla být předmětem přezkumu cílů pro 
specifické emise stanovených v příloze I, 
který bude dokončen nejpozději do začátku 
roku 2013.

(14) Aby bylo zajištěno, že cíle stanovené 
pro malovýrobce a specializované výrobce 
odrážejí zvláštnosti těchto výrobců a jsou
v souladu s potenciálem výrobců ke snížení 
emisí, měly by se pro tyto výrobce stanovit 
alternativní cíle na snižování emisí, které 
odpovídají technologickému potenciálu 
vozidel příslušného výrobce ke snížení 
specifických emisí CO2 a charakteristikám 
daného segmentu trhu. Tato výjimka by 
měla být předmětem přezkumu cílů pro 
specifické emise stanovených v příloze I, 
který bude dokončen nejpozději do začátku 
roku 2014.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu delších výrobních cyklů lehkých užitkových vozidel by mělo postupné zavádění začít
v roce 2015, neboť vozidla, která budou prodávána v roce 2014, jsou již v současnosti ve fázi 
vývoje nebo výroby. Přezkoumání specifických emisních cílů by mělo být analogicky 
dokončeno nejpozději na začátku roku 2014.

Pozměňovací návrh 36
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Strategie Společenství na snižování 
emisí CO2 z osobních automobilů
a lehkých užitkových vozidel zřídila 
integrovaný přístup na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012, přičemž rovněž představuje 

vypouští se



PE442.811v01-00 16/78 AM\817369CS.doc

CS

dlouhodobou vizi na další snižování emisí.
Nařízení (ES) č. 443/2009 potvrzuje tento 
dlouhodobý výhled stanovením cíle 
průměrných emisí ve výši 95 g CO2/km 
pro nový vozový park. S cílem zajistit 
soulad s tímto přístupem a poskytnout 
průmyslu jistotu při plánování by měl být 
stanoven dlouhodobý cíl na rok 2020 pro 
specifické emise CO2 u lehkých 
užitkových vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k vyšším nákladům na snížení CO2 produkovaného lehkými užitkovými vozidly
v porovnání s osobními automobily a k jejich delším vývojovým a výrobním cyklům není 
reálné dlouhodobý cíl 135 g CO2/km do roku 2020 splnit. To by vedlo ke zvýšení 
maloobchodní ceny o více než 5 000 EUR a vymizení určitých tříd vozidel (např. třídy III).
První studie vypracovaná z pověření Komise ukázala, že cíl pro snížení emisí CO2 stanovený 
na 160 g/km je ambiciózní, ale proveditelný.

Pozměňovací návrh 37
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Strategie Společenství na snižování 
emisí CO2 z osobních automobilů
a lehkých užitkových vozidel zřídila 
integrovaný přístup na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012, přičemž rovněž představuje 
dlouhodobou vizi na další snižování emisí.
Nařízení (ES) č. 443/2009 potvrzuje tento 
dlouhodobý výhled stanovením cíle 
průměrných emisí ve výši 95 g CO2/km 
pro nový vozový park. S cílem zajistit 
soulad s tímto přístupem a poskytnout 
průmyslu jistotu při plánování by měl být 
stanoven dlouhodobý cíl na rok 2020 pro 
specifické emise CO2 u lehkých 
užitkových vozidel.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such
a target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the 
disappearance of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact 
assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an 
ambitious but feasible CO2 reduction target (which would already result in average retail 
price increase of €3800 per vehicle).

Pozměňovací návrh 38
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Strategie Společenství na snižování 
emisí CO2 z osobních automobilů
a lehkých užitkových vozidel zřídila 
integrovaný přístup na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012, přičemž rovněž představuje 
dlouhodobou vizi na další snižování emisí.
Nařízení (ES) č. 443/2009 potvrzuje tento 
dlouhodobý výhled stanovením cíle 
průměrných emisí ve výši 95 g CO2/km pro 
nový vozový park. S cílem zajistit soulad
s tímto přístupem a poskytnout průmyslu 
jistotu při plánování by měl být stanoven 
dlouhodobý cíl na rok 2020 pro specifické 
emise CO2 u lehkých užitkových vozidel.

(15) Strategie Společenství na snižování 
emisí CO2 z osobních automobilů
a lehkých užitkových vozidel zřídila 
integrovaný přístup na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012, přičemž rovněž představuje 
dlouhodobou vizi na další snižování emisí.
Nařízení (ES) č. 443/2009 potvrzuje tento 
dlouhodobý výhled stanovením cíle 
průměrných emisí ve výši 95 g CO2/km pro 
nový vozový park. S cílem zajistit soulad
s tímto přístupem a poskytnout průmyslu 
jistotu při plánování by měly být pro 
specifické emise CO2 u lehkých 
užitkových vozidel stanoveny dlouhodobé 
cíle na rok 2020 a 2025.

Or. de

Odůvodnění

Měly by být stanoveny dva odstupňované dlouhodobé cíle na rok 2020 a 2025. Takový přístup 
poskytuje průmyslu jistotu při plánování a vede k postupnému snižování emisí CO2 u lehkých 
užitkových vozidel.
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Pozměňovací návrh 39
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli 

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Strategie Společenství na snižování 
emisí CO2 z osobních automobilů
a lehkých užitkových vozidel zřídila 
integrovaný přístup na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012, přičemž rovněž představuje 
dlouhodobou vizi na další snižování emisí.
Nařízení (ES) č. 443/2009 potvrzuje tento 
dlouhodobý výhled stanovením cíle 
průměrných emisí ve výši 95 g CO2/km 
pro nový vozový park. S cílem zajistit 
soulad s tímto přístupem a poskytnout 
průmyslu jistotu při plánování by měl být 
stanoven dlouhodobý cíl na rok 2020 pro 
specifické emise CO2 u lehkých 
užitkových vozidel.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k vyšším nákladům na snížení CO2 produkovaného lehkými užitkovými vozidly
v porovnání s osobními automobily a k jejich delším vývojovým a výrobním cyklům není 
reálné dlouhodobý cíl 135 g CO2/km do roku 2020 splnit. Vedlo by to ke zvýšení 
maloobchodní ceny o více než 5 000 EUR a vymizení určitých tříd vozidel (např. třídy III).
První studie vypracovaná z pověření Komise ukázala, že cíl pro snížení emisí CO2 stanovený 
na 160 g/km je ambiciózní, ale proveditelný.

Pozměňovací návrh 40
Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Aby byl optimalizován efekt plnění 
ambiciózních cílů v oblasti emisí CO2
z motorových vozidel, je třeba uživatelům 
zaručit přístup k objektivním a přesným 
informacím o emisích vozidla a jeho 
spotřebě paliva, které odpovídají jeho 
používání v normálních podmínkách.
Komise by proto měla prozkoumat, zda by 
testovací kritéria pro měření spotřeby 
paliva osobních i lehkých užitkových 
vozidel, v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 o schvalování typu 
motorových vozidel z hlediska emisí, 
mohla být zrevidována tak, aby naměřená 
spotřeba paliva správně odrážela jeho 
spotřebu při normálním používání
v dopravě.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) 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 1. lednem 2014. Poplatek by měl 
být stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Má-li být 
zajištěna shoda, mechanizmus poplatků by 
měl být podobný mechanizmu, který je 
stanoven v nařízení (ES) č. 443/2009.
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem 

(20) 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 1. lednem 2015. Poplatek by měl 
být stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Má-li být 
zajištěna shoda, mechanizmus poplatků by 
měl být podobný mechanizmu, který je 
stanoven v nařízení (ES) č. 443/2009.
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem 
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souhrnného rozpočtu Evropské unie. souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu delších výrobních cyklů lehkých užitkových vozidel by mělo postupné zavádění začít
v roce 2015, neboť vozidla, která budou prodávána v roce 2014, jsou již v současnosti ve fázi 
vývoje nebo výroby. Poplatek za překročení emisí by měl být obdobně vybírán až od 1. ledna 
2015.

Pozměňovací návrh 42
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) 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 1. lednem 2014. Poplatek by měl
být stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Má-li být 
zajištěna shoda, mechanizmus poplatků by 
měl být podobný mechanizmu, který je 
stanoven v nařízení (ES) č. 443/2009.
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem 
souhrnného rozpočtu Evropské unie.

(20) 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 1. lednem 2012. Poplatek by měl 
být stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Má-li být 
zajištěna shoda, mechanizmus poplatků by 
měl být podobný mechanizmu, který je 
stanoven v nařízení (ES) č. 443/2009.
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem 
souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Rok vstupu tohoto nařízení v platnost by měl být vrácen na rok 2012, jak Komise a Rada 
navrhly v roce 2007.



AM\817369CS.doc 21/78 PE442.811v01-00

CS

Pozměňovací návrh 43
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) 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 1. lednem 2014. Poplatek by měl 
být stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Má-li být 
zajištěna shoda, mechanizmus poplatků by 
měl být podobný mechanizmu, který je 
stanoven v nařízení (ES) č. 443/2009.
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem 
souhrnného rozpočtu Evropské unie.

(20) 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 1. lednem 2013. Poplatek by měl 
být stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Má-li být 
zajištěna shoda, mechanizmus poplatků by 
měl být podobný mechanizmu, který je 
stanoven v nařízení (ES) č. 443/2009.
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem 
souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl zajištěn soulad s nařízením o osobních automobilech a emisích CO2, které vstoupí
v platnost v roce 2015.

Pozměňovací návrh 44
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) 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 

(20) 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 



PE442.811v01-00 22/78 AM\817369CS.doc

CS

počínaje 1. lednem 2014. Poplatek by měl 
být stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Má-li být 
zajištěna shoda, mechanizmus poplatků by 
měl být podobný mechanizmu, který je 
stanoven v nařízení (ES) č. 443/2009.
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem 
souhrnného rozpočtu Evropské unie.

počínaje 1. lednem 2015. Poplatek by měl 
být stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Má-li být 
zajištěna shoda, mechanizmus poplatků by 
měl být podobný mechanizmu, který je 
stanoven v nařízení (ES) č. 443/2009.
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem 
souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí navržené pro lehká užitková vozidla a uplatňovaná v nařízení 
pro osobní vozidla jsou absolutně nepřiměřené a ani v nejmenším neodpovídají poplatkům
v jiných odvětvích. Toto průmyslové odvětví by velmi poškodily, protože by ohrozily jeho 
konkurenceschopnost a životaschopnost. Poplatek za překročení emisí by v současné podobě 
odpovídal částce 480 EUR/t v roce 2015, zatímco v jiných odvětvích stanovuje systém EU ETS
15 EUR/t. Dodatečná pokuta podle ETS činí 100 EUR/t (za nesplnění povinnosti). Podle 
směrnice o veřejných ekologických zakázkách pak činí 30–40 EUR/t (externí náklady na CO2 
po dobu životnosti).

Pozměňovací návrh 45
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) 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 1. lednem 2014. Poplatek by měl 
být stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Má-li být 
zajištěna shoda, mechanizmus poplatků 
by měl být podobný mechanizmu, který je 
stanoven v nařízení (ES) č. 443/2009.
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem 

(20) 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 1. lednem 2014. Poplatek by měl 
odrážet mezní náklady na splnění 
specifických cílů snížení emisí CO2 
uvedených v příloze I, aby výrobci měli 
hospodářský podnět ke splnění cílů.
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem 
souhrnného rozpočtu Evropské unie.
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souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby poplatky za překročení emisí odrážely mezní náklady na splnění cílů. Analýza 
provedená pro Ministerstvo dopravy Spojeného království ukazuje, že navrhovaná struktura 
pokut by znamenala, že výrobci budou překračovat emisní cíle o několik gramů, protože je
pro ně z ekonomického hlediska smysluplnější zaplatit pokutu, než investovat do potřebných 
snížení emisí, aby beze zbytku splnili cíle.

Pozměňovací návrh 46
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) 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 1. lednem 2014. Poplatek by měl 
být stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Má-li být 
zajištěna shoda, mechanizmus poplatků 
by měl být podobný mechanizmu, který je 
stanoven v nařízení (ES) č. 443/2009.
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem 
souhrnného rozpočtu Evropské unie.

(20) 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 1. lednem 2015. Částky poplatků 
za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem souhrnného 
rozpočtu Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Navržené poplatky za překročení emisí jsou naprosto neúměrné a ani v nejmenším 
srovnatelné s jinými odvětvími. Velmi by poškodily toto průmyslové odvětví, protože by 
ohrozily schopnost konkurence a vývoje. Tyto poplatky za překročení emisí by podle návrhu 
Komise měly v roce 2015 činit 480 EUR/t, zatímco jiná odvětví, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi, platí 15 EUR/t a v případě nesplnění požadavků jim může hrozit 
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další pokuta ve výši 100 EUR/t. Směrnice o veřejných ekologických zakázkách mezitím 
stanovila cenu CO2 na 30–40 EUR/t (externí náklady na CO2 po dobu životnosti vozidla).

Pozměňovací návrh 47
Peter Van Dalen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Členské státy by i nadále měly 
prostřednictvím cenových pobídek, jako 
jsou příznivé daňové podmínky, vhodně 
podporovat výrobu a používání lehkých 
užitkových vozidel na elektrický pohon, 
která již byla vyvinuta a která splňují 
emisní normy stanovené tímto nařízením.

Or. nl

Odůvodnění

V Evropě se již vyvíjejí lehká užitková vozidla, která mohou lehce splnit emisní normy 
stanovené tímto nařízením. Pokud bude vývoj a užívání takových užitkových vozidel ze strany 
členských států vhodně podporován pomocí cenových pobídek, mohlo by být dosažení cílů 
stanovených tímto nařízením v oblasti ochrany životního prostředí snadnější. Je proto třeba 
vyzvat členské státy, aby uvolnily dostatek finančních prostředků k rozvoji těchto cenových 
pobídek.

Pozměňovací návrh 48
Chris Davies, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Montáž omezovačů rychlosti podnítí 
výrobce k navrhování motorů, které 
budou více odpovídat svému zamýšlenému 
využití, což sníží spotřebu paliv a náklady 
podniků.

Or. en
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Odůvodnění

Účinnost využití pohonných hmot u dodávek a lehkých užitkových vozidel se mezi roky 2001
a 2007snížila, takže se podnikatelům zvýšily nákladů na údržbu. Pokud má být dosaženo cílů 
EU 2020 v oblasti zvýšené konkurenceschopnosti, je nezbytné omezit zbytečné výdaje za 
dopravu. Motory montované do užitkových vozidel musí vyhovovat svému účelu a nesmějí být 
konstruovány na vysoké rychlosti na dálnicích.

Pozměňovací návrh 49
Matthias Groote

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Montáž a použití omezovačů 
rychlosti u vozidel kategorie N3 se 
ukázalo jako velmi užitečné a efektivní,
a proto by toto zařízení mělo být 
instalováno i ve vozidlech kategorie N1.

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Pozitivní přínos omezovačů 
rychlosti pokud jde o ochranu životního 
prostředí a spotřebu energie, menší 
opotřebení motoru i pneumatik a zvýšení 
bezpečnosti na silnicích pomůže 
dosáhnout cíle tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Inteligentní omezovače rychlosti mají přímý i nepřímý vliv na spotřebu paliva. Přímým 
důsledkem je, že automobil spotřebovává při pomalejší jízdě méně paliva. omezení maximální 
rychlosti v nepřímém důsledku umožňuje přesnou optimalizaci pohonné jednotky na danou 
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rychlost, což může vést k dalšímu snížení emisí. Emise CO2 se výrazně zvyšují při dynamickém 
způsobu jízdy (brzda – plyn) a při rychlostech nad 120 km/h. Nejvyšší možné snížení emisí 
CO2, kterého lze dosáhnout pomocí inteligentního omezovače rychlosti, se odhaduje přibližně 
na 15 %.

Pozměňovací návrh 51
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Budou-li všeobecně používány 
omezovače rychlosti, zvýší se jejich 
pozitivní přínos pokud jde o ochranu 
životního prostředí a spotřebu energie, 
menší opotřebení motoru i pneumatik, 
omezení zatížení hlukem a zvýšení 
bezpečnosti na silnicích.

Or. en

Odůvodnění

Vysoká rychlost má zásadní podíl na smrtelných dopravních nehodách po celé Evropě. Touha 
po vyšší rychlosti v silniční dopravě vedla nejen k větší poptávce, ale také k vyšší spotřebě 
paliv a vyšším emisím CO2, hluku a tlaku na bezpečnost. Omezovače rychlosti by proto byly 
prospěšné jak z hlediska ochrany přírody a ekonomických důvodů, tak z hlediska bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 52
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, 
Theodoros Skylakakis, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, 
Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Na spotřebu paliva a emise CO2 má 
velký vliv rychlost silničních vozidel.
Navíc při nepřítomnosti rychlostního 
limitu pro lehká užitková vozidla je 
možné, že za prvek hospodářské soutěže je 

(24) Na spotřebu paliva a emise CO2 má 
také vliv rychlost silničních vozidel.
V souladu s obecným přístupem sázejícím 
při snižování emisí CO2 více na systémy 
tržních pobídek než na zákazy by mohlo
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považována maximální rychlost, což by 
mohlo vést k nadměrně dimenzovaným 
hnacím ústrojím a s nimi spojenou 
neúčinností při pomalejších provozních 
podmínkách. Proto je vhodné přezkoumat
proveditelnost rozšíření oblasti působnosti 
směrnice Rady 92/6/EHS o montáži
a použití omezovačů rychlosti u určitých 
kategorií motorových vozidel ve 
Společenství se záměrem zahrnout lehká 
užitková vozidla, na která se vztahuje toto 
nařízení.

k podpoře úspornějšího a ekologičtějšího 
vozového parku lehkých užitkových 
vozidel v Unii přispět dobrovolné opatření, 
které výrobcům za montáž omezovačů 
rychlosti zajistí určité dobropisy za 
ušetřené emise CO2. Předtím je však 
vhodné přezkoumat, jestli montáží 
omezovačů rychlosti lze ušetřit zásadní 
množství emisí CO2 a případně jestli lze
v rámci dobrovolného systému
s odpovídajícími odměnami rozšířit oblast
působnosti směrnice Rady 92/6/EHS
o montáži a použití omezovačů rychlosti
u určitých kategorií motorových vozidel ve 
Společenství se záměrem zahrnout lehká 
užitková vozidla, na která se vztahuje toto 
nařízení.

Or. de

Odůvodnění

Montáž omezovačů rychlosti by měla probíhat pouze na bázi dobrovolnosti a ve spojení
s odpovídajícím systémem pobídek a to za podmínky, že bude vědecky ověřeno, že pomocí 
omezovačů rychlosti je možné dosáhnout zásadního snížení emisí CO2.

Pozměňovací návrh 53
Matthias Groote

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Na spotřebu paliva a emise CO2 má 
velký vliv rychlost silničních vozidel.
Navíc při nepřítomnosti rychlostního limitu 
pro lehká užitková vozidla je možné, že za 
prvek hospodářské soutěže je považována 
maximální rychlost, což by mohlo vést
k nadměrně dimenzovaným hnacím 
ústrojím a s nimi spojenou neúčinností při 
pomalejších provozních podmínkách. Proto 
je vhodné přezkoumat proveditelnost 
rozšíření oblasti působnosti směrnice Rady 
92/6/EHS o montáži a použití omezovačů 

(24) Na spotřebu paliva a emise CO2 má 
velký vliv rychlost silničních vozidel.
Navíc při nepřítomnosti rychlostního limitu 
pro lehká užitková vozidla je možné, že za 
prvek hospodářské soutěže je považována 
maximální rychlost, což by mohlo vést
k nadměrně dimenzovaným hnacím 
ústrojím a s nimi spojenou neúčinností při 
pomalejších provozních podmínkách. Proto 
je vhodné rozšířit oblast působnosti 
směrnice Rady 92/6/EHS o montáži
a použití omezovačů rychlosti u určitých 



PE442.811v01-00 28/78 AM\817369CS.doc

CS

rychlosti u určitých kategorií motorových 
vozidel ve Společenství se záměrem
zahrnout lehká užitková vozidla, na která 
se vztahuje toto nařízení.

kategorií motorových vozidel 
ve Společenství a zahrnout do ní lehká 
užitková vozidla, na která se vztahuje toto 
nařízení.

Or. de

Odůvodnění

Omezovače rychlosti již byly zavedeny u všech ostatních kategorií užitkových vozidel. Montáž 
těchto zařízení nepředstavuje z technického hlediska žádný problém a nenese s sebou ani 
významné další náklady. Tento pozměňovací návrh má výrobce povzbudit k tomu, aby 
vyráběli menší a efektivnější motory, které budou zdrojem menšího množství emisí CO2.

Pozměňovací návrh 54
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Na spotřebu paliva a emise CO2 má 
velký vliv rychlost silničních vozidel.
Navíc při nepřítomnosti rychlostního limitu 
pro lehká užitková vozidla je možné, že za 
prvek hospodářské soutěže je považována 
maximální rychlost, což by mohlo vést
k nadměrně dimenzovaným hnacím 
ústrojím a s nimi spojenou neúčinností při 
pomalejších provozních podmínkách. Proto 
je vhodné přezkoumat proveditelnost 
rozšíření oblasti působnosti směrnice Rady 
92/6/EHS o montáži a použití omezovačů 
rychlosti u určitých kategorií motorových 
vozidel ve Společenství se záměrem 
zahrnout lehká užitková vozidla, na která 
se vztahuje toto nařízení.

(24) Na spotřebu paliva a emise CO2 má 
velký vliv rychlost silničních vozidel.
Navíc při nepřítomnosti rychlostního limitu 
pro lehká užitková vozidla je možné, že za 
prvek hospodářské soutěže je považována 
maximální rychlost, což by mohlo vést
k nadměrně dimenzovaným hnacím 
ústrojím a s nimi spojenou neúčinností při 
pomalejších provozních podmínkách. Proto 
je vhodné rozšířit oblast působnosti 
směrnice Rady 92/6/EHS o montáži
a použití omezovačů rychlosti u určitých 
kategorií motorových vozidel ve 
Společenství tak, aby zahrnovala lehká 
užitková vozidla, na která se vztahuje toto 
nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 175 g CO2/km 
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními
a pomocí inovativních technologií.

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 175 g CO2/km
na období od roku 2012 a ve výši 160 g 
CO2/km na období od roku 2015, kterých 
je třeba dosáhnout zlepšením technologií 
vozidel měřených v souladu s nařízením 
(ES) č. 715/2007 a jeho prováděcími 
opatřeními.

Or. de

Odůvodnění

Současné modely výrobců ukazují, že lehká užitková vozidla mohou již nyní dosáhnout úrovně 
téměř 175 g CO2/km. Pro výrobce tedy bude možné dosáhnout do roku 2012 průměrné emise 
ve výši 175 g CO2/km a do roku 2015 ve výši 160 g CO2/km.

Pozměňovací návrh 56
Chris Davies, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 175 g CO2/km
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními
a pomocí inovativních technologií.

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 160 g CO2/km
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními
a pomocí inovativních technologií.
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Or. en

Odůvodnění

Mají-li být splněny cíle EU pro rok 2020, je naprosto nezbytné zlepšit účinnost pohonných 
hmot u dodávek a lehkých užitkových vozidel s cílem snížit náklady podniků na přepravu.
Opatření nezbytná pro zlepšení účinnosti pohonných hmot a snížení emisí CO2 jsou ve své 
podstatě stejná. Výrobci vozidel veřejně prohlašují, že cíl stanovený Komisí pro rok 2016 je 
těžce splnitelný, ale neformálně přiznávají, že by mohl být mnohem ambicióznější.

Pozměňovací návrh 57
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 175 g CO2/km
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními
a pomocí inovativních technologií.

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 160 g CO2/km
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními
a pomocí inovativních technologií.

Or. en

Odůvodnění

Cílová hodnota stanovená tímto nařízením by měla být 160 g CO2/km namísto 175 g CO2/km, 
aby podněcovala k rychlejšímu zvýšení účinnosti a snížení emisí CO2 v dopravě. Komise 
stanovila tento cíl pro rok 2015 jako součást strategie snížení emisí CO2 lehkých užitkových 
vozidel. Vývoj u osobních vozidel ukazuje, že snížení o 14 % v porovnání s úrovněmi roku 
2007 je dosažitelné, protože všichni hlavní výrobci lehkých užitkových vozidel rovněž vyrábějí 
osobní vozidla.

Pozměňovací návrh 58
Judith A. Merkies, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, 
Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 175 g CO2/km
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními
a pomocí inovativních technologií.

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 160 g CO2/km
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními
a pomocí inovativních technologií.

Or. en

Odůvodnění

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Pozměňovací návrh 59
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 175 g CO2/km
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními
a pomocí inovativních technologií.

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 165 g CO2/km
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními.

Or. en
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Odůvodnění

Cílovou hodnotu pro rok 2014 je třeba stanovit na 165 g CO2/km, aby se přiblížila potenciálu 
záporných nákladů na snížení emisí CO2.

Pozměňovací návrh 60
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Toto nařízení je součástí doplňkových 
opatření uvedených v integrovaném 
přístupu Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh je pokračováním normotvorného procesu Komise zahájeného v roce 2007 ve 
snaze zmírnit dopady silniční dopravy na změnu klimatu. Zabývá se jedním z technických 
zlepšení uvedených v konečném dokumentu Komise KOM(2007) 19.

Pozměňovací návrh 61
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 135 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

2. Toto nařízení stanoví v souladu s čl. 12 
odst. 4 za cíl průměrné emise pro vozový 
park nových lehkých užitkových vozidel ve 
výši 160 g CO2/km s účinkem od roku 
2020.

Toto nařízení stanoví v souladu s čl. 12 
odst. 5 za cíl průměrné emise pro vozový 
park nových lehkých užitkových vozidel ve 
výši 145 g CO2/km s účinkem od roku 
2025.



AM\817369CS.doc 33/78 PE442.811v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such
a target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the 
disappearance of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact 
assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an 
ambitious but feasible CO2 reduction target (which would already result in average retail 
price increase of €3800 per vehicle).

Pozměňovací návrh 62
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 135 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

2. Toto nařízení stanoví v souladu s čl. 12 
odst. 4 za cíl průměrné emise pro vozový 
park nových lehkých užitkových vozidel ve 
výši 160 g CO2/km s účinkem od roku 
2020.

Toto nařízení stanoví v souladu s čl. 12 
odst. 5 za cíl průměrné emise pro vozový 
park nových lehkých užitkových vozidel ve 
výši 145g CO2/km s účinkem od roku 
2025.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k vyšším nákladům na snížení CO2 produkovaného lehkými užitkovými vozidly
v porovnání s osobními automobily a k delšímu vývojovému a výrobnímu cyklu nelze 
dlouhodobý cíl 135g CO2/km do roku 2020 splnit. Znamenalo by to zvýšení maloobchodní 
ceny o více než 5 000 EUR a vymizení určitých tříd vozidel (např. třídy III). První studie 
vypracovaná z pověření Komise ukázala, že cíl pro snížení emisí CO2 stanovený na 160 g/km 
je ambiciózní, avšak proveditelný.
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Pozměňovací návrh 63
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 135 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

2. Toto nařízení stanoví v souladu s čl. 12 
odst. 4 za cíl průměrné emise ve výši 160 g
CO2/km pro vozový park nových lehkých 
užitkových vozidel s účinkem od roku 
2020.

Toto nařízení stanoví v souladu s čl. 12 
odst. 5 za cíl průměrné emise ve výši 145 g 
CO2/km pro vozový park nových lehkých 
užitkových vozidel s účinkem od roku 
2025.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k vyšším nákladům na snížení CO2 produkovaného lehkými užitkovými vozidly
v porovnání s osobními automobily a k delšímu vývojovému a výrobnímu cyklu nelze 
dlouhodobý cíl 135g CO2/km do roku 2020 splnit. Znamenalo by to zvýšení maloobchodní 
ceny o více než 5 000 EUR a vymizení určitých tříd vozidel (např. třídy III). První studie 
vypracovaná z pověření Komise ukázala, že cíl pro snížení emisí CO2 stanovený na 160 g/km 
je ambiciózní, avšak proveditelný.

Pozměňovací návrh 64
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 135 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

2. Toto nařízení stanoví v souladu s čl. 12 
odst. 4 za cíl průměrné emise ve výši 160 g
CO2/km pro vozový park nových lehkých 
užitkových vozidel s účinkem od roku 
2020.

Toto nařízení stanoví v souladu s čl. 12 
odst. 5 za cíl průměrné emise ve výši 145 g 
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CO2/km pro vozový park nových lehkých 
užitkových vozidel s účinkem od roku 
2025.

Or. en

Odůvodnění

A long-term target is important to drive enironmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, the proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally 
unrealistic in the envisaged timeframe and would require a yearly CO2 reduction which is 
much higher than for passenger cars in spite of the higher costs to reduce CO2 for LCVs 
(retail price increase more than 5,000 Euro) than for passenger cars and the longer 
development and production cycles for LCVs. 135g/km by 2020 would result in the 
disappearance of specific vehicle Classes (e.g. Class III). In addition, CO2 reduction 
opportunities are smaller for LCVs than for cars (diesel share already above 90%, 
aerodynamic improvements limited, etc.). According to the first impact assessment on behalf 
of the COM (DG-ENV): the study identified the 160g/km target level as an ambitious CO2
v reduction target (technical feasibility; 160g/km target would result in average retail price 
increase of Euro 3800 per vehicle

Pozměňovací návrh 65
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 135 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 160 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020,
pokud Komise v rámci přezkumu
v souladu s čl. 12 odst. 4 potvrdí 
dosažitelnost této cílové hodnoty.

Or. de

Odůvodnění

Měly by být stanoveny dva odstupňované dlouhodobé cíle pro roky 2020 a 2025, aby výrobci 
mohli využít přechodných období a aby bylo možné plynule zavádět inovativní technologie 
snižující spotřebu paliva, které povedou k postupnému snižování emisí CO2 z lehkých 
užitkových vozidel a zajistí dlouhodobou jistotu při plánování. Před konečným stanovením 
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těchto nových cílových hodnot je třeba přezkoumat jejich dosažitelnost.

Pozměňovací návrh 66
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 135 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto
nařízení průměrné emise CO2 měřené
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007
a jeho prováděcími opatřeními ve výši
125 g CO2/km pro nová lehká užitková 
vozidla registrovaná ve Společenství. 
Tohoto cíle se dosáhne zlepšením 
technologií vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Cílová hodnota 125g/km pro rok 2020 je technicky i ekonomicky proveditelná a pro 
spotřebitele by představovala čistou úsporu paliv.

Pozměňovací návrh 67
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 135 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení za cíl průměrné emise ve výši 125 
g CO2/km pro nová lehká užitková vozidla 
registrovaná ve Společenství , jehož se 
dosáhne zlepšením technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími 
opatřeními.

Or. de
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Odůvodnění

Lehká užitková vozidla by měla plnit podobně ambiciózní cíle snižování emisí jako osobní 
vozidla. Emise ve výši 125 g CO2/km představují snížení o zhruba 38 %, a odpovídají tedy cíli 
snížení u osobních vozidel (zhruba 40 %).

Pozměňovací návrh 68
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 135 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení za cíl průměrné emise ve výši 
160 g CO2/km pro vozový park nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných
v Unii, a to pod podmínkou potvrzení jeho 
proveditelnosti, jak je uvedeno v čl. 12 
odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že lehká užitková vozidla mají v porovnání s osobními automobily delší 
vývojové a výrobní cykly a požaduje se u nich větší roční omezení emisí CO2, které vyžaduje 
vyšší náklady, je cíl 135 CO2/km příliš ambiciózní a ve stanovené lhůtě nerealizovatelný. Dále 
je důležité, aby byl tento cíl stanoven v roce 2014 na základě důkladného hodnocení dopadu.

Pozměňovací návrh 69
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 135 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 150 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

Or. de
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Odůvodnění

Vzhledem k vyšším nákladům na snížení CO2 z lehkých užitkových vozidel v porovnání
s osobními automobily a delším vývojovým a výrobním cyklům není možné cíle 135g CO2/km 
dosáhnout v navrhovaném časovém rámci. Oproti tomu hodnota 150g CO2/km je cíl 
ambiciózní, ale dosažitelný.

Pozměňovací návrh 70
Chris Davies, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 135 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 125 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li být splněny cíle EU pro rok 2020, je naprosto nezbytné zlepšit účinnost pohonných 
hmot u dodávek a lehkých užitkových vozidel s cílem snížit náklady podniků na přepravu.
Opatření nezbytná pro zlepšení účinnosti pohonných hmot a snížení emisí CO2 jsou ve své 
podstatě stejná. Výrobci automobilů vedli kampaň proti stanovení ambiciózních standardů 
pro účinnost pohonných hmot / snížení emisí CO2, avšak již nyní překonávají očekávání 
právních předpisů z roku 2009. Jakmile budou stanoveny významné cíle pro zlepšení
a desetiletá lhůta pro jejich splnění, zareaguje na ně toto odvětví pozitivně a inovativně.

Pozměňovací návrh 71
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 135 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 125 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.
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Or. en

Odůvodnění

Cílová hodnota 125 g CO2/km představuje 38% snížení v porovnání s úrovní emisí v roce 
2007. Tímto se právní předpisy týkající se lehkých užitkových vozidel uvádí v soulad
s předpisy platnými pro osobní automobily, v jejichž případě bylo schváleno 40% snížení 
emisí oproti úrovním v roce 2006. Z hodnocení dopadu vypracovaného Komisí vyplývá, že cíl 
125 g CO2/km je realizovatelný i bez zahrnutí dodávek na elektrický pohon.

Pozměňovací návrh 72
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 135 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 125 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Cílová hodnota 125 g CO2/km pro rok 2020 představuje v porovnání se současnou úrovní 
38% snížení. Tato hodnota by se více přiblížila hodnotám emisí u osobních vozidel, u nichž se 
do roku 2020 požaduje snížení o 40 %. Posouzení dopadu provedené Komisí podporuje 
technickou dosažitelnost hodnoty 125 g CO2/km a vysílá zásadní signál výrobcům, aby 
inovovali své vozové parky lehkých užitkových vozidel.

Pozměňovací návrh 73
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 135 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 135 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
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Společenství s účinkem od roku 2020. Společenství s účinkem od roku 2025.

Or. en

Odůvodnění

Cílová hodnota 135 g CO2/km je ambiciózní dlouhodobý cíl, jehož dosažení je v současnosti 
technicky obtížné. Aby mohl průmysl tento cíl splnit, je zapotřebí delší doby. Při stanovování 
cílových hodnot je třeba zohlednit skutečnost, že výrobní cykly lehkých užitkových vozů jsou 
delší než u osobních vozidel a že možnosti pro snížení hodnot emisí těchto vozidel jsou 
mnohem omezenější.

Pozměňovací návrh 74
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 135 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná v Unii
s účinkem od roku 2025, pokud Komise
v rámci přezkumu v souladu s čl. 12 odst. 
4 potvrdí dosažitelnost této cílové hodnoty.

Or. de

Odůvodnění

Měly by být stanoveny dva odstupňované dlouhodobé cíle pro roky 2020 a 2025, aby výrobci 
mohli využít přechodných období a aby bylo možné plynule zavádět inovativní technologie 
snižující spotřebu paliva, které povedou k postupnému snižování emisí CO2 z lehkých 
užitkových vozidel a zajistí dlouhodobou jistotu při plánování. Před konečným stanovením 
těchto nových cílových hodnot je třeba přezkoumat jejich dosažitelnost.

Pozměňovací návrh 75
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V zájmu podpory vozidel s nízkými 
emisemi jsou členské státy vybízeny
k tomu, aby zaváděly další doplňková 
opatření a zejména aby odstupňovaly daně
a poplatky z vozidel podle emisních 
hodnot.

Or. en

Odůvodnění

Cílová hodnota 125g/km pro rok 2020 je technicky i ekonomicky proveditelná a pro 
spotřebitele by představovala čistou úsporu paliv.

Pozměňovací návrh 76
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorie N1 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a na 
vozidla, na něž je schválení typu rozšířeno 
podle článku 2 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 715/2007 („lehká užitková vozidla“), 
která jsou ve Společenství registrována 
poprvé a která nebyla předtím registrována 
mimo Společenství („nová lehká užitková 
vozidla“).

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorie N1 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a na 
vozidla kategorie N1, na něž je schválení 
typu rozšířeno podle článku 2 odst. 2 
nařízení (ES) č. 715/2007 („lehká užitková 
vozidla“), která jsou ve Společenství 
registrována poprvé a která nebyla předtím 
registrována mimo Společenství („nová 
lehká užitková vozidla“).

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorie N1 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a na 
vozidla, na něž je schválení typu rozšířeno 
podle článku 2 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 715/2007 („lehká užitková vozidla“), 
která jsou ve Společenství registrována 
poprvé a která nebyla předtím registrována 
mimo Společenství („nová lehká užitková 
vozidla“).

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorie N1 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a na 
vozidla kategorie N1, na něž je schválení 
typu rozšířeno podle článku 2 odst. 2 
nařízení (ES) č. 715/2007 („lehká užitková 
vozidla“), která jsou ve Společenství 
registrována poprvé a která nebyla předtím 
registrována mimo Společenství („nová 
lehká užitková vozidla“).

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně uvedeno, že toto nařízení se vztahuje na vozidla kategorie N1.

Pozměňovací návrh 78
Chris Davies, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorie N1 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a na 
vozidla, na něž je schválení typu rozšířeno 
podle článku 2 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 715/2007 („lehká užitková vozidla“), 
která jsou ve Společenství registrována 
poprvé a která nebyla předtím registrována 
mimo Společenství („nová lehká užitková 
vozidla“).

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorie M2, N1 a N2 podle 
přílohy II směrnice 2007/46/ES
s referenční hmotností nepřesahující 
2 610 kg a na vozidla, na něž je schválení 
typu rozšířeno podle článku 2 odst. 2 
nařízení (ES) č. 715/2007 („lehká užitková 
vozidla“), která jsou ve Společenství 
registrována poprvé a která nebyla předtím 
registrována mimo Společenství („nová 
lehká užitková vozidla“).

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zabránit vzniku dalších mezer v právních předpisech, měla by být do působnosti 



AM\817369CS.doc 43/78 PE442.811v01-00

CS

tohoto nařízení zahrnuta vozidla kategorie M2 a N2, která konkurují kategorii N1, avšak 
nepodléhají žádným jiným normám pro emise CO2. Lehčí vozidla kategorie N2 a M2 jsou 
odvozena z kategorie N1, ale kvůli některým charakteristikám, jako je např. vyšší hmotnost 
nebo větší počet sedadel, jsou zařazena do kategorie N2 nebo M2.

Pozměňovací návrh 79
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorie N1 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a na 
vozidla, na něž je schválení typu rozšířeno 
podle článku 2 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 715/2007 („lehká užitková vozidla“), 
která jsou ve Společenství registrována 
poprvé a která nebyla předtím registrována 
mimo Společenství („nová lehká užitková 
vozidla“).

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorie M2, N1 a N2 podle 
přílohy II směrnice 2007/46/ES
s referenční hmotností nepřesahující 
2 610 kg a na vozidla, na něž je schválení 
typu rozšířeno podle článku 2 odst. 2 
nařízení (ES) č. 715/2007 („lehká užitková 
vozidla“), která jsou ve Společenství 
registrována poprvé a která nebyla předtím 
registrována mimo Společenství („nová 
lehká užitková vozidla“).

Or. en

Odůvodnění

Na vozidla kategorie M2 a N2 se v současnosti nevztahují žádné normy pro emise CO2.
Existuje riziko, že výrobci zvýší hmotnost těžších vozidel kategorie N1 a nechají je schválit 
jako vozidla typu N2, aby nemuseli plnit normy stanovené pro CO2.

Pozměňovací návrh 80
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorie N1 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a na 

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorie M2, N1 a N2 podle 
přílohy II směrnice 2007/46/ES
s referenční hmotností nepřesahující 
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vozidla, na něž je schválení typu rozšířeno 
podle článku 2 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 715/2007 („lehká užitková vozidla“), 
která jsou ve Společenství registrována 
poprvé a která nebyla předtím registrována 
mimo Společenství („nová lehká užitková 
vozidla“).

2 610 kg a na vozidla, na něž je schválení 
typu rozšířeno podle článku 2 odst. 2 
nařízení (ES) č. 715/2007 („lehká užitková 
vozidla“), která jsou ve Společenství 
registrována poprvé a která nebyla předtím 
registrována mimo Společenství („nová 
lehká užitková vozidla“).

Or. en

Odůvodnění

Do působnosti tohoto nařízení je třeba zahrnout i vozidla kategorií M2 a N2, aby se zabránilo 
vzniku mezer v právních předpisech a aby se nepodporovalo přesouvání vozidel kategorie N1 
nebo trhů s nimi do těchto kategorií.

Pozměňovací návrh 81
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorie N1 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a na 
vozidla, na něž je schválení typu rozšířeno 
podle článku 2 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 715/2007 („lehká užitková vozidla“), 
která jsou ve Společenství registrována 
poprvé a která nebyla předtím registrována 
mimo Společenství („nová lehká užitková 
vozidla“).

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorií M2, N1 a N2 podle 
přílohy II směrnice 2007/46/ES
s referenční hmotností nepřesahující 
2 610 kg a na vozidla, na něž je schválení 
typu rozšířeno podle článku 2 odst. 2 
nařízení (ES) č. 715/2007 („lehká užitková 
vozidla“), která jsou ve Společenství 
registrována poprvé a která nebyla předtím 
registrována mimo Společenství („nová 
lehká užitková vozidla“).

Or. en

Odůvodnění

Do působnosti tohoto nařízení by měla být zahrnuta vozidla kategorie M2 a N2, aby se 
zabránilo vzniku dalších mezer v právních předpisech.
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Pozměňovací návrh 82
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorie N1 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a na 
vozidla, na něž je schválení typu rozšířeno 
podle článku 2 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 715/2007 („lehká užitková vozidla“), 
která jsou ve Společenství registrována 
poprvé a která nebyla předtím registrována 
mimo Společenství („nová lehká užitková 
vozidla“).

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorie N1 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES a na vozidla, na něž 
je schválení typu rozšířeno podle článku 2 
odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007 („lehká 
užitková vozidla“), která jsou ve 
Společenství registrována poprvé a která 
nebyla předtím registrována mimo 
Společenství („nová lehká užitková 
vozidla“).

Or. en

Odůvodnění

Vyjmutí těžších vozidel by se mohlo nepříznivě odrazit na plnění cílů pro omezení emisí CO2.

Pozměňovací návrh 83
Matthias Groote

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „specifickými emisemi CO2“ emise
z lehkého užitkového vozidla měřené
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007
a určené jako hmotnostní emise CO2
(kombinace) v prohlášení o shodě;

f) „specifickými emisemi CO2“ emise
z lehkého užitkového vozidla měřené
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007
a určené jako hmotnostní emise CO2
(kombinace) v prohlášení o shodě úplného 
nebo dokončeného lehkého užitkového 
vozidla;

Or. de

Odůvodnění

Komise již v pracovním dokumentu konstatovala, že metoda uvedená ve stávajícím návrhu 
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nařízení není vhodná k určování specifických emisí CO2 z dokončených vozidel. Procházejí-li 
vozidla dalšími fázemi dokončování, nemá výrobce základního vozidla žádný vliv na emise 
CO2 takto dokončených vozidel.

Pozměňovací návrh 84
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „měřičem spotřeby paliva“ palubní 
displej nepřetržitě zobrazující aktuální 
spotřebu paliva (v l/100 km), který musí 
být za jízdy pro řidiče dobře viditelný
a který nelze vypnout;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby řidiči znali skutečnou spotřebu paliva svého vozidla, která je často vyšší než 
spotřeba naměřená během zkušebního cyklu EU. Tyto informace by mohl zobrazovat m.j. 
měřič spotřeby paliva, jenž by současně řidiče podněcoval k úspornějšímu stylu jízdy.
Evropská komise v současné době připravuje návrh na povinné vybavení osobních automobilů 
těmito přístroji. Tato povinnost by se měla vztahovat i na lehká užitková vozidla.

Pozměňovací návrh 85
Elena Oana Antonescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „stopou“ průměrný rozchod kol 
vynásobený rozvorem náprav, jak je 
uvedeno v prohlášení o shodě
a definováno v bodech 2.1 a 2.3 přílohy
I směrnice 2007/46/ES;

Or. en



AM\817369CS.doc 47/78 PE442.811v01-00

CS

Odůvodnění

Je důležité definovat „stopu“ uvedenou v příloze II části B bodu 5.

Pozměňovací návrh 86
Elena Oana Antonescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) „užitečným zatížením“ rozdíl mezi 
maximální technicky přípustnou 
hmotností naloženého vozidla, jak je 
uvedena v prohlášení o shodě
a definována v bodu 2.8 přílohy
I směrnice 2007/46/ES, a hmotností 
vozidla;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité definovat „užitečné zatížení“ uvedené v příloze II části B bodu 6. Tato definice by 
měla být uvedena v soulad se směrnicí 2007/46/ES.

Pozměňovací návrh 87
Miroslav Ouzký

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „úplným vozidlem“ vozidlo, jež 
nemusí být pro splnění příslušných 
technických požadavků směrnice 
2007/46/ES dokončeno;

Or. en

Odůvodnění

Legislativní návrh se vztahuje na úplná vozidla.
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Pozměňovací návrh 88
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „stopou“ rozchod kol vynásobený 
rozvorem náprav, jak je uvedeno
v prohlášení o shodě a definováno
v bodech 2.1 a 2.3 přílohy I směrnice 
2007/46/ES;

Or. en

Odůvodnění

Kvůli zajištění souladu s přílohou II částí B body 5 a 6.

Pozměňovací návrh 89
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) „užitečným zatížením“ rozdíl mezi 
nejvyšší technicky přípustnou hmotností 
naloženého vozidla podle přílohy III 
směrnice 2007/46/ES a hmotností vozidla;

Or. en

Odůvodnění

Kvůli zajištění souladu s přílohou II částí B body 5 a 6.
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Pozměňovací návrh 90
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) „úplným vozidlem“ vozidlo, jež 
nemusí být pro splnění příslušných 
technických požadavků směrnice 
2007/46/ES dokončeno;

Or. en

Odůvodnění

Legislativní návrh se vztahuje na úplná vozidla.

Pozměňovací návrh 91
Rovana Plumb

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „stopou“ průměrný rozchod kol 
vynásobený rozvorem náprav, jak je 
uvedeno v prohlášení o shodě
a definováno v bodech 2.1 a 2.3 přílohy
I směrnice 2007/46/ES;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité definovat „stopu“ uvedenou v příloze II části B bodu 5.

Pozměňovací návrh 92
Rovana Plumb

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) „užitečným zatížením“ rozdíl mezi 
maximální technicky přípustnou 
hmotností naloženého vozidla, jak je 
uvedena v prohlášení o shodě
a definována v bodu 2.8 přílohy
I směrnice 2007/46/ES, a hmotností 
vozidla;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité definovat „užitečné zatížení“ uvedené v příloze II části B bodu 6. Tato definice by 
měla být uvedena v soulad se směrnicí 2007/46/ES.

Pozměňovací návrh 93
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „stopou“ rozchod kol vynásobený 
rozvorem náprav, jak je uvedeno
v prohlášení o shodě a definováno
v bodech 2.1 a 2.3 přílohy I směrnice 
2007/46/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) „úplným vozidlem“ vozidlo, jež 
nemusí být pro splnění příslušných 
technických požadavků směrnice 
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2007/46/ES dokončeno;

Or. en

Odůvodnění

Legislativní návrh se vztahuje na úplná vozidla, a proto musí být definována.

Pozměňovací návrh 95
Matthias Groote

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě dokončených vozidel musí 
výrobce uvádět pouze specifické emise 
CO2 základních vozidel a dodržovat je
v souladu s odstavcem 1.

Or. de

Odůvodnění

Komise již v pracovním dokumentu konstatovala, že metoda uvedená ve stávajícím návrhu 
nařízení není vhodná k určování specifických emisí CO2 z dokončených vozidel. Procházejí-li 
vozidla dalšími fázemi dokončování, nemá výrobce základního vozidla žádný vliv na emise 
CO2 takto dokončených vozidel.

Pozměňovací návrh 96
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2014, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 

 V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2012, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
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je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

Or. de

Odůvodnění

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost v roce 2012, jak v roce 2007 navrhla Komise
a Rada. Není žádný důvod čekat do roku 2014. Těchto cílů je možno dosáhnout 
prostřednictvím technologií, které jsou v současné době k dispozici.

Pozměňovací návrh 97
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2014, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

 V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2015, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu delších výrobních cyklů lehkých užitkových vozidel by mělo postupné zavádění začít
v roce 2015, neboť vozidla, která budou prodávána v roce 2014, jsou již v současnosti ve fázi 
vývoje nebo výroby.

Pozměňovací návrh 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2014, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

 V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2015, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
úplných lehkých užitkových vozidel, aby 
jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vývojový a výrobní cyklus lehkých užitkových vozidel je mnohem delší
v porovnání s cyklem osobních automobilů, je zapotřebí delší lhůta i delší zaváděcí období.
Směrnice 2007/46/ES o schvalování typu motorových vozidel se bude vztahovat na všechny 
typy úplných vozidel až od května 2013. Rok 2014 bude prvním úplným kalendářním rokem, 
pro který budou k dispozici údaje o emisích CO2 a hmotnosti těchto vozidel. Výrobci obdrží 
tyto údaje v druhé polovině roku 2015, aby posoudili jejich dopad na průměrné emise těchto 
vozidel. Emise úplných vozidel by se tedy neměly zahrnovat před rokem 2016.

Pozměňovací návrh 99
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2014, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2013, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

Or. fr
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Odůvodnění

V roce 2007 Komise stanovila průběžné cíle 175 g/km do roku 2012 a 160 g/km do roku 2015.
Tyto cíle jsou racionální a měly by být zachovány, aby mohly být zahájeny inovativní 
průmyslové politiky, které bude EU potřebovat k dosažení cíle 125 g/km pro rok 2020.

Pozměňovací návrh 100
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V kalendářním roce, který začíná dnem 1. 
ledna 2014, a každý následující kalendářní 
rok zajistí každý výrobce lehkých 
užitkových vozidel, aby jeho průměrné 
specifické emise CO2 nepřekročily jeho cíl 
pro specifické emise v souladu s přílohou
I nebo v případě, kdy je výrobci udělena 
odchylka podle článku 10, v souladu
s touto odchylkou.

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2015, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
úplných lehkých užitkových vozidel, aby 
jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

Or. en

Odůvodnění

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissionsof their 
own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in the 
average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Pozměňovací návrh 101
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1



AM\817369CS.doc 55/78 PE442.811v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 V kalendářním roce, který začíná dnem 1. 
ledna 2014, a každý následující kalendářní 
rok zajistí každý výrobce lehkých 
užitkových vozidel, aby jeho průměrné 
specifické emise CO2 nepřekročily jeho cíl 
pro specifické emise v souladu s přílohou
I nebo v případě, kdy je výrobci udělena 
odchylka podle článku 10, v souladu
s touto odchylkou.

 V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2015, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
úplných lehkých užitkových vozidel, aby 
jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

Or. en

Odůvodnění

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissionsof their 
own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in the 
average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Pozměňovací návrh 102
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V kalendářním roce, který začíná dnem 1. 
ledna 2014, a každý následující kalendářní 
rok zajistí každý výrobce lehkých 
užitkových vozidel, aby jeho průměrné 
specifické emise CO2 nepřekročily jeho cíl 
pro specifické emise v souladu s přílohou
I nebo v případě, kdy je výrobci udělena 
odchylka podle článku 10, v souladu
s touto odchylkou.

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2015, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
úplných lehkých užitkových vozidel, aby 
jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.
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Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vývojový a výrobní cyklus lehkých užitkových vozidel je mnohem delší
v porovnání s cyklem osobních automobilů, je zapotřebí delší lhůty i zaváděcí období.
Směrnice 2007/46/ES o schvalování typu motorových vozidel se bude vztahovat na všechny 
typy úplných vozidel až od května 2013. Rok 2014 bude prvním úplným kalendářním rokem, 
pro který budou k dispozici údaje o emisích CO2 a hmotnosti těchto vozidel. Výrobci obdrží 
tyto údaje v druhé polovině roku 2015, aby posoudili jejich dopad na průměrné emise těchto 
vozidel. Emise dokončených vozidel by se tedy neměly zahrnovat před rokem 2016.

Pozměňovací návrh 103
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V kalendářním roce, který začíná dnem 1. 
ledna 2014, a každý následující kalendářní 
rok zajistí každý výrobce lehkých 
užitkových vozidel, aby jeho průměrné 
specifické emise CO2 nepřekročily jeho cíl 
pro specifické emise v souladu s přílohou
I nebo v případě, kdy je výrobci udělena 
odchylka podle článku 10, v souladu
s touto odchylkou.

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2015, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
úplných lehkých užitkových vozidel, aby 
jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 V kalendářním roce, který začíná dnem 1. 
ledna 2014, a každý následující kalendářní 
rok zajistí každý výrobce lehkých 
užitkových vozidel, aby jeho průměrné 
specifické emise CO2 nepřekročily jeho cíl
pro specifické emise v souladu s přílohou

 V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2013, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise
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I nebo v případě, kdy je výrobci udělena 
odchylka podle článku 10, v souladu
s touto odchylkou.

v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění souladu s nařízením o osobních automobilech a emisích CO2, které vstoupí
v platnost v roce 2015.

Pozměňovací návrh 105
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem určení konkrétních emisí CO2
každého výrobce budou zohledněny 
následující procentuální podíly u každého 
výrobce nových lehkých užitkových 
vozidel zaregistrovaných v příslušném 
roce:

vypouští se

– 75 % v roce 2014,
– 80 % v roce 2015,
– 100 % od roku 2016.

Or. de

Odůvodnění

Postupné zavádění pouze znamená, že toto nařízení vstoupí v platnost ještě později, než se 
předpokládalo. To by vedlo k tomu, že až do roku 2016 by výrobci nemuseli podnikat téměř 
žádná opatření ke snížení emisí CO2.

Pozměňovací návrh 106
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem určení konkrétních emisí CO2
každého výrobce budou zohledněny 
následující procentuální podíly u každého 
výrobce nových lehkých užitkových 
vozidel zaregistrovaných v příslušném 
roce:
– – 75 % v roce 2014,
– – 80 % v roce 2015,
– 100 % od roku 2016.

Za účelem posouzení výkonnosti každého 
výrobce podle článku 7 za roky 2012
a 2013 se u nových lehkých užitkových 
vozidel použije nezávazný cíl pro 
průměrné emise CO2 ve výši 175 g 
CO2/km.

Or. en

Odůvodnění

Odstupňování je pro občany zavádějící a není v souladu se zajištěním lepších právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 107
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Thomas Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci přijmou vhodná opatření ke 
snížení průměrných emisí CO2 z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných
v Unii tak, aby emise postupně klesly na 
cílovou hodnotu 135 g CO2/km v roce 
2025. Aby byly podpořeny průběžné 
inovace, budou se výrobci orientovat 
podle následujících nezávazných hodnot:
– 165 g CO2/km v roce 2019,
– 145 g CO2/km v roce 2023.

Or. de
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Odůvodnění

Aby výrobci průběžně zaváděli inovativní technologie snižující spotřebu paliva, měli by se 
orientovat podle indikativních cílových hodnot.

Pozměňovací návrh 108
Elisabetta Gardini,, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli, 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

65 % v roce 2015

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vývojový a výrobní cyklus lehkých užitkových vozidel je v porovnání
s cyklem osobních automobilů mnohem delší, je zapotřebí i delší lhůta a zaváděcí období.
Směrnice 2007/46/ES o schvalování typu motorových vozidel se bude vztahovat na všechny 
typy úplných vozidel až od května 2013. Rok 2014 bude prvním úplným kalendářním rokem, 
pro který budou k dispozici údaje o emisích CO2 a hmotnosti těchto vozidel. Výrobci obdrží 
tyto údaje v druhé polovině roku 2015, aby posoudili jejich dopad na průměrné emise těchto 
vozidel. Emise dokončených vozidel by se tedy neměly zahrnovat před rokem 2016.

Pozměňovací návrh 109
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 75 % v roce 2014, vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 75 % v roce 2014, vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 75 % v roce 2014, 65 % v roce 2015,
75% v roce 2016,

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vývojový a výrobní cyklus lehkých užitkových vozidel je mnohem delší
v porovnání s cyklem osobních automobilů, je zapotřebí delší lhůty a délky zaváděcího 
období. Směrnice 2007/46/ES o schvalování typu motorových vozidel se bude vztahovat na 
všechny typy úplných vozidel až od května 2013. Rok 2014 bude prvním úplným kalendářním 
rokem, pro který budou k dispozici údaje o emisích CO2 a hmotnosti těchto vozidel. Výrobci 
obdrží tyto údaje v druhé polovině roku 2015, aby posoudili jejich dopad na průměrné emise 
těchto vozidel. Emise dokončených vozidel by se tedy neměly zahrnovat před rokem 2016.

Pozměňovací návrh 112
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 75 % v roce 2014, – 75 % v roce 2015,
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Or. de

Odůvodnění

Z důvodu delších výrobních cyklů lehkých užitkových vozidel by mělo postupné zavádění začít
v roce 2015, neboť vozidla, která budou prodávána v roce 2014, jsou již v současnosti ve fázi 
vývoje nebo výroby.

Pozměňovací návrh 113
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 75 % v roce 2014, – 65 % v roce 2014,

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby lhůta pro uplatnění předpisů pro nová lehká komerční vozidla přibližně 
odpovídala tříleté lhůtě pro osobní automobily. Vývojová etapa u lehkých komerčních vozidel 
trvá přiblužně sedm let, zatímco u osobních automobilů pět let. Výrobní cyklus lehkých 
užitkových vozidel pak trvá déle než 10 let, zatímco u osobních automobilů se může pohybovat 
mezi 5 a 7 lety.

Pozměňovací návrh 114
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 75 % v roce 2014, – 65 % v roce 2015,

Or. en

Odůvodnění

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
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applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissionsof their 
own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in the 
average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Pozměňovací návrh 115
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 75 % v roce 2014, – 75 % v roce 2016,

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vývojový a výrobní cyklus lehkých užitkových vozidel je mnohem delší
v porovnání s cyklem osobních automobilů, je zapotřebí delší lhůty a délky zaváděcího 
období. Směrnice 2007/46/ES o schvalování typu motorových vozidel se bude vztahovat na 
všechny typy úplných vozidel až od května 2013. Rok 2014 bude prvním úplným kalendářním 
rokem, pro který budou k dispozici údaje o emisích CO2 a hmotnosti těchto vozidel. Výrobci 
obdrží tyto údaje v druhé polovině roku 2015, aby posoudili jejich dopad na průměrné emise 
těchto vozidel. Emise dokončených vozidel by se tedy neměly zahrnovat před rokem 2016.

Pozměňovací návrh 116
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 75 % v roce 2014, – 75 % v roce 2013,

Or. en
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Odůvodnění

v zájmu zajištění souladu s nařízením o osobních automobilech a emisích CO2, které vstoupí
v platnost v roce 2015.

Pozměňovací návrh 117
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 75 % v roce 2014, – 65 % v roce 2015,

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 75 % v roce 2014, – 75 % v roce 2015,

Or. en

Odůvodnění

Vývojový a výrobní cyklus lehkých užitkových vozidel je v porovnání s osobními automobily 
mnohem delší, a vyžaduje proto delší lhůtu i zaváděcí období.

Pozměňovací návrh 119
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 80 % v roce 2015, vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 120
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 80 % v roce 2015, vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 80 % v roce 2015, – 80 % v roce 2016,

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu delších výrobních cyklů lehkých užitkových vozidel by mělo postupné zavádění začít
v roce 2015, neboť vozidla, která budou prodávána v roce 2014, jsou již v současnosti ve fázi 
vývoje nebo výroby.

Pozměňovací návrh 122
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 80 % v roce 2015, – 75 % v roce 2015,

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby lhůta pro uplatnění předpisů pro nová lehká komerční vozidla přibližně 
odpovídala tříleté lhůtě pro osobní automobily. Vývojová etapa u lehkých komerčních vozidel 
trvá přiblužně sedm let, zatímco u osobních automobilů pět let. Výrobní cyklus lehkých 
užitkových vozidel pak trvá déle než 10 let, zatímco u osobních automobilů se může pohybovat 
mezi 5 a 7 lety.

Pozměňovací návrh 123
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 80 % v roce 2015, – 75 % v roce 2016,

Or. en

Odůvodnění

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissionsof their 
own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in the 
average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Pozměňovací návrh 124
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 80 % v roce 2015, – 80 % v roce 2017,

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vývojový a výrobní cyklus lehkých užitkových vozidel je mnohem delší
v porovnání s cyklem osobních automobilů, je zapotřebí delší lhůty a délky zaváděcího 
období. Směrnice 2007/46/ES o schvalování typu motorových vozidel se bude vztahovat na 
všechny typy úplných vozidel až od května 2013. Rok 2014 bude prvním úplným kalendářním 
rokem, pro který budou k dispozici údaje o emisích CO2 a hmotnosti těchto vozidel. Výrobci 
obdrží tyto údaje v druhé polovině roku 2015, aby posoudili jejich dopad na průměrné emise 
těchto vozidel. Emise dokončených vozidel by se tedy neměly zahrnovat před rokem 2016.

Pozměňovací návrh 125
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 80 % v roce 2015, – 80 % v roce 2014,

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění souladu s nařízením o osobních automobilech a emisích CO2, které vstoupí
v platnost v roce 2015.

Pozměňovací návrh 126
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 80 % v roce 2015, – 75 % v roce 2016,

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 80 % v roce 2015, – 80 % v roce 2017,

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vývojový a výrobní cyklus lehkých užitkových vozidel je mnohem delší
v porovnání s cyklem osobních automobilů, je zapotřebí delší lhůty a délky zaváděcího 
období. Směrnice 2007/46/ES o schvalování typu motorových vozidel se bude vztahovat na 
všechny typy úplných vozidel až od května 2013. Rok 2014 bude prvním úplným kalendářním 
rokem, pro který budou k dispozici údaje o emisích CO2 a hmotnosti těchto vozidel. Výrobci 
obdrží tyto údaje v druhé polovině roku 2015, aby posoudili jejich dopad na průměrné emise 
těchto vozidel. Emise dokončených vozidel by se tedy neměly zahrnovat před rokem 2016.

Pozměňovací návrh 128
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 80 % v roce 2015, – 80 % v roce 2016,

Or. en

Odůvodnění

Vývojový a výrobní cyklus lehkých užitkových vozidel je v porovnání s osobními automobily 
mnohem delší, a vyžaduje proto delší lhůtu i zaváděcí období.

Pozměňovací návrh 129
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 80 % v roce 2017,

Or. en
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Pozměňovací návrh 130
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 100 % od roku 2016. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 100 % od roku 2016. vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 100 % od roku 2016. – 100 % od roku 2018.

Od 1. ledna 2016 se při určování 
průměrných specifických emisí CO2
každého výrobce rovněž započítávají 
dokončená vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vývojový a výrobní cyklus lehkých užitkových vozidel je mnohem delší
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v porovnání s cyklem osobních automobilů, je zapotřebí delší lhůty a délky zaváděcího 
období. Směrnice 2007/46/ES o schvalování typu motorových vozidel se bude vztahovat na 
všechny typy úplných vozidel až od května 2013. Rok 2014 bude prvním úplným kalendářním 
rokem, pro který budou k dispozici údaje o emisích CO2 a hmotnosti těchto vozidel. Výrobci 
obdrží tyto údaje v druhé polovině roku 2015, aby posoudili jejich dopad na průměrné emise 
těchto vozidel. Emise dokončených vozidel by se tedy neměly zahrnovat před rokem 2016.

Pozměňovací návrh 133
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 100 % od roku 2016. – 100 % od roku 2018.

Od 1. ledna 2016 se při určování 
průměrných specifických emisí CO2
každého výrobce rovněž započítávají 
dokončená vozidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 100 % od roku 2016. – 100 % od roku 2018.

Od 1. ledna 2016 se při určování 
průměrných specifických emisí CO2
každého výrobce rovněž započítávají 
dokončená vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že vývojový a výrobní cyklus lehkých užitkových vozidel je mnohem delší
v porovnání s cyklem osobních automobilů, je zapotřebí delší lhůty a délky zaváděcího 
období. Směrnice 2007/46/ES o schvalování typu motorových vozidel se bude vztahovat na 
všechny typy úplných vozidel až od května 2013. Rok 2014 bude prvním úplným kalendářním 
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rokem, pro který budou k dispozici údaje o emisích CO2 a hmotnosti těchto vozidel. Výrobci 
obdrží tyto údaje v druhé polovině roku 2015, aby posoudili jejich dopad na průměrné emise 
těchto vozidel. Emise dokončených vozidel by se tedy neměly zahrnovat před rokem 2016.

Pozměňovací návrh 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 100 % od roku 2016. – 100 % od roku 2015.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění souladu s nařízením o osobních automobilech a emisích CO2, které vstoupí
v platnost v roce 2015.

Pozměňovací návrh 136
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 100 % od roku 2016. – 100 % od roku 2018.

Or. en

Odůvodnění

Vývojový a výrobní cyklus lehkých užitkových vozidel je v porovnání s osobními automobily 
mnohem delší, a vyžaduje proto delší lhůtu i zaváděcí období.

Pozměňovací návrh 137
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 100 % od roku 2016. – 80 % od roku 2016.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby lhůta pro uplatnění předpisů pro nová lehká komerční vozidla přibližně 
odpovídala tříleté lhůtě pro osobní automobily. Vývojová etapa u lehkých komerčních vozidel 
trvá přiblužně sedm let, zatímco u osobních automobilů pět let. Výrobní cyklus lehkých 
užitkových vozidel pak trvá déle než 10 let, zatímco u osobních automobilů se může pohybovat 
mezi 5 a 7 lety.

Pozměňovací návrh 138
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 100 % od roku 2016. – 100 % od roku 2017.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu delších výrobních cyklů lehkých užitkových vozidel by mělo postupné zavádění začít
v roce 2015, neboť vozidla, která budou prodávána v roce 2014, jsou již v současnosti ve fázi 
vývoje nebo výroby.

Pozměňovací návrh 139
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 100 % od roku 2016. – 80 % v roce 2017,

Or. en
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Odůvodnění

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissionsof their 
own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in the 
average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Pozměňovací návrh 140
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 100 % od roku 2016. – 100 % od roku 2017.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby lhůta pro uplatnění předpisů pro nová lehká komerční vozidla přibližně 
odpovídala tříleté lhůtě pro osobní automobily. Vývojová etapa u lehkých komerčních vozidel 
trvá přiblužně sedm let, zatímco u osobních automobilů pět let. Výrobní cyklus lehkých 
užitkových vozidel pak trvá déle než 10 let, zatímco u osobních automobilů se může pohybovat 
mezi 5 a 7 lety.

Pozměňovací návrh 141
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 100 % od roku 2016. – 100 % od roku 2018.

Or. en
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Odůvodnění

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, the Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissionsof their 
own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in the 
average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Pozměňovací návrh 142
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2016 se při určování 
průměrných specifických emisí CO2
každého výrobce rovněž započítávají 
dokončená vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissionsof their 
own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in the 
average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.



PE442.811v01-00 74/78 AM\817369CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 143
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od 1. ledna 2016 se při určování 
průměrných specifických emisí CO2
každého výrobce rovněž započítávají 
dokončená vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Kvůli nedostatečným údajům a možným chybám v těchto údajích by do roku 2016 neměla být 
dokončená vozidla zahrnována do těchto právních předpisů.

Pozměňovací návrh 144
Sabine Wils

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Superkredity vypouští se
Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každé nové lehké užitkové 
vozidlo se specifickými emisemi CO2
nižšími než 50 g CO2/km počítá jako:
– 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014,
– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015,
– 1 lehké užitkové vozidlo od roku 2016.

Or. de

Odůvodnění

Superkredity jsou kontraproduktivní. V konečném důsledku vedou k tomu, že celkových emisí 
CO2 je více, neboť úsporná vozidla jsou vyvážena vozidly s obzvláště vysokou spotřebou 
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paliva.

Pozměňovací návrh 145
Chris Davies, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Omezovače rychlosti

Omezovače rychlosti se zavedou do roku 
2015 za účelem omezení maximální 
rychlosti nově vyrobených vozidel skupin 
M2, N1 a N2 definovaných v článku 2 na 
110 km/h.

Or. en

Odůvodnění

Mezi roky 2001 a 2007 se zhoršila účinnost pohonných hmot u dodávek a lehkých užitkových 
vozidel, takže podnikatelům vzrostly provozní náklady. Má-li být dosaženo cílů EU 2020
v oblasti zvýšené konkurenceschopnosti, je nezbytné snížit zbytečné výdaje za přepravu.
Motory nainstalované do užitkových vozidel musí splňovat svůj účel, a nikoli být konstruovány 
pro vysoké rychlosti na dálnicích. Omezovač rychlosti nastavený na 110 km/h nebo 68 mil/h 
by výrobcům umožnil splnit cíle pro snížení emisí při mnohem nižších nákladech.

Pozměňovací návrh 146
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
...

Od kalendářního roku začínajícího 
1. lednem 2014 a každý další kalendářní 
rok zajistí každý výrobce lehkých 
užitkových vozidel, aby jeho lehká 
užitková vozidla byla vybavena omezovači 



PE442.811v01-00 76/78 AM\817369CS.doc

CS

rychlosti nastavenými na maximální 
rychlost 100 km/h.

Or. en

Odůvodnění

Inteligentní omezovače rychlosti mají přímý i nepřímý vliv na spotřebu paliva. Přímým 
důsledkem je, že automobil při pomalejší jízdě spotřebovává méně paliva. Omezení maximální 
rychlosti pak v nepřímém důsledku umožňuje přesnou optimalizaci pohonné jednotky na 
danou rychlost, což může vést k dalšímu snížení emisí. Emise CO2 se výrazně zvyšují při 
dynamickém způsobu jízdy (brzda – plyn) a při rychlostech nad 120 km/h. Nejvyšší možné 
snížení emisí CO2, kterého lze dosáhnout pomocí inteligentního omezovače rychlosti, se 
odhaduje přibližně na 15 %.

Pozměňovací návrh 147
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Cíl pro specifické emise z vozidel 

poháněných alternativním palivem
S cílem určit, do jaké míry výrobce plní 
své cíle pro specifické emise CO2 uvedené
v článku 4, se specifické emise CO2 pro 
každé vozidlo, které je navržené tak, aby 
mohlo používat směs benzínu s 85 % 
etanolu („E85“), a které splňuje příslušné 
právní předpisy Unie nebo evropské 
technické normy, snižují do 31. prosince 
2018 o 5 %, a to vzhledem k většímu 
potenciálu vozidel poháněných biopalivy, 
pokud jde o technologické inovace
a snižování emisí. Toto snížení se uplatní 
pouze v případě, že alespoň 30 % 
čerpacích stanic v členském státě, v němž 
je vozidlo registrováno, zajišťuje tento 
druh alternativního paliva splňujícího 
kritéria udržitelnosti pro biopaliva 
stanovená v příslušných právních 
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předpisech Unie.

Or. de

Odůvodnění

Postupné budování infrastruktury pro biopaliva může vést k významnému snížení emisí CO2
produkovaných vozovým parkem na základě koncepce „Well-to-Wheels“ (od zdroje ke 
kolům). Analogicky k nařízení (ES) č. 443/2009 o snižování emisí CO2 z osobních automobilů 
by zde mělo být začleněno ustanovení týkající se lehkých užitkových vozidel poháněných 
alternativními palivy.

Pozměňovací návrh 148
Matthias Groote

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Omezovače rychlosti

S účinností od 1. ledna 2014 zajistí 
výrobci lehkých užitkových vozidel, aby 
všechna nová lehká užitková vozidla byla
v souladu s článkem 2 vybavena 
omezovačem rychlosti, který omezí 
rychlost těchto vozidel na 120 km/h.

Or. de

Odůvodnění

Omezovače rychlosti již byly zavedeny u všech ostatních kategorií užitkových vozidel. Montáž 
těchto zařízení nepředstavuje z technického hlediska žádný problém a nenese s sebou ani 
významné další náklady. Tento pozměňovací návrh má výrobce povzbudit k tomu, aby 
vyráběli menší a efektivnější motory, které budou zdrojem menšího množství emisí CO2.

Pozměňovací návrh 149
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
...

Od kalendářního roku začínajícího 
1. lednem 2014 a každý další kalendářní 
rok zajistí každý výrobce lehkých 
užitkových vozidel, aby jeho lehká 
užitková vozidla byla vybavena omezovači 
rychlosti nastavenými na maximální 
rychlost 100 km/h. Maximální rychlost, 
na niž budou tato zařízení nastavena, určí 
členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.


