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Pozměňovací návrh 150
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5
Superkredity

Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každé nové lehké užitkové 
vozidlo se specifickými emisemi CO2 
nižšími než 50 g CO2/km počítá jako:

vypouští se

– 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014,
– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015,
– 1 lehké užitkové vozidlo od roku 2016.

Or. en

Odůvodnění

Superkredity za vozidla s velmi nízkými emisemi vedou k podstatně nižším úsporám CO2
vyplývajícím z právních předpisů. Je tomu tak proto, že výrobci pravděpodobně omezí svou 
snahu na konvenční vozidla. Tyto konvenční vozidla však budou v provozu po mnoho dalších 
let, takže dočasný účinek podpory vozidel s nízkými emisemi bude snížen následným 
poškozením životního prostředí.

Pozměňovací návrh 151
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5
Superkredity

Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každé nové lehké užitkové 

vypouští se
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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. en

Pozměňovací návrh 152
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Čl. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výpočtu průměrných specifických emisí 
CO2 se každé nové lehké užitkové vozidlo 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 g CO2/km počítá jako:

Při výpočtu průměrných specifických emisí 
CO2 se každé nové lehké užitkové vozidlo 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 % směrných specifických emisí CO2
podle přílohy I počítá jako:

Or. de

Odůvodnění

K podpoře sériové montáže technologií na snižování emisí v lehkých užitkových vozidlech je 
nutné stanovit cílené motivační prvky. K tomu je zapotřebí rozšířit možnost a dobu započtení 
superkreditů pro lehká užitková vozidla, která jsou zdrojem méně než poloviny specifických 
emisí CO2 srovnatelných lehkých užitkových vozidel.

Pozměňovací návrh 153
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výpočtu průměrných specifických emisí 
CO2 se každé nové lehké užitkové vozidlo 

Při výpočtu průměrných specifických emisí 
CO2 se každé nové lehké užitkové vozidlo 
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se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 g CO2/km počítá jako:

se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 % cílové hodnoty pro specifické emise 
CO2 vozidla podle přílohy I počítá jako:

Or. en

Odůvodnění

Superkredity založené na poměrném systému (místo absolutní hraniční hodnoty 50 g CO2/km) 
představují vyšší pobídky pro široké uplatňování nových průlomových technologií na 
snižování CO2. Výrobci investují značné množství peněz do vývoje a zavádění těchto nových 
technologií, aniž by věděli, zda budou úspěšné. Z důvodu vysokého rizika a nejistoty 
spojených s investicemi výrobců (přijetí výrobku na trhu, dostupnost nové infrastruktury, 
technické možnosti apod.) a vzhledem k tomu, že tyto nové průlomové technologie nebudou 
mít v období let 2020–2025 výrazný přínos, je třeba prodloužit období platnosti superkreditů.

Pozměňovací návrh 154
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výpočtu průměrných specifických emisí 
CO2 se každé nové lehké užitkové vozidlo 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 g CO2/km počítá jako:

Při výpočtu průměrných specifických emisí 
CO2 se každé nové lehké užitkové vozidlo 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 % cílové hodnoty pro specifické emise 
CO2 vozidla podle přílohy I počítá jako:

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Chris Davies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každé nové lehké užitkové 
vozidlo se specifickými emisemi 
překračujícími o více než 15 % jeho cíl 
pro specifické emise stanovený podle 
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přílohy I počítá jako:
– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014,
– 2 lehká užitková vozidla v roce 2015,
– 2,5 lehkých užitkových vozidel od roku 
2016.

Or. en

Odůvodnění

S cílem podporovat inovace a omezit náklady uživatelů v podnicích by právní předpisy měly 
podporovat vývoj dodávek a lehkých užitkových vozidel s úspornou spotřebou / nízkými 
hodnotami CO2. Stejně tak by měly působit proti další výrobě vozidel, jejichž provoz je 
nákladný a které jsou zdrojem zbytečně vysokého množství CO2. 

Pozměňovací návrh 156
Sabine Wils

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

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 jím 
vyráběná lehká užitková vozidla byla 
vybavena omezovačem rychlosti, u něhož 
je maximální rychlost nastavena 
na 100 km/h.

Or. en

Odůvodnění

Vědecké studie prokázaly, že omezení rychlosti stanovené na 100 km/h by snížilo emise CO2
lehkých užitkových vozidel až o 8 %. Omezení rychlosti by rovněž snížilo hluk a zároveň 
zvýšilo bezpečnost pro všechny účastníky silničního provozu.
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Pozměňovací návrh 157
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Omezení rychlosti

Do roku 2015 se zavede omezení rychlosti
k omezení nejvyšší rychlosti nově 
vyráběných vozidel, jak je stanoveno
v článku 2, na hodnoty, které se budou 
se vzrůstající přepravní kapacitou 
snižovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014,

– 2 lehká užitková vozidla od roku 2015 
do roku 2025,

Or. en
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Odůvodnění

Superkredity založené na poměrném systému (místo absolutní hraniční hodnoty 50 g CO2/km) 
představují vyšší pobídky pro široké uplatňování nových průlomových technologií na 
snižování CO2. Výrobci investují značné množství peněz do vývoje a zavádění těchto nových 
technologií, aniž by věděli, zda budou úspěšné. Z důvodu vysokého rizika a nejistoty 
spojených s investicemi výrobců (přijetí výrobku na trhu, dostupnost nové infrastruktury, 
technické možnosti apod.) a vzhledem k tomu, že tyto nové průlomové technologie nebudou 
mít v období let 2020–2025 výrazný přínos, je třeba prodloužit období platnosti superkreditů.

Pozměňovací návrh 160
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014,

– 3,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014,

Or. en

Odůvodnění

Superkredity mohou sloužit jako motivační prvek k vývoji lehkých užitkových vozidel s nízkými 
emisemi. Investiční náklady jsou v tomto případě vyšší, a je proto nutné prodloužit 
harmonogram platnosti superkreditů.

Pozměňovací návrh 161
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014,

– 2 lehká užitková vozidla v roce 2015,

Or. de
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Odůvodnění

K podpoře sériové montáže technologií na snižování emisí v lehkých užitkových vozidlech je 
nutné stanovit cílené motivační prvky. K tomu je zapotřebí rozšířit možnost a dobu započtení 
superkreditů pro lehká užitková vozidla, která jsou zdrojem méně než poloviny specifických 
emisí CO2 srovnatelných lehkých užitkových vozidel.

Pozměňovací návrh 162
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015,

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Superkredity založené na poměrném systému (místo absolutní hraniční hodnoty 50 g CO2/km) 
představují vyšší pobídky pro široké uplatňování nových průlomových technologií na 
snižování CO2. Výrobci investují značné množství peněz do vývoje a zavádění těchto nových 
technologií, aniž by věděli, zda budou úspěšné. Z důvodu vysokého rizika a nejistoty 
spojených s investicemi výrobců (přijetí výrobku na trhu, dostupnost nové infrastruktury, 
technické možnosti apod.) a vzhledem k tomu, že tyto nové průlomové technologie nebudou 
mít v období let 2020–2025 výrazný přínos, je třeba prodloužit období platnosti superkreditů.

Pozměňovací návrh 163
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce
2015,

– 2 lehká užitková vozidla od roku 2015
do roku 2025,

Or. en
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Odůvodnění

Superkredity založené na poměrném systému (místo absolutní hraniční hodnoty 50 g CO2/km) 
představují vyšší pobídky pro široké uplatňování nových průlomových technologií na 
snižování CO2. Výrobci investují značné množství peněz do vývoje a zavádění těchto nových 
technologií, aniž by věděli, zda budou úspěšné. důvodu vysokého rizika a nejistoty spojených
s investicemi výrobců (přijetí výrobku na trhu, dostupnost nové infrastruktury, technické 
možnosti apod.) a vzhledem k tomu, že tyto nové průlomové technologie nebudou mít v období 
let 2020–2025 výrazný přínos, je třeba prodloužit období platnosti superkreditů.

Pozměňovací návrh 164
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015,

– 3,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015,

Or. en

Odůvodnění

Superkredity mohou sloužit jako motivační prvek k vývoji lehkých užitkových vozidel s nízkými 
emisemi. Investiční náklady jsou v tomto případě vyšší, a je proto nutné prodloužit 
harmonogram platnosti superkreditů.

Pozměňovací návrh 165
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015,

– 2 lehká užitková vozidla v roce 2016,

Or. de
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Odůvodnění

K podpoře sériové montáže technologií na snižování emisí v lehkých užitkových vozidlech je 
nutné stanovit cílené motivační prvky. K tomu je zapotřebí rozšířit možnost a dobu započtení 
superkreditů pro lehká užitková vozidla, která jsou zdrojem méně než poloviny specifických 
emisí CO2 srovnatelných lehkých užitkových vozidel.

Pozměňovací návrh 166
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 1 lehké užitkové vozidlo od roku 2016. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Superkredity založené na poměrném systému (místo absolutní hraniční hodnoty 50 g CO2/km) 
představují vyšší pobídky pro široké uplatňování nových průlomových technologií na 
snižování CO2. Výrobci investují značné množství peněz do vývoje a zavádění těchto nových 
technologií, aniž by věděli, zda budou úspěšné. důvodu vysokého rizika a nejistoty spojených
s investicemi výrobců (přijetí výrobku na trhu, dostupnost nové infrastruktury, technické 
možnosti apod.) a vzhledem k tomu, že tyto nové průlomové technologie nebudou mít v období 
let 2020–2025 výrazný přínos, je třeba prodloužit období platnosti superkreditů.

Pozměňovací návrh 167
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 1 lehké užitkové vozidlo od roku 2016. vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 168
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 1 lehké užitkové vozidlo od roku 2016. – 2 lehká užitková vozidla v roce 2017,

– 2 lehká užitková vozidla v roce 2018,
– 2 lehká užitková vozidla v roce 2019,
– 2 lehká užitková vozidla v roce 2020,
– 2 lehká užitková vozidla v roce 2021,
– 2 lehká užitková vozidla v roce 2022,
– 2 lehká užitková vozidla v roce 2023,
– 2 lehká užitková vozidla v roce 2024,
– 1 lehké užitkové vozidlo od roku 2025.

Or. de

Odůvodnění

K podpoře sériové montáže technologií na snižování emisí v lehkých užitkových vozidlech je 
nutné stanovit cílené motivační prvky. K tomu je zapotřebí rozšířit možnost a dobu započtení 
superkreditů pro lehká užitková vozidla, která jsou zdrojem méně než poloviny specifických 
emisí CO2 srovnatelných lehkých užitkových vozidel.

Pozměňovací návrh 169
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 1 lehké užitkové vozidlo od roku 2016. – 2,5 lehkých užitkových vozidel od roku 
2016.

Or. en
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Odůvodnění

Superkredity mohou sloužit jako motivační prvek k vývoji lehkých užitkových vozidel s nízkými 
emisemi. Investiční náklady jsou v tomto případě vyšší, a je proto nutné prodloužit 
harmonogram platnosti superkreditů.

Pozměňovací návrh 170
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2017,

Or. en

Odůvodnění

Superkredity mohou sloužit jako motivační prvek k vývoji lehkých užitkových vozidel s nízkými 
emisemi. Investiční náklady jsou v tomto případě vyšší, a je proto nutné prodloužit 
harmonogram platnosti superkreditů.

Pozměňovací návrh 171
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 3 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 1 lehké užitkové vozidlo od roku 2018.

Or. en

Odůvodnění

Superkredity mohou sloužit jako motivační prvek k vývoji lehkých užitkových vozidel s nízkými 
emisemi. Investiční náklady jsou v tomto případě vyšší, a je proto nutné prodloužit 
harmonogram platnosti superkreditů.
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Pozměňovací návrh 172
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Theodoros Skylakakis, Horst Schnellhardt, 
Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Informace

Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2014 a každý následující 
kalendářní rok zajistí výrobce lehkých 
užitkových vozidel poskytování informací
o průměrných specifických emisích CO2 a 
o spotřebě paliva svých modelů vozidel 
zákazníkům.

Or. de

Odůvodnění

Pro zákazníky, kteří jsou zaměstnáni převážně v obchodní sféře, je spotřeba paliva jedním
z podstatných kritérií při výběru vozidla. Proto musejí mít zákazníci tyto informace
k dispozici.

Pozměňovací návrh 173
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2012 a každý následující 
kalendářní rok zaznamená každý členský 
stát u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II. 
Tyto informace zpřístupní výrobcům
a jejich určeným dovozcům nebo 
zástupcům v každém členském státě
Členské státy vyvinou maximální úsilí
k zajištění transparentní činnosti subjektů 

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující 
kalendářní rok zaznamená každý členský 
stát u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II. 
Tyto informace zpřístupní výrobcům
a jejich určeným dovozcům nebo 
zástupcům v každém členském státě.
Členské státy vyvinou maximální úsilí
k zajištění transparentní činnosti subjektů 
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předávajících tyto informace. předávajících tyto informace.

Or. en

Odůvodnění

Návrh je překládán v zájmu důslednosti. Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci 
výrobců, mělo by být monitorování prováděno v souladu s uplatňováním tohoto nařízení. Na 
vozidla vyráběná ve více fázích se bude evropský systém schvalování typu vozidla vztahovat 
až od dubna 2013 (v současnosti platí předpisy jednotlivých členských států, některé státy 
přitom neřeší otázku hodnot CO2). Před tímto datem není možné provádět účinné 
monitorování vozidel vyráběných ve více fázích. Monitorováním vozidel vyráběných ve více 
fázích by se měla důkladně zabývat pilotní studie, a to ve stejném časovém horizontu jako
u jiných kategorií vozidel (např. M1). Výrobci vozidel by měli získat časově neomezený 
přístup k údajům o jednotlivých výrobcích sledovaným členskými státy již v průběhu roku,
v němž toto sledování probíhá. Pravidelné poskytování těchto údajů výrobcům umožňuje 
podnikům napravit údaje už v průběhu roku, v němž sledování probíhá, a omezuje tak 
možnost rozporných údajů v případě, kdy Komise provádí předběžný výpočet průměrných 
emisí CO2 pro předchozí rok.

Pozměňovací návrh 174
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2012 a každý následující 
kalendářní rok zaznamená každý členský 
stát u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II.
Tyto informace zpřístupní výrobcům
a jejich určeným dovozcům nebo 
zástupcům v každém členském státě.
Členské státy vyvinou maximální úsilí
k zajištění transparentní činnosti subjektů 
předávajících tyto informace.

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2011 a každý následující 
kalendářní rok zaznamená každý členský 
stát u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II.
Tyto informace zpřístupní výrobcům
a jejich určeným dovozcům nebo 
zástupcům v každém členském státě.
Členské státy vyvinou maximální úsilí
k zajištění transparentní činnosti subjektů 
předávajících tyto informace.

Or. de
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Pozměňovací návrh 175
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2012 a každý následující 
kalendářní rok zaznamená každý členský 
stát u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II. 
Tyto informace zpřístupní výrobcům
a jejich určeným dovozcům nebo 
zástupcům v každém členském státě.
Členské státy vyvinou maximální úsilí
k zajištění transparentní činnosti subjektů 
předávajících tyto informace.

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2014 a každý následující 
kalendářní rok zaznamená každý členský 
stát u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II. 
Tyto informace zpřístupní výrobcům
a jejich určeným dovozcům nebo 
zástupcům v každém členském státě.
Členské státy vyvinou maximální úsilí
k zajištění transparentní činnosti subjektů 
předávajících tyto informace.

Or. en

Odůvodnění

Podle směrnice 2007/46/EC, přílohy XIX se směrnice uplatňuje na nově dokončená vozidla 
od kategorie N1 počínaje 23. dubnem 2013, proto nemůže toto ustanovení platit od roku 
2012. Vzhledem k tomu, že je nutné zdokonalit příslušné systémy a přehodnotit měřící 
postupy, vznikne přesný systém sledování CO2 nejdříve v roce 2014.

Pozměňovací návrh 176
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2012 a každý následující 
kalendářní rok zaznamená každý členský 
stát u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II. 
Tyto informace zpřístupní výrobcům
a jejich určeným dovozcům nebo 
zástupcům v každém členském státě

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující 
kalendářní rok zaznamená každý členský 
stát u každého nového lehkého užitkového
vozidla registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II. 
Tyto informace zpřístupní výrobcům
a jejich určeným dovozcům nebo 
zástupcům v každém členském státě. 
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Členské státy vyvinou maximální úsilí
k zajištění transparentní činnosti subjektů 
předávajících tyto informace.

Členské státy vyvinou maximální úsilí
k zajištění transparentní činnosti subjektů 
předávajících tyto informace.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci výrobců, mělo by být monitorování prováděno
v souladu s uplatňováním tohoto nařízení. Na vozidla vyráběná ve více fázích se bude 
směrnice 2007/46/EC (schvalování typu vozidla) vztahovat až od dubna 2013, a proto nebude 
možné tato vozidla před uvedeným datem uspokojivě sledovat. Monitorováním vozidel 
vyráběných ve více fázích by se měla zabývat pilotní studie, a to ve stejném časovém horizontu 
jako u jiných kategorií vozidel (např. M1). Výrobci vozidel by měli získat časově neomezený 
přístup k údajům o jednotlivých výrobcích sledovaným členskými státy již v průběhu roku,
v němž toto sledování probíhá. Pravidelné poskytování těchto údajů výrobcům umožňuje 
podnikům napravit údaje už v průběhu roku, v němž sledování probíhá, a omezuje tak 
možnost rozporných údajů v případě, kdy Komise provádí předběžný výpočet průměrných 
emisí CO2 v předchozím roce.

Pozměňovací návrh 177
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dne 28. února každého roku, 
počínaje rokem 2013, každý členský stát 
zjistí a předá Komisi informace uvedené
v části B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají 
ve formátu uvedeném v části C přílohy II.

2. Do dne 28. února každého roku, 
počínaje rokem 2015, každý členský stát 
zjistí a předá Komisi informace uvedené
v části B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají 
ve formátu uvedeném v části C přílohy II.

Or. en

Odůvodnění

Návaznost na změny, které zavádí pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 178
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dne 28. února každého roku, 
počínaje rokem 2013, každý členský stát 
zjistí a předá Komisi informace uvedené
v části B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají 
ve formátu uvedeném v části C přílohy II.

2. Do dne 28. února každého roku, 
počínaje rokem 2014, každý členský stát 
zjistí a předá Komisi informace uvedené
v části B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají 
ve formátu uvedeném v části C přílohy II.

Or. en

Odůvodnění

Návrh je překládán v zájmu důslednosti. Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci 
výrobců, mělo by být monitorování prováděno v souladu s uplatňováním tohoto nařízení. Na 
vozidla vyráběná ve více fázích se bude evropský systém schvalování typu vozidla vztahovat 
až od dubna 2013 (v současnosti platí předpisy jednotlivých členských států, některé státy 
přitom neřeší otázku hodnot CO2). Před tímto datem není možné provádět účinné 
monitorování vozidel vyráběných ve více fázích. Monitorováním vozidel vyráběných ve více 
stupních by se měla důkladně zabývat pilotní studie, a to ve stejném časovém horizontu jako
u jiných kategorií vozidel (např. M1). Výrobci vozidel by měli získat časově neomezený 
přístup k údajům o jednotlivých výrobcích sledovaným členskými státy již v průběhu roku,
v němž toto sledování probíhá. Pravidelné poskytování těchto údajů výrobcům umožňuje 
podnikům napravit údaje už v průběhu roku, v němž sledování probíhá, a omezuje tak 
možnost rozporných údajů v případě, kdy Komise provádí předběžný výpočet průměrných 
emisí CO2 v předchozím roce.

Pozměňovací návrh 179
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dne 28. února každého roku, 
počínaje rokem 2013, každý členský stát 
zjistí a předá Komisi informace uvedené
v části B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají 

2. Do dne 28. února každého roku, 
počínaje rokem 2014, každý členský stát 
zjistí a předá Komisi informace uvedené
v části B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají 
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ve formátu uvedeném v části C přílohy II. ve formátu uvedeném v části C přílohy II.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci výrobců, mělo by být monitorování prováděno
v souladu s uplatňováním tohoto nařízení. Na vozidla vyráběná ve více fázích se bude 
směrnice 2007/46/EC (schvalování typu vozidla) vztahovat až od dubna 2013, a proto nebude 
možné tato vozidla před uvedeným datem uspokojivě sledovat. Monitorováním vozidel 
vyráběných ve více fázích by se měla zabývat pilotní studie, a to ve stejném časovém horizontu 
jako u jiných kategorií vozidel (např. M1). Výrobci vozidel by měli získat časově neomezený 
přístup k údajům o jednotlivých výrobcích sledovaným členskými státy již v průběhu roku,
v němž toto sledování probíhá. Pravidelné poskytování těchto údajů výrobcům umožňuje 
podnikům napravit údaje už v průběhu roku, v němž sledování probíhá, a omezuje tak 
možnost rozporných údajů v případě, kdy Komise provádí předběžný výpočet průměrných 
emisí CO2 v předchozím roce.

Pozměňovací návrh 180
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dne 28. února každého roku, 
počínaje rokem 2013, každý členský stát 
zjistí a předá Komisi informace uvedené
v části B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají 
ve formátu uvedeném v části C přílohy II.

2. Do dne 28. února každého roku, 
počínaje rokem 2011, každý členský stát 
zjistí a předá Komisi informace uvedené
v části B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají 
ve formátu uvedeném v části C přílohy II.

Or. de

Pozměňovací návrh 181
Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise povede centrální registr údajů 
hlášených členskými státy podle tohoto 

Komise povede centrální registr údajů 
hlášených členskými státy podle tohoto 
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článku a tento registr veřejně zpřístupní.
Do 30. června 2013 a každý následující rok 
Komise pro každého výrobce předběžně 
vypočítá:

článku a tento registr veřejně zpřístupní.
Do 30. června 2014 a každý následující rok 
Komise pro každého výrobce předběžně 
vypočítá:

Or. en

Odůvodnění

Návrh je překládán v zájmu důslednosti. Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci 
výrobců, mělo by být monitorování prováděno v souladu s uplatňováním tohoto nařízení.
Zkušenosti s nařízením o osobních automobilech ukazují, že sledování vozidel je spjato
s obtížemi. Pro vytvoření spolehlivého monitorovacího systému je zapotřebí delší lhůta, 
zejména vzhledem k tomu, že v současné době nejsou na úrovni EU-27 k dispozici úplné údaje
o vozidlech kategorie N1, což ve srovnání s osobními automobily ztěžuje výchozí pozici.

Pozměňovací návrh 182
Elena Oana Antonescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise povede centrální registr údajů 
hlášených členskými státy podle tohoto 
článku a tento registr veřejně zpřístupní.
Do 30. června 2013 a každý následující rok 
Komise pro každého výrobce předběžně 
vypočítá:

Komise povede centrální registr údajů 
hlášených členskými státy podle tohoto 
článku a tento registr veřejně zpřístupní.
Do 30. června 2015 a každý následující rok 
Komise pro každého výrobce předběžně 
vypočítá:

Or. en

Odůvodnění

Návaznost na změny, které zavádí pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 1 a 2.

Pozměňovací návrh 183
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise povede centrální registr údajů 
hlášených členskými státy podle tohoto 
článku a tento registr veřejně zpřístupní.
Do 30. června 2013 a každý následující rok 
Komise pro každého výrobce předběžně 
vypočítá:

Komise povede centrální registr údajů 
hlášených členskými státy podle tohoto 
článku a tento registr veřejně zpřístupní.
Do 30. června 2014 a každý následující rok 
Komise pro každého výrobce předběžně 
vypočítá:

Or. en

Odůvodnění

Návrh je překládán v zájmu důslednosti. Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci 
výrobců, mělo by být monitorování prováděno v souladu s uplatňováním tohoto nařízení.
Zkušenosti s nařízením o osobních automobilech ukazují, že sledování vozidel je spjato
s obtížemi. Pro vytvoření spolehlivého monitorovacího systému je zapotřebí delší lhůta, 
zejména vzhledem k tomu, že v současné době nejsou na úrovni EU-27 k dispozici úplné údaje
o vozidlech kategorie N1, což ve srovnání s osobními automobily ztěžuje výchozí pozici.

Pozměňovací návrh 184
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise povede centrální registr údajů 
hlášených členskými státy podle tohoto 
článku a tento registr veřejně zpřístupní.
Do 30. června 2013 a každý následující rok 
Komise pro každého výrobce předběžně 
vypočítá:

Komise povede centrální registr údajů 
hlášených členskými státy podle tohoto 
článku a tento registr veřejně zpřístupní.
Do 30. června 2011 a každý následující rok 
Komise pro každého výrobce předběžně 
vypočítá:

Or. de

Pozměňovací návrh 185
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud Komise na základě výpočtů podle 
odstavce 5 týkajících se kalendářního roku 
2012 a roku 2013 dojde k závěru, 
že průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročily jeho cíl pro specifické emise 
pro daný rok, oznámí to výrobci.

7. Pokud Komise na základě výpočtů podle 
odstavce 5 týkajících se kalendářního roku 
2010 a roku 2011 dojde k závěru, 
že průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročily jeho cíl pro specifické emise 
pro daný rok, oznámí to výrobci.

Or. de

Pozměňovací návrh 186
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud Komise na základě výpočtů podle 
odstavce 5 týkajících se kalendářního roku 
2012 a roku 2013 dojde k závěru, 
že průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročily jeho cíl pro specifické emise 
pro daný rok, oznámí to výrobci.

7. Pokud Komise na základě výpočtů podle 
odstavce 5 týkajících se kalendářního roku 
2014 a roku 2015 dojde k závěru, 
že průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročily jeho cíl pro specifické emise 
pro daný rok, oznámí to výrobci.

Or. en

Odůvodnění

Návaznost na změny, které zavádí pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 1 a 2.

Pozměňovací návrh 187
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud Komise na základě výpočtů podle 
odstavce 5 týkajících se kalendářního roku 
2012 a roku 2013 dojde k závěru, 
že průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročily jeho cíl pro specifické emise 

7. Pokud Komise na základě výpočtů podle 
odstavce 5 týkajících se kalendářního roku 
2013 a roku 2014 dojde k závěru, 
že průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročily jeho cíl pro specifické emise 
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pro daný rok, oznámí to výrobci. pro daný rok, oznámí to výrobci.

Or. en

Odůvodnění

Návrh je překládán v zájmu důslednosti. Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci 
výrobců, mělo by být monitorování prováděno v souladu s uplatňováním tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 188
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud Komise na základě výpočtů podle 
odstavce 5 týkajících se kalendářního roku 
2012 a roku 2013 dojde k závěru, 
že průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročily jeho cíl pro specifické emise 
pro daný rok, oznámí to výrobci.

7. Pokud Komise na základě výpočtů podle 
odstavce 5 týkajících se kalendářního roku 
2013 a roku 2014 dojde k závěru, 
že průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročily jeho cíl pro specifické emise 
pro daný rok, oznámí to výrobci.

Or. en

Odůvodnění

Návrh je překládán v zájmu důslednosti.

Pozměňovací návrh 189
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Členské státy také v souladu s tímto 
článkem shromáždí údaje o registracích 
vozidel kategorií M2 a N2 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a 
o vozidlech, na něž je schválení typu 
rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení 

10. Členské státy také v souladu s tímto 
článkem shromáždí údaje o registracích 
vozidel kategorií M2 a N2 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES a o vozidlech, na něž 
je schválení typu rozšířeno v souladu s čl. 2 
odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007, a podají



AM\817674CS.doc 25/90 PE442.834v01-00

CS

(ES) č. 715/2007, a podají o nich zprávu. o nich zprávu.

Or. en

Odůvodnění

Vyloučení těžších vozidel může významným způsobem ovlivnit dosažení omezení CO2.

Pozměňovací návrh 190
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 7. – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10 a. Počínaje 1. lednem 2014 
se sledování emisí rozšíří na dokončená 
vozidla.

Or. en

Odůvodnění

V závislosti na zvoleném řešení, rámcová směrnice o schvalování typu vozidla a stávající 
systém sledování těchto vozidel pravděpodobně nepředstavují schůdné řešení pro dokončená 
vozidla, jak navrhuje KOM. Schvalování typu vozidla jako celku (2007/46/ES) se od května 
2013 bude vztahovat na všechny typy dokončených vozidel. Počínaje 1. lednem 2014 se tak 
sledování rozšíří na dokončená vozidla. Rok 2014 bude prvním celým kalendářním rokem, kdy 
se bude provádět sledování a sběr údajů o emisích CO2 a hmotnosti dokončených vozidel 
podle nového postupu.

Pozměňovací návrh 191
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 7. – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10 a. Počínaje 1. lednem 2014 
se sledování emisí rozšíří na dokončená 
vozidla.
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Or. en

Odůvodnění

V závislosti na zvoleném řešení, rámcová směrnice o schvalování typu vozidla a stávající 
systém sledování těchto vozidel pravděpodobně nepředstavují schůdné řešení pro dokončená 
vozidla, jak navrhuje KOM. Schvalování typu vozidla jako celku (2007/46/ES) se od května 
2013 bude vztahovat na všechny typy dokončených vozidel. Počínaje 1. lednem 2014 se tak 
sledování rozšíří na dokončená vozidla. Rok 2014 bude prvním celým kalendářním rokem, kdy 
se bude provádět sledování a sběr údajů o emisích CO2 a hmotnosti dokončených vozidel 
podle nového postupu.

Pozměňovací návrh 192
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 7. – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10 a. Počínaje 1. lednem 2014 
se sledování emisí rozšíří na dokončená 
vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Schvalování typu vozidla jako celku (2007/46/ES) se na všechny typy dokončených vozidel 
začne uplatňovat až od května 2013. Počínaje 1. lednem 2014 se tak sledování rozšíří na 
dokončená vozidla. Rok 2014 bude prvním celým kalendářním rokem, kdy se bude provádět 
sledování a sběr údajů o emisích CO2 a hmotnosti dokončených vozidel podle nového 
postupu.

Pozměňovací návrh 193
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za období od 1. ledna 2014 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 

1. Za období od 1. ledna 2015 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 



AM\817674CS.doc 27/90 PE442.834v01-00

CS

průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročí jeho cíl pro specifické emise, 
uloží Komise výrobci nebo správci 
sdružení poplatek za překročení emisí.

průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročí jeho cíl pro specifické emise,
uloží Komise výrobci nebo správci 
sdružení poplatek za překročení emisí.

Poplatky za překročení emisí jsou 
podobné poplatkům placeným v jiných 
odvětvích v rámci systému EU 
pro obchodování s emisemi (ETS).

Or. en

Odůvodnění

Navržené poplatky za překročení emisí jsou naprosto neúměrné a ani v nejmenším je nelze 
srovnávat s jinými odvětvími. Velmi by poškodily toto průmyslové odvětví, protože by ohrozily 
jeho konkurenceschopnost a schopnost dalšího vývoje. Navrhovaný poplatek za překročení 
emisí by v roce 2015 odpovídal částce 480 EUR/t, zatímco v jiných odvětvích platí systém EU 
ETS: 15 EUR/t; dodatečná pokuta podle ETS činí 100 EUR/t (za nesplnění požadavků)
a podle směrnice o veřejných ekologických zakázkách 30–40 EUR/t (externí náklady na CO2
po dobu životnosti vozidla).

Pozměňovací návrh 194
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za období od 1. ledna 2014 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročí jeho cíl pro specifické emise, 
uloží Komise výrobci nebo správci 
sdružení poplatek za překročení emisí.

1. Za období od 1. ledna 2015 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročí jeho cíl pro specifické emise, 
uloží Komise výrobci nebo správci 
sdružení poplatek za překročení emisí.

Poplatky za překročení emisí jsou 
podobné poplatkům placeným v jiných 
odvětvích v rámci systému EU 
pro obchodování s emisemi (ETS).

Or. en

Odůvodnění

Navržené poplatky za překročení emisí jsou naprosto neúměrné a ani v nejmenším je nelze 
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srovnávat s jinými odvětvími. Velmi by poškodily toto průmyslové odvětví, protože by ohrozily 
jeho konkurenceschopnost a schopnost dalšího 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 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 195
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za období od 1. ledna 2014 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročí jeho cíl pro specifické emise, 
uloží Komise výrobci nebo správci 
sdružení poplatek za překročení emisí.

1. Za období od 1. ledna 2015 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročí jeho cíl pro specifické emise, 
uloží Komise výrobci nebo správci 
sdružení poplatek za překročení emisí.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k delšímu výrobnímu cyklu lehkých užitkových vozidel by měla tato podmínka začít 
platit až v roce 2015, jelikož vozidla, která se budou prodávat v roce 2014, jsou ve fázi vývoje, 
resp. výroby již nyní. Poplatek za překročení emisí by se měl analogicky začít uplatňovat až 
od 1. ledna 2015.

Pozměňovací návrh 196
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za období od 1. ledna 2014 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročí jeho cíl pro specifické emise, 
uloží Komise výrobci nebo správci 

1. Za období od 1. ledna 2012 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročí jeho cíl pro specifické emise, 
uloží Komise výrobci nebo správci 
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sdružení poplatek za překročení emisí. sdružení poplatek za překročení emisí.

Or. de

Pozměňovací návrh 197
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za období od 1. ledna 2014 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročí jeho cíl pro specifické emise, 
uloží Komise výrobci nebo správci 
sdružení poplatek za překročení emisí.

1. Za období od 1. ledna 2013 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročí jeho cíl pro specifické emise, 
uloží Komise výrobci nebo správci 
sdružení poplatek za překročení emisí.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad tohoto nařízení s nařízením o vozidlech
a CO2, které vstoupí v platnost v roce 2015.

Pozměňovací návrh 198
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) Od roku 2014 do roku 2018
i) Za překročení emisí o více než 3 g 
CO2/km:
((překročení emisí – 3) × 120 EUR + 45 
EUR) × počet nových lehkých užitkových 
vozidel.
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ii) Za překročení emisí o více než 2 g 
CO2/km, ale méně než 3 g CO2/km:
((překročení emisí – 2) × 25 EUR + 
20 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.
iii) Za překročení emisí o více než 1 g 
CO2/km, ale méně než 2 g CO2/km:
((překročení emisí – 1) × 15 EUR + 
5 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.
iv) Za překročení emisí o méně než 1 g 
CO2/km:
překročení emisí × 5 EUR × počet nových 
lehkých užitkových vozidel.
b) Od roku 2019:
(překročení emisí × 120 EUR) × počet 
nových lehkých užitkových vozidel.
Pro účely tohoto článku se
„překročením emisí“ rozumí kladný počet 
gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise CO2 výrobce – s ohledem 
na snížení emisí CO2 v důsledku 
inovativních technologií schválených 
podle článku 11 – překročily jeho cíl 
pro specifické emise v daném 
kalendářním roce nebo části 
kalendářního roku, na které se vztahuje 
povinnost podle článku 4, zaokrouhlený 
na tři desetinná místa; a
„počtem nových lehkých užitkových 
vozidel“ se rozumí počet nových lehkých 
užitkových vozidel, jichž je výrobcem a jež 
byly zaregistrovány v daném období podle 
kritérií postupného zavádění stanovených
v článku 4.

Or. en

Odůvodnění

Navržené poplatky za překročení emisí jsou naprosto neúměrné a ani v nejmenším je nelze 
srovnávat s jinými odvětvími. Velmi by poškodily toto průmyslové odvětví, protože by ohrozily 
jeho konkurenceschopnost a schopnost dalšího vývoje. Navrhovaný poplatek za překročení 
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emisí by v roce 2015 odpovídal částce 480 EUR/t, zatímco v jiných odvětvích platí systém EU 
ETS: 15 EUR/t; dodatečná pokuta podle ETS činí 100 EUR/t (za nesplnění požadavků)
a podle směrnice o veřejných ekologických zakázkách 30–40 EUR/t (externí náklady na CO2
po dobu životnosti vozidla).

Pozměňovací návrh 199
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) Od roku 2014 do roku 2018
i) Za překročení emisí o více než 3 g 
CO2/km:
((překročení emisí – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.
ii) Za překročení emisí o více než 2 g 
CO2/km, ale méně než 3 g CO2/km:
((překročení emisí – 2) ×25 EUR + 
20 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.
iii) Za překročení emisí o více než 1 g 
CO2/km, ale méně než 2 g CO2/km:
((překročení emisí – 1) ×15 EUR + 
5 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.
iv) Za překročení emisí o méně než 1 g 
CO2/km:
překročení emisí ×5 EUR × počet nových 
lehkých užitkových vozidel.
b) Od roku 2019:
(překročení emisí ×120 EUR) × počet 
nových lehkých užitkových vozidel.

Or. en
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Odůvodnění

Navrhované poplatky za překročení emisí jsou naprosto neúměrné a ani v nejmenším je nelze 
srovnávat s jinými odvětvími. Velmi by poškodily toto průmyslové odvětví, protože by ohrozily 
jeho konkurenceschopnost a schopnost dalšího 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 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 200
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Od roku 2014 do roku 2018 a) Od roku 2014

(překročení emisí ×120 EUR) × počet 
nových lehkých užitkových vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí musejí odrážet mezní náklady spojené s dodržováním požadavků 
nařízení.

Pozměňovací návrh 201
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Od roku 2014 do roku 2018: a) Od roku 2015 do roku 2018:

Or. de
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Odůvodnění

Vzhledem k delšímu výrobnímu cyklu lehkých užitkových vozidel by měla tato podmínka začít 
platit až v roce 2015, jelikož vozidla, která se budou prodávat v roce 2014, jsou ve fázi vývoje, 
resp. výroby již nyní. Poplatek za překročení emisí by se měl analogicky začít uplatňovat až 
od 1. ledna 2015.

Pozměňovací návrh 202
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Od roku 2014 do roku 2018: a) Od roku 2012 do roku 2018:

Or. de

Pozměňovací návrh 203
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Od roku 2014 do roku 2018 a) Od roku 2014

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí musejí zohledňovat mezní náklady investic na každý gram 
nad povolenou hranici, aby se zajistilo plnění požadavků, a nikoli pouze placení pokut.
Z analýzy, kterou vypracovala Velká Británie, vyplývá, že odstupňovaná struktura poplatků by 
znamenala, že stanovený cíl by byl splněn až po roce 2016, případně až po roce 2020.

Pozměňovací návrh 204
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) Za překročení emisí o více než 3 g 
CO2/km:

vypouští se

((překročení emisí – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

Or. de

Pozměňovací návrh 205
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) Za překročení emisí o více než 3 g 
CO2/km:

vypouští se

((překročení emisí – 3) ×120 EUR + 
45 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) Za překročení emisí o více než 3 g 
CO2/km:
((překročení emisí – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

i) (překročení emisí × 120 EUR) × počet 
nových lehkých užitkových vozidel.

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod i – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

((překročení emisí – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod i – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

((překročení emisí – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod i – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

((překročení emisí – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

((překročení emisí – 3) × 95 EUR + 
45 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

Or. de

Odůvodnění

Poplatek za překročení emisí CO2 u lehkých užitkových vozidel by se měl přizpůsobit 
odpovídajícímu poplatku u osobních automobilů, jelikož vyšší pokuta by měla smysl pouze 
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tehdy, kdyby se působení emisí CO2 na životní prostředí v obou případech lišilo.

Pozměňovací návrh 210
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod i – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

((překročení emisí – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

((překročení emisí – 3) × 95 EUR + 
45 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

Or. de

Odůvodnění

Pokuty udělované výrobcům, kteří nesníží emise CO2 u vozidel, jež vyrábějí, by měly 
odpovídat příslušným právním předpisům platným pro osobní automobily. Návrh Komise 
neobsahuje žádné opodstatnění vyšších pokut v případě vozidel kategorie N1.

Pozměňovací návrh 211
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) Za překročení emisí o více než 2 g 
CO2/km, ale méně než 3 g CO2/km:

vypouští se

((překročení emisí – 2) × 25 EUR + 
20 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

Or. de

Odůvodnění

Cílem pokut je zamezit překračování hraničních hodnot. V některých svých studiích Komise 
vychází z toho, že pokuta ve výši 120 eur za gram CO2 zajistí ochotu investovat ze strany 
výrobce. Slevy z pokut za první tři gramy vedou k tomu, že výrobci raději zaplatí pokutu, než 
aby odpovídajícím způsobem investovali do technologií na snižování CO2.
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Pozměňovací návrh 212
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) Za překročení emisí o více než 2 g 
CO2/km, ale méně než 3 g CO2/km:

vypouští se

((překročení emisí – 2) × 25 EUR + 
20 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod ii – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

((překročení emisí – 2) × 25 EUR + 
20 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod ii – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

((překročení emisí – 2) × 25 EUR + 
20 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

((překročení emisí – 2) × 95 EUR + 
20 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

Or. en
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Odůvodnění

Výše pokut v rozmezí stanoveném Komisí by vedla k tomu, že až do roku 2019 by požadavky 
nebyly ve značné míře plněny. Tento pozměňovací návrh má za cíl uvedené částky o něco 
zvýšit, aby se podpořilo dodržování právních předpisů a současně aby výrobci získali určitý 
manévrovací prostor k tomu, aby se obeznámili se systémem.

Pozměňovací návrh 215
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) Za překročení emisí o více než 2 g 
CO2/km, ale méně než 3 g CO2/km:

vypouští se

((překročení emisí – 1) × 15 EUR + 
5 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

Or. de

Odůvodnění

Cílem pokut je zamezit překračování hraničních hodnot. V některých svých studiích Komise 
vychází z toho, že pokuta ve výši 120 eur za gram CO2 zajistí ochotu investovat ze strany 
výrobce. Slevy z pokut za první tři gramy vedou k tomu, že výrobci raději zaplatí pokutu, než 
aby odpovídajícím způsobem investovali do technologií na snižování CO2.

Pozměňovací návrh 216
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) Za překročení emisí o více než 1 g 
CO2/km, ale méně než 2 g CO2/km:

vypouští se

((překročení emisí – 1) × 15 EUR + 
5 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.
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Or. en

Pozměňovací návrh 217
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) Za překročení emisí o více než 1 g 
CO2/km, ale méně než 2 g CO2/km:

vypouští se

((překročení emisí – 1) × 15 EUR + 
5 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod iii – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

((překročení emisí – 1) × 15 EUR + 
5 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

((překročení emisí – 1) × 60 EUR + 
5 EUR) × počet nových lehkých 
užitkových vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Výše pokut v rozmezí stanoveném Komisí by vedla k tomu, že až do roku 2019 by požadavky 
nebyly ve značné míře plněny. Tento pozměňovací návrh má za cíl uvedené částky o něco 
zvýšit, aby se podpořilo dodržování právních předpisů a současně aby výrobci získali určitý 
manévrovací prostor k tomu, aby se obeznámili se systémem.



PE442.834v01-00 40/90 AM\817674CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 219
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) Za překročení emisí o méně než 1 g 
CO2/km:

vypouští se

překročení emisí × 5 EUR × počet nových 
lehkých užitkových vozidel.

Or. de

Odůvodnění

Cílem pokut je zamezit překračování hraničních hodnot. V některých svých studiích Komise 
vychází z toho, že pokuta ve výši 120 eur za gram CO2 zajistí ochotu investovat ze strany 
výrobce. Slevy z pokut za první tři gramy vedou k tomu, že výrobci raději zaplatí pokutu, než 
aby odpovídajícím způsobem investovali do technologií na snižování CO2.

Pozměňovací návrh 220
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) Za překročení emisí o méně než 1 g 
CO2/km:

vypouští se

překročení emisí × 5 EUR × počet nových 
lehkých užitkových vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) Za překročení emisí o méně než 1 g 
CO2/km:

vypouští se

překročení emisí × 5 EUR × počet nových 
lehkých užitkových vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) Za překročení emisí o méně než 1 g 
CO2/km:

vypouští se

překročení emisí × 5 EUR × počet nových 
lehkých užitkových vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv a) (překročení emisí × 120 EUR) × 
počet nových lehkých užitkových vozidel

Or. de

Odůvodnění

Cílem pokut je zamezit překračování hraničních hodnot. V některých svých studiích Komise 
vychází z toho, že pokuta ve výši 120 eur za gram CO2 zajistí ochotu investovat ze strany 
výrobce.
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Pozměňovací návrh 224
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a – bod iv – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

překročení emisí × 5 EUR × počet nových 
lehkých užitkových vozidel.

překročení emisí × 15 EUR × počet 
nových lehkých užitkových vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Výše pokut v rozmezí stanoveném Komisí by vedla k tomu, že až do roku 2019 by požadavky 
nebyly ve značné míře plněny. Tento pozměňovací návrh má za cíl uvedené částky o něco 
zvýšit, aby se podpořilo dodržování právních předpisů a současně aby výrobci získali určitý 
manévrovací prostor k tomu, aby se obeznámili se systémem.

Pozměňovací návrh 225
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Od roku 2019: vypouští se
(překročení emisí × 120 EUR) × počet 
nových lehkých užitkových vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b - odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(překročení emisí × 120 EUR) × počet 
nových lehkých užitkových vozidel.

(překročení emisí × 95 EUR) × počet 
nových lehkých užitkových vozidel.
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Or. de

Odůvodnění

Poplatek za překročení emisí CO2 u lehkých užitkových vozidel by se měl přizpůsobit 
odpovídajícímu poplatku u osobních automobilů, jelikož vyšší pokuta by měla smysl pouze 
tehdy, kdyby se působení emisí CO2 na životní prostředí v obou případech lišilo.

Pozměňovací návrh 227
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b - odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(překročení emisí × 120 EUR) × počet 
nových lehkých užitkových vozidel.

(překročení emisí × 95 EUR) × počet 
nových lehkých užitkových vozidel.

Or. de

Odůvodnění

Pokuty udělované výrobcům, kteří nesníží emise CO2 u vozidel, která vyrábějí, by měly 
odpovídat příslušným právním předpisům platným pro osobní automobily. Návrh Komise 
neobsahuje žádné opodstatnění vyšších pokut v případě vozidel kategorie N1.

Pozměňovací návrh 228
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto článku se vypouští se
„překročením emisí“ rozumí kladný počet 
gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise CO2 výrobce – s ohledem 
na snížení emisí CO2 v důsledku 
inovativních technologií schválených 
podle článku 11 – překročily jeho cíl 
pro specifické emise v daném 
kalendářním roce nebo části 
kalendářního roku, na které se vztahuje 
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povinnost podle článku 4, zaokrouhlený 
na tři desetinná místa; a
„počtem nových lehkých užitkových 
vozidel“ se rozumí počet nových lehkých 
užitkových vozidel, jichž je výrobcem a jež 
byly zaregistrovány v daném období podle 
kritérií postupného zavádění stanovených
v článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované poplatky za překročení emisí jsou naprosto neúměrné a ani v nejmenším je nelze 
srovnávat s jinými odvětvími. Velmi by poškodily toto průmyslové odvětví, protože by ohrozily 
jeho konkurenceschopnost a schopnost dalšího vývoje. Navrhovaný poplatek za překročení 
emisí by v roce 2015 odpovídal částce 480 EUR/t, zatímco v jiných odvětvích platí systém EU 
ETS: 15 EUR/t; dodatečná pokuta podle ETS činí 100 EUR/t (za nesplnění požadavků)
a podle směrnice o veřejných ekologických zakázkách 30–40 EUR/t (externí náklady na CO2
po dobu životnosti vozidla).

Pozměňovací návrh 230
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhované poplatky za překročení emisí jsou naprosto neúměrné a ani v nejmenším je nelze 
srovnávat s jinými odvětvími. Velmi by poškodily toto průmyslové odvětví, protože by ohrozily 
jeho konkurenceschopnost a schopnost dalšího 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 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 232
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Částky poplatku za překročení emisí 
se považují za příjem souhrnného 
rozpočtu Evropské unie.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Navrhované poplatky za překročení emisí jsou naprosto neúměrné a ani v nejmenším je nelze 
srovnávat s jinými odvětvími. Velmi by poškodily toto průmyslové odvětví, protože by ohrozily 
jeho konkurenceschopnost a schopnost dalšího vývoje. Navrhovaný poplatek za překročení 
emisí by v roce 2015 odpovídal částce 480 EUR/t, zatímco v jiných odvětvích platí systém EU 
ETS: 15 EUR/t; dodatečná pokuta podle ETS činí 100 EUR/t (za nesplnění požadavků)
a podle směrnice o veřejných ekologických zakázkách 30–40 EUR/t (externí náklady na CO2
po dobu životnosti vozidla).

Pozměňovací návrh 233
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Částky poplatku za překročení emisí 
se považují za příjem souhrnného 
rozpočtu Evropské unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Informace uvnitř vozidla určené 

pro řidiče
Výrobci žádající v souladu s nařízením 
(ES) č. 715/2007 o schválení typu vozidla 
kategorie N1 vymezeného ve směrnici 
2007/46/ES vybaví počínaje 1. lednem 
2012 každé vozidlo měřičem spotřeby 
paliva.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby řidiči u svého vozidla znali skutečnou spotřebu paliva, která je často vyšší než 
spotřeba naměřená v rámci zkušebního cyklu EU. Tyto informace by bylo možné získat 
pomocí měřiče spotřeby paliva, který by řidiče přiměl také k úspornějšímu stylu řízení vozidla.
Evropská Komise v současnosti připravuje požadavky, podle nichž by tímto přístrojem měly 
být vybaveny osobní vozidla. Tyto požadavky by měly platit také pro lehká užitková vozidla.

Pozměňovací návrh 235
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do dne 31. října 2013 a do 31. října 
každého následujícího roku zveřejní 
Komise seznam, ve kterém u každého 
výrobce uvede:

1. Do dne 31. října 2015 a do 31. října 
každého následujícího roku zveřejní 
Komise seznam, ve kterém u každého 
výrobce uvede:

Or. en

Odůvodnění

Návaznost na změny, které zavádí pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 1 a 2.

Pozměňovací návrh 236
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do dne 31. října 2013 a do 31. října 
každého následujícího roku zveřejní 
Komise seznam, ve kterém u každého 
výrobce uvede:

1. Do dne 31. října 2014 a do 31. října 
každého následujícího roku zveřejní 
Komise seznam, ve kterém u každého 
výrobce uvede:

Or. en

Odůvodnění

Návrh je překládán v zájmu důslednosti. Zveřejňování by mělo probíhat v souladu
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s prováděním nařízení, aby se zamezilo narušení trhu a diskriminaci výrobců.

Pozměňovací návrh 237
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do dne 31. října 2013 a do 31. října 
každého následujícího roku zveřejní 
Komise seznam, ve kterém u každého 
výrobce uvede:

1. Do dne 31. října 2014 a do 31. října 
každého následujícího roku zveřejní 
Komise seznam, ve kterém u každého 
výrobce uvede:

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ode dne 31. října 2014 seznam 
zveřejňovaný podle odstavce 1 rovněž 
uvede, zda výrobce splnil pro předchozí 
kalendářní rok požadavky uvedené
v článku 4.

2. Ode dne 31. října 2015 se v seznamu 
zveřejňovaném podle odstavce 1 rovněž 
uvede, zda výrobce splnil pro předchozí 
kalendářní rok požadavky uvedené
v článku 4.

Or. en

Odůvodnění

Návaznost na změny, které zavádí pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 1 a 2.

Pozměňovací návrh 239
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ode dne 31. října 2014 seznam 
zveřejňovaný podle odstavce 1 rovněž 
uvede, zda výrobce splnil pro předchozí 
kalendářní rok požadavky uvedené
v článku 4.

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

Or. en

Odůvodnění

Návrh je překládán v zájmu důslednosti. Zveřejňování by mělo probíhat v souladu
s prováděním nařízení, aby se zamezilo narušení trhu a diskriminaci výrobců.

Pozměňovací návrh 240
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ode dne 31. října 2014 seznam 
zveřejňovaný podle odstavce 1 rovněž 
uvede, zda výrobce splnil pro předchozí 
kalendářní rok požadavky uvedené
v článku 4.

2. Ode dne 31. října 2015 se v seznamu
zveřejňovaném podle odstavce 1 rovněž 
uvede, zda výrobce splnil pro předchozí 
kalendářní rok požadavky uvedené
v článku 4.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k delšímu výrobnímu cyklu lehkých užitkových vozidel by měla tato podmínka začít 
platit až v roce 2015, jelikož vozidla, která se budou prodávat v roce 2014, jsou ve fázi vývoje, 
resp. výroby již nyní. Poplatek za překročení emisí by se měl analogicky začít uplatňovat až 
od 1. ledna 2015.

Pozměňovací návrh 241
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost dodavatele nebo výrobce 
se zohlední snížení emisí CO2 dosažené 
použitím inovativních technologií.
Celkový příspěvek těchto technologií 
ke snížení cíle pro průměrné specifické 
emise každého výrobce činí nejvýše 7 g 
CO2/km.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je třeba přehodnotit zkušební cyklus, aby se zohlednily další ekoinovace a lépe se do něj 
promítly podmínky během skutečné jízdy.

Pozměňovací návrh 242
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost dodavatele nebo výrobce se 
zohlední snížení emisí CO2 dosažené 
použitím inovativních technologií. Celkový 
příspěvek těchto technologií ke snížení 
cíle pro průměrné specifické emise 
každého výrobce činí nejvýše 7 g CO2/km.

1. Na žádost dodavatele nebo výrobce 
se zohlední snížení emisí CO2 dosažené 
použitím inovativních technologií.

Or. de

Odůvodnění

Místo na zákazy by se úsilí o snížení CO2 mělo zaměřit na systémy pobídek. K omezení 
příspěvku uznávaných a schválených ekoinovací ke snížení CO2 neexistuje žádná objektivní 
příčina.
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Pozměňovací návrh 243
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise do dne 31. prosince 2012
v souladu s regulativním postupem podle 
čl. 13 odst. 2 přijme prováděcí pravidla
o postupu schvalování těchto inovativních 
technologií. Tato prováděcí pravidla 
vycházejí z následujících kritérií 
pro inovativní technologie:

2. Komise do dne 31. prosince 2012
v souladu s regulativním postupem podle 
čl. 13 odst. 2 přijme prováděcí pravidla
o postupu schvalování těchto inovativních 
technologií. Tato prováděcí pravidla 
musejí být v souladu s ustanoveními podle 
čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 443/2009
a vycházejí z následujících kritérií 
pro inovativní technologie:

Or. en

Odůvodnění

V čl. 12 odst. 2 nařízení 443/2009 o emisích CO2 z osobních automobilů se uvádí, že Komise 
do roku 2010 přijme podrobná pravidla týkající se postupu pro schvalování takových 
inovativních technologií. Tato pravidla pro schvalování osobních automobilů, která jsou
v současné době předmětem diskuze, by se měla uplatňovat i na lehká užitková vozidla.
Nemělo by se rozlišovat mezi ekoinovacemi u osobních a lehkých užitkových vozidel, ani by se 
neměly lišit schvalovací postupy. Měli bychom se vyvarovat jakékoli zbytečné práce.

Pozměňovací návrh 244
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise do dne 31. prosince 2012
v souladu s regulativním postupem podle 
čl. 13 odst. 2 přijme prováděcí pravidla
o postupu schvalování těchto inovativních 
technologií. Tato prováděcí pravidla 
vycházejí z následujících kritérií 
pro inovativní technologie:

2. Komise do dne 31. prosince 2012
v souladu s regulativním postupem podle 
čl. 13 odst. 2 přijme prováděcí pravidla
o postupu schvalování těchto inovativních 
technologií. Tato prováděcí pravidla 
musejí být v souladu s ustanoveními podle 
čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 443/2009
a vycházejí z následujících kritérií 
pro inovativní technologie:
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Or. en

Odůvodnění

V čl. 12 odst. 2 nařízení 443/2009 o emisích CO2 z osobních automobilů se uvádí, že Komise 
do roku 2010 přijme podrobná pravidla týkající se postupu pro schvalování takových 
inovativních technologií. Tato pravidla pro schvalování osobních automobilů, která jsou
v současné době předmětem diskuze, by se měla uplatňovat i na lehká užitková vozidla.
Nemělo by se rozlišovat mezi ekoinovacemi u osobních a lehkých užitkových vozidel, ani by se 
neměly lišit schvalovací postupy. Měli bychom se vyvarovat jakékoli zbytečné práce.

Pozměňovací návrh 245
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise do dne 31. prosince 2012
v souladu s regulativním postupem podle 
čl. 13 odst. 2 přijme prováděcí pravidla
o postupu schvalování těchto inovativních 
technologií. Tato prováděcí pravidla 
vycházejí z následujících kritérií 
pro inovativní technologie:

2. Komise do dne 31. prosince 2012
v souladu s regulativním postupem podle 
čl. 13 odst. 2 přijme prováděcí pravidla
o postupu schvalování těchto inovativních 
technologií. Tato prováděcí pravidla jsou
v souladu s ustanoveními podle čl. 12
odst. 2 nařízení (ES) 443/2009 a vycházejí
z následujících kritérií pro inovativní 
technologie:

Or. de

Odůvodnění

Prováděcí pravidla k uznání ekoinovací by měla být v souladu s ustanoveními nařízení (ES) 
č. 443/2009 (emise CO2 osobních vozidel), abychom se vyhnuli dvěma odlišným postupům a 
s tím spojenými vyššími náklady.

Pozměňovací návrh 246
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit 
Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato prováděcí pravidla jsou založena 
na následujících zásadách:
a) pravidelně aktualizovaný unijní seznam 
ekoinovací umožňuje jejich sjednocení
v rámci Unie a prostřednictvím orgánů 
odpovědných za schválení jednotlivých 
typů vozidel zajišťuje účinné využití 
těchto technologií;
b) orgány členských států odpovědné 
za schválení jednotlivých typů vozidel 
hodnotí a schvalují použití ekoinovací
a příslušné zohlednění příspěvku 
ke snížení CO2, aby bylo možné každému 
modelu vozidla přiřadit specifický balíček 
ekoinovací;
c) Komise přijme rozhodnutí o žádosti 
dodavatele či výrobce do šesti měsíců 
od jejího podání;
d) určitá technologie je schválena jako 
ekoinovace, pokud lze míru snížení CO2, 
které se díky ní dosáhlo, měřit v rámci 
cyklu hodnocení typu vozidla nejvýše 
ze 40 %;
e) určitá technologie je schválena jako 
ekoinovace, pokud míra snížení CO2, 
které se díky ní dosáhlo, dosahuje více než 
0,2 g/km.

Or. de

Odůvodnění

Zákonodárce upravil uznávání ekoinovací závazným způsobem v nařízení (ES) č. 443/2009 
(emise CO2 osobních vozidel). Komise však přesto dosud nepředložila ani jeden postup
k uznání ekoinovací. Abychom se vyhnuli tomuto vakuu u lehkých užitkových vozidel, je nutné 
stanovit přesnější podmínky postupu jejich uznávání.
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Pozměňovací návrh 247
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Reklama

Reklama na vozidlo zahrnuté 
do působnosti tohoto právního předpisu, 
která informuje o technických aspektech, 
spotřebě energie či ceně, poskytuje 
koncovým uživatelům nezbytné údaje
o energetické výkonnosti 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 se často používají v reklamách na lehká užitková vozidla.

Pozměňovací návrh 248
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do dne 31. října 2016 a poté každé tři 
roky se přijmou opatření, kterými se
v příloze I hodnota M0 upraví takovým 
způsobem, aby vyjadřovala průměrnou 
hmotnost nových lehkých užitkových 
vozidel za předchozí tři kalendářní roky.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podle údajů poradce Komise je pravděpodobnost zvýšení hmotnosti lehkých užitkových 
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vozidel daleko nižší než pravděpodobnost zvýšení hmotnosti osobních vozidel, jelikož zvýšení 
průměrné hmotnosti vede k podstatně vyšším nákladům na splnění cílových hodnot CO2.
Zavedení úpravy hmotnosti v roce 2018 a poté každé tři roky kromě toho vede k nutnosti 
častých úprav cílových hodnot, což je v rozporu se lhůtou, kterou výrobci dodávek potřebují.
Proto není nutné přihlížet k autonomnímu přírůstku hmotnosti. A konečně nelze 
za „nepodstatnou“ považovat žádnou úpravu cílových hodnot, protože každá úprava vede
k významným změnám na trhu, změnám v úsilí daného průmyslového odvětví apod.

Pozměňovací návrh 249
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření vstoupí poprvé v platnost 
dne 1. ledna 2018 a poté každé tři roky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, 
se přijímají regulativním postupem
s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 12. – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Do 1. ledna 2018 dokončí Komise 
přehodnocení cíle pro specifické emise 
uvedeného v příloze I a výjimek 
uvedených v článku 10 s cílem stanovit
– způsoby, jak od roku 2025 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 145 g CO2/km, a
– aspekty plnění uvedeného cíle, včetně 
poplatku za překročení emisí.
Komise podle potřeby předloží na základě 
tohoto přehodnocení a svého posouzení 
dopadu, které bude obsahovat celkové 
posouzení dopadu tohoto nařízení 
na automobilový průmysl a na něm 
závislá odvětví, návrh na změnu tohoto 
nařízení způsobem, který bude v co 
nejvyšší míře nestranný z hlediska 
hospodářské soutěže, sociálně spravedlivý
a udržitelný.
Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Evropské radě návrh 
týkající se těch opatření, jejichž účelem je 
změnit podstatné prvky tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný dlouhodobý cíl 135 g CO2/km, který má být plněn od roku 2020, je naprosto 
nerealistický a není rozumné založit posouzení dopadu na této hodnotě. Dříve, než bude 
stanovena dlouhodobá cílová hodnota a datum, je třeba vypracovat komplexní posouzení 
dopadu.

Pozměňovací návrh 252
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Návrh nařízení
Čl. 12. – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Do 1. ledna 2018 dokončí Komise 
přehodnocení cíle pro specifické emise 
uvedeného v příloze I a výjimek 
uvedených v článku 10 s cílem stanovit
– způsoby, jak od roku 2025 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 145 g CO2/km, a
– aspekty plnění uvedeného cíle, včetně 
poplatku za překročení emisí.
Komise podle potřeby předloží na základě 
tohoto přehodnocení a svého posouzení 
dopadu, které bude obsahovat celkové 
posouzení dopadu tohoto nařízení 
na automobilový průmysl a na něm 
závislá odvětví, návrh na změnu tohoto 
nařízení způsobem, který bude v co 
nejvyšší míře nestranný z hlediska 
hospodářské soutěže, sociálně spravedlivý
a udržitelný.
Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Evropské radě návrh 
týkající se těch opatření, jejichž účelem je 
změnit podstatné prvky tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k vyšším nákladům spojeným se snížením CO2 u lehkých užitkových vozidel
v porovnání s osobními automobily a potřebě delšího vývojového a výrobního cyklu je 
dosažení dlouhodobého cíle 135 g CO2/km do roku 2020 nerealistické. Vedlo by to ke zvýšení 
maloobchodní ceny o více než 5 000 EUR a k vymizení některých specifických tříd vozidel 
(např. třídy III). První studie provedená pro Komisi ukázala, že hodnota 160 g CO2/km 
přestavuje náročný cíl snížení CO2, který však lze splnit.

Pozměňovací návrh 253
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 1. ledna 2013 dokončí Komise 
přezkum cílů pro specifické emise 
uvedených v příloze I a výjimek 
uvedených v článku 10 s cílem stanovit

Do 1. ledna 2013 Komise vyhodnotí 
uplatňování cílů pro specifické emise 
uvedených v příloze I a výjimek 
uvedených v článku 10 s cílem stanovit

Or. en

Odůvodnění

Výrobci by měli získat potřebnou jistotu z hlediska investic, aby byli schopni splnit cíl na rok 
2020.

Pozměňovací návrh 254
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 135 g CO2/km, a to 
pod podmínkou potvrzení jeho 
proveditelnosti na základě aktualizovaných 
výsledků posouzení dopadů, a

– způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 150 g CO2/km, a to 
pod podmínkou potvrzení jeho 
proveditelnosti na základě aktualizovaných 
výsledků posouzení dopadů, a

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k vyšším nákladům na snížení emisí CO2 u lehkých užitkových vozidel ve srovnání
s osobními vozidly a k delšímu vývojovému a výrobnímu cyklu, který je k tomu zapotřebí, není 
dosažení cíle 135 g CO2/km v dané časové lhůtě realistické. 150 g CO2/km je náročný, ale 
realistický cíl.

Pozměňovací návrh 255
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 1 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 135 g CO2/km, a to 
pod podmínkou potvrzení jeho 
proveditelnosti na základě aktualizovaných 
výsledků posouzení dopadů, a

– zjistit, zda lze nákladově efektivním 
způsobem dosáhnout do roku 2020 
dlouhodobého cíle 160 g CO2/km
a do roku 2025 dlouhodobého cíle 135 g 
CO2/km, a to na základě aktualizovaných 
výsledků posouzení dopadů, a

Or. de

Odůvodnění

Stanovení přesných hodnot dlouhodobých cílů a zahrnutí lehkých užitkových vozidel kategorie 
N2 a M2 do tohoto nařízení je podmíněno potvrzením jeho proveditelnosti na základě 
odpovídajícího posouzení dopadů.

Pozměňovací návrh 256
Chris Davies, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 135 g CO2/km, a to 
pod podmínkou potvrzení jeho 
proveditelnosti na základě aktualizovaných 
výsledků posouzení dopadů, a

– způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 125 g CO2/km, a to pod 
podmínkou potvrzení jeho proveditelnosti 
na základě aktualizovaných výsledků 
posouzení dopadů, a

Or. en

Odůvodnění

Mají-li být splněny cíle EU pro rok 2020, je naprosto nutné zvýšit účinnost paliva u dodávek
a malých užitkových vozidel, která by vedla ke snížení nákladů společností. Opatření nutná 
ke zvýšení účinnosti paliva a snížení emisí CO2 jsou v podstatě tatáž. Výrobci vozidel se 
snažili zmařit stanovení náročných morem týkajících se účinnosti paliva / snížení CO2, tyto 
normy však již přesahují očekávání právních předpisů z roku 2009. Průmysl bude reagovat 
pozitivně a inovativně, jakmile budou stanoveny významné cíle na zlepšení a výrobcům 
vozidel bude poskytnuto 10 let na to, aby jich dosáhli.
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Pozměňovací návrh 257
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 135 g CO2/km, a to pod 
podmínkou potvrzení jeho proveditelnosti 
na základě aktualizovaných výsledků 
posouzení dopadů, a

− způsoby, jak počínaje rokem 2020 
nákladově efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 160 g CO2/km, a

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobý cíl je důležitý, jelikož je hnací silou ochrany životního prostředí a poskytuje 
průmyslu jistotu při plánování. Vzhledem k vyšším nákladům spojeným se snížením CO2
u lehkých užitkových vozidel v porovnání s osobními automobily a potřebě delšího vývojového
a výrobního cyklu je však dosažení dlouhodobého cíle 135 g CO2/km v navrhovaném časovém 
období nerealistické. Tento cíl by vedl ke zvýšení maloobchodní ceny o více než 5 000 EUR a 
k vymizení některých specifických tříd vozidel (např. třídy III). Případné rozšíření působnosti 
nařízení na vozidla kategorií N2 a M2 je zásadní změnou, kterou dané nařízení přináší a které 
není vhodné řešit postupem projednávání ve výborech. Vozidla kategorie N2 a M2 jsou blíže 
těžkým nákladním vozidlům a o jejich zařazení do tohoto nařízení lze uvažovat pouze
v případě jakéhokoli dlouhodobého cíle.

Pozměňovací návrh 258
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 135 g CO2/km, a to 
pod podmínkou potvrzení jeho 
proveditelnosti na základě 
aktualizovaných výsledků posouzení 
dopadů, a

– způsoby, jak počínaje rokem 2020 
nákladově efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 160 g CO2/km, a
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Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný dlouhodobý cíl 135 g CO2/km, který má být plněn od roku 2020, je naprosto 
nerealistický a není rozumné založit posouzení dopadu na této hodnotě. Dříve, než bude 
stanovena dlouhodobá cílová hodnota a datum, je třeba vypracovat komplexní posouzení 
dopadu. Případné rozšíření působnosti nařízení na vozidla kategorií N2 a M2 je zásadní 
změnou, kterou dané nařízení přináší. Vozidla kategorií N2 a M2 se podobají spíše těžkým 
nákladním vozidlům, tzn. že i vozidla, jejichž referenční hmotnost je nižší než 2610 kg, mají 
obvykle hrubou hmotnost až 5–6 tun. Rozšíření působnosti nařízení na tyto kategorie vozidel 
by na mělo výrazný vliv, a proto o něm lze uvažovat pouze v případě jakéhokoli dlouhodobého 
cíle. Případné rozšíření působnosti nařízení na vozidla kategorií N2 a M2 je zásadní změnou, 
kterou dané nařízení přináší a která by měla významný dopad na výrobce vozidel.

Pozměňovací návrh 259
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 135 g CO2/km, a to 
pod podmínkou potvrzení jeho 
proveditelnosti na základě 
aktualizovaných výsledků posouzení 
dopadů, a

– způsoby, jak počínaje rokem 2020 
nákladově efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 160 g CO2/km, a

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný dlouhodobý cíl 135 g CO2/km, který má být plněn od roku 2020, je naprosto 
nerealistický a není rozumné založit posouzení dopadu na této hodnotě. Dříve, než bude 
stanovena dlouhodobá cílová hodnota a datum, je třeba vypracovat komplexní posouzení 
dopadu. Případné rozšíření působnosti nařízení na vozidla kategorií N2 a M2 je zásadní 
změnou, kterou dané nařízení přináší. Vozidla kategorií N2 a M2 se podobají spíše těžkým 
nákladním vozidlům, tzn. že i vozidla, jejichž referenční hmotnost je nižší než 2610 kg, mají 
obvykle hrubou hmotnost až 5–6 tun. Rozšíření působnosti nařízení na tyto kategorie vozidel 
by na mělo výrazný vliv, a proto o něm lze uvažovat pouze v případě jakéhokoli dlouhodobého 
cíle. Případné rozšíření působnosti nařízení na vozidla kategorií N2 a M2 je zásadní změnou, 
kterou dané nařízení přináší a která by měla významný dopad na výrobce vozidel.
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Pozměňovací návrh 260
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 135 g CO2/km, a to 
pod podmínkou potvrzení jeho 
proveditelnosti na základě 
aktualizovaných výsledků posouzení 
dopadů, a

– způsoby, jak počínaje rokem 2025 
nákladově efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 135 g CO2/km, a

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný dlouhodobý cíl 135 g CO2/km, který má být plněn od roku 2020, je nerealistický
a není rozumné založit posouzení dopadu na této hodnotě. Dříve, než bude stanovena 
dlouhodobá cílová hodnota a datum, je třeba vypracovat komplexní posouzení dopadu.

Pozměňovací návrh 261
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 135 g CO2/km, a to 
pod podmínkou potvrzení jeho 
proveditelnosti na základě 
aktualizovaných výsledků posouzení 
dopadů, a

− způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 125 g CO2/km, a

Or. en
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Pozměňovací návrh 262
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 135 g CO2/km, a to 
pod podmínkou potvrzení jeho 
proveditelnosti na základě 
aktualizovaných výsledků posouzení 
dopadů, a

− způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 125 g CO2/km, a

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 135 g CO2/km, a to 
pod podmínkou potvrzení jeho 
proveditelnosti na základě 
aktualizovaných výsledků posouzení 
dopadů, a

− způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 125 g CO2/km, a

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby stanovené cíle byly právně závazné a konečné. Pokud by nařízení stanovovalo
v souvislosti se snižováním emisí cíle, jejichž proveditelnost by se musela ještě potvrdit, 
neměli by výrobci potřebnou jistotu z hlediska investic a plánování.
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Pozměňovací návrh 264
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 135 g CO2/km, a to 
pod podmínkou potvrzení jeho 
proveditelnosti na základě 
aktualizovaných výsledků posouzení 
dopadů, a

− způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 125 g CO2/km, a

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 pro snižování emisí u osobních 
vozidel, u nichž je požadované snížení do roku 2020 stanoveno na 40 %. Technickou 
dosažitelnost hodnoty 125 g CO2/km podporuje posouzení dopadu provedené Komisí a vysílá 
se tím jasný signál výrobcům, aby inovovali svou flotilu lehkých užitkových vozidel.

Pozměňovací návrh 265
Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 135 g CO2/km, a to 
pod podmínkou potvrzení jeho 
proveditelnosti na základě 
aktualizovaných výsledků posouzení 
dopadů, a

− způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 125 g CO2/km, a

Or. en
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Pozměňovací návrh 266
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise podle potřeby na základě tohoto 
přezkumu a svého posouzení dopadů, které 
zahrne celkové posouzení dopadu 
na automobilový průmysl a na něm závislá 
odvětví,

Komise na základě tohoto hodnocení
a svého posouzení dopadů, které zahrne 
celkové posouzení dopadu 
na automobilový průmysl a na něm závislá 
odvětví,

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise podle potřeby na základě tohoto 
přezkumu a svého posouzení dopadů, 
které zahrne celkové posouzení dopadu 
na automobilový průmysl a na něm 
závislá odvětví,

Komise podle potřeby na základě tohoto 
přezkumu

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby stanovené cíle byly právně závazné a konečné. Pokud by nařízení stanovovalo
v souvislosti se snižováním emisí cíle, jejichž proveditelnost by se musela ještě potvrdit, 
neměli by výrobci potřebnou jistotu z hlediska investic a plánování.

Pozměňovací návrh 268
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 2 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– předloží návrh na změnu tohoto 
nařízení způsobem, který bude v co 
nejvyšší míře nestranný z hlediska 
hospodářské soutěže, sociálně spravedlivý
a udržitelný,

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby stanovené cíle byly právně závazné a konečné. Pokud by nařízení stanovovalo
v souvislosti se snižováním emisí cíle, jejichž proveditelnost by se musela ještě potvrdit, 
neměli by výrobci potřebnou jistotu z hlediska investic a plánování.

Pozměňovací návrh 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– předloží návrh na změnu tohoto nařízení 
způsobem, který bude v co nejvyšší míře 
nestranný z hlediska hospodářské soutěže, 
sociálně spravedlivý a udržitelný,

– předloží návrh na změnu tohoto nařízení 
způsobem, který bude v co nejvyšší míře 
nestranný z hlediska hospodářské soutěže, 
sociálně spravedlivý a udržitelný a který 
bude v souladu s cílem EU snížit emise 
do roku 2050 ve srovnání s hodnotami
v roce 1990 o 80–90 %,

Or. en

Odůvodnění

Je důležité do tohoto právního předpisu začlenit odkaz na širší kontext klimatických cílů EU.
Při revizi tohoto nařízení je nutné přihlížet k nejnovějším cílům EU.

Pozměňovací návrh 270
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 2 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– předloží návrh na změnu tohoto nařízení 
způsobem, který bude v co nejvyšší míře 
nestranný z hlediska hospodářské soutěže, 
sociálně spravedlivý a udržitelný,

– předloží návrh na změnu tohoto nařízení 
způsobem, který bude v co nejvyšší míře 
nestranný z hlediska hospodářské soutěže, 
sociálně spravedlivý a udržitelný a bude 
odpovídat cíli EU snížit emise do roku 
2050 o 80–95 % oproti hodnotám v roce 
1990, 

Or. de

Odůvodnění

Je nutné zdůraznit, že tento právní předpis je součástí strategie EU zaměřené na boj 
se změnou klimatu. Bude-li hodnota 135 g CO2/km potvrzena, mělo by se to odrazit i 
v prohlášení Evropské unie ohledně změny klimatu. Cíl snižování emisí byl znovu potvrzen 
na zasedání Evropské rady dne 11. března.

Pozměňovací návrh 271
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– předloží návrh na změnu tohoto nařízení 
způsobem, který bude v co nejvyšší míře 
nestranný z hlediska hospodářské soutěže, 
sociálně spravedlivý a udržitelný,

– přijme podrobná pravidla o způsobech 
plnění požadavků tohoto nařízení 
způsobem, který bude v co nejvyšší míře 
nestranný z hlediska hospodářské soutěže, 
sociálně spravedlivý a udržitelný,

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– potvrdí zahrnutí vozidel kategorie N2 – s ohledem na dlouhodobý cíl od roku 
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a M2 podle přílohy II směrnice 2007/46/ES
s referenční hmotností nepřesahující 2 610 
kg a vozidel, na něž je schválení typu 
rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 715/2007, do tohoto nařízení.

2020 předloží návrh na zahrnutí vozidel 
kategorie N2 a M2 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a vozidel, 
na něž je schválení typu rozšířeno
v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 715/2007, do tohoto nařízení.

Or. de

Odůvodnění

Stanovení přesných hodnot dlouhodobých cílů a zahrnutí lehkých užitkových vozidel kategorie 
N2 a M2 do tohoto nařízení je podmíněno potvrzením jeho proveditelnosti na základě 
odpovídajícího posouzení dopadů.

Pozměňovací návrh 273
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– potvrdí zahrnutí vozidel kategorie N2
a M2 podle přílohy II směrnice 2007/46/ES
s referenční hmotností nepřesahující 
2 610 kg a vozidel, na něž je schválení 
typu rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 
nařízení (ES) č. 715/2007, do tohoto 
nařízení.

– určí způsoby případného zahrnutí 
vozidel kategorie N2 a M2 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a vozidel, 
na něž je schválení typu za účelem splnění 
dlouhodobého cíle rozšířeno v souladu
s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007, 
do tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný dlouhodobý cíl 135 g CO2/km, který má být plněn od roku 2020, je naprosto 
nerealistický a není rozumné založit posouzení dopadu na této hodnotě. Dříve, než bude 
stanovena dlouhodobá cílová hodnota a datum, je třeba vypracovat komplexní posouzení 
dopadu. Případné rozšíření působnosti nařízení na vozidla kategorií N2 a M2 je zásadní 
změnou, kterou dané nařízení přináší. Vozidla kategorií N2 a M2 se podobají spíše těžkým 
nákladním vozidlům, tzn. že i vozidla, jejichž referenční hmotnost je nižší než 2610 kg, mají 
obvykle hrubou hmotnost až 5–6 tun. Rozšíření působnosti nařízení na tyto kategorie vozidel 
by na mělo výrazný vliv, a proto o něm lze uvažovat pouze v případě jakéhokoli dlouhodobého 
cíle. Případné rozšíření působnosti nařízení na vozidla kategorií N2 a M2 je zásadní změnou, 



AM\817674CS.doc 69/90 PE442.834v01-00

CS

kterou dané nařízení přináší a která by měla významný dopad na výrobce vozidel.

Pozměňovací návrh 274
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– potvrdí zahrnutí vozidel kategorie N2
a M2 podle přílohy II směrnice 2007/46/ES
s referenční hmotností nepřesahující 
2 610 kg a vozidel, na něž je schválení 
typu rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 
nařízení (ES) č. 715/2007, do tohoto 
nařízení.

– určí způsoby případného zahrnutí 
vozidel kategorie N2 a M2 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a vozidel, 
na něž je schválení typu za účelem splnění 
dlouhodobého cíle rozšířeno v souladu
s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007, 
do tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný dlouhodobý cíl 135 g CO2/km, který má být plněn od roku 2020, je naprosto 
nerealistický a není rozumné založit posouzení dopadu na této hodnotě. Dříve, než bude 
stanovena dlouhodobá cílová hodnota a datum, je třeba vypracovat komplexní posouzení 
dopadu. Případné rozšíření působnosti nařízení na vozidla kategorií N2 a M2 je zásadní 
změnou, kterou dané nařízení přináší. Vozidla kategorií N2 a M2 se podobají spíše těžkým 
nákladním vozidlům, tzn. že i vozidla, jejichž referenční hmotnost je nižší než 2610 kg, mají 
obvykle hrubou hmotnost až 5–6 tun. Rozšíření působnosti nařízení na tyto kategorie vozidel 
by na mělo výrazný vliv, a proto o něm lze uvažovat pouze v případě jakéhokoli dlouhodobého 
cíle. Případné rozšíření působnosti nařízení na vozidla kategorií N2 a M2 je zásadní změnou, 
kterou dané nařízení přináší a která by měla významný dopad na výrobce vozidel.

Pozměňovací návrh 275
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– potvrdí zahrnutí vozidel kategorie N2
a M2 podle přílohy II směrnice 2007/46/ES
s referenční hmotností nepřesahující 

– určí způsoby případného zahrnutí 
vozidel kategorie N2 a M2 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
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2 610 kg a vozidel, na něž je schválení 
typu rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 
nařízení (ES) č. 715/2007, do tohoto 
nařízení.

hmotností nepřesahující 2 610 kg a vozidel, 
na něž je schválení typu za účelem splnění 
dlouhodobého cíle rozšířeno v souladu
s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007, 
do tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavce 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– potvrdí zahrnutí vozidel kategorie N2
a M2 podle přílohy II směrnice 2007/46/ES
s referenční hmotností nepřesahující 
2 610 kg a vozidel, na něž je schválení 
typu rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 
nařízení (ES) č. 715/2007, do tohoto 
nařízení.

– určí způsoby případného zahrnutí 
vozidel kategorie N2 a M2 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a vozidel, 
na něž je schválení typu za účelem splnění 
dlouhodobého cíle rozšířeno v souladu
s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007, 
do tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, 
se přijímají regulativním postupem
s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, 
se přijímají regulativním postupem podle 
čl. 13 odst. 2, pokud je tento postup
i nadále v souladu s pozměněnými 
Smlouvami.

Or. en



AM\817674CS.doc 71/90 PE442.834v01-00

CS

Pozměňovací návrh 278
Miroslav Ouzký

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, 
se přijímají regulativním postupem
s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh týkající se těch
opatření, jež mají za účel změnit podstatné 
prvky tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný dlouhodobý cíl 135 g CO2/km, který má být plněn od roku 2020, je naprosto 
nerealistický a není rozumné založit posouzení dopadu na této hodnotě. Dříve, než bude 
stanovena dlouhodobá cílová hodnota a datum, je třeba vypracovat komplexní posouzení 
dopadu. Případné rozšíření působnosti nařízení na vozidla kategorií N2 a M2 je zásadní 
změnou, kterou dané nařízení přináší. Vozidla kategorií N2 a M2 se podobají spíše těžkým 
nákladním vozidlům, tzn. že i vozidla, jejichž referenční hmotnost je nižší než 2610 kg, mají 
obvykle hrubou hmotnost až 5–6 tun. Rozšíření působnosti nařízení na tyto kategorie vozidel 
by na mělo výrazný vliv, a proto o něm lze uvažovat pouze v případě jakéhokoli dlouhodobého 
cíle. Případné rozšíření působnosti nařízení na vozidla kategorií N2 a M2 je zásadní změnou, 
kterou dané nařízení přináší a která by měla významný dopad na výrobce vozidel.

Pozměňovací návrh 279
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, 
se přijímají regulativním postupem
s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh týkající se těch
opatření, jež mají za účel změnit podstatné 
prvky tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný dlouhodobý cíl 135 g CO2/km, který má být plněn od roku 2020, je naprosto 
nerealistický a není rozumné založit posouzení dopadu na této hodnotě. Dříve, než bude 
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stanovena dlouhodobá cílová hodnota a datum, je třeba vypracovat komplexní posouzení 
dopadu. Případné rozšíření působnosti nařízení na vozidla kategorií N2 a M2 je zásadní 
změnou, kterou dané nařízení přináší. Vozidla kategorií N2 a M2 se podobají spíše těžkým 
nákladním vozidlům, tzn. že i vozidla, jejichž referenční hmotnost je nižší než 2610 kg, mají 
obvykle hrubou hmotnost až 5–6 tun. Rozšíření působnosti nařízení na tyto kategorie vozidel 
by na mělo výrazný vliv, a proto o něm lze uvažovat pouze v případě jakéhokoli dlouhodobého 
cíle. Případné rozšíření působnosti nařízení na vozidla kategorií N2 a M2 je zásadní změnou, 
kterou dané nařízení přináší a která by měla významný dopad na výrobce vozidel.

Pozměňovací návrh 280
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, 
se přijímají regulativním postupem
s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh týkající se těch
opatření, jež mají za účel změnit podstatné 
prvky tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, 
se přijímají regulativním postupem
s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh týkající se těch
opatření, jež mají za účel změnit podstatné 
prvky tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 1. ledna 2018 dokončí Komise 
přehodnocení cíle pro specifické emise 
uvedeného v příloze I a výjimek 
uvedených v článku 10 s cílem stanovit
– způsoby, jak od roku 2025 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 145 g CO2/km, a
– aspekty plnění uvedeného cíle, včetně 
poplatku za překročení emisí.
Komise podle potřeby předloží na základě 
tohoto přehodnocení a svého posouzení 
dopadů, které bude obsahovat celkové 
posouzení dopadu tohoto nařízení 
na automobilový průmysl a na něm 
závislá odvětví, návrh na změnu tohoto 
nařízení způsobem, který bude v co 
nejvyšší míře nestranný z hlediska 
hospodářské soutěže, sociálně spravedlivý
a udržitelný.
Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Evropské radě návrh 
týkající se těch opatření, jejichž účelem je 
změnit podstatné prvky tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k vyšším nákladům spojeným se snížením CO2 u lehkých užitkových vozidel
v porovnání s osobními automobily a potřebě delšího vývojového a výrobního cyklu je 
dosažení dlouhodobého cíle 135 g CO2/km do roku 2020 nerealistické. Vedlo by to ke zvýšení 
maloobchodní ceny o více než 5 000 EUR a k vymizení některých specifických tříd vozidel 
(např. třídy III). První studie provedená pro Komisi ukázala, že hodnota 160 g CO2/km 
přestavuje náročný cíl snížení CO2, který však lze splnit.

Pozměňovací návrh 283
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 1. ledna 2018 dokončí Komise 
přezkum cíle pro specifické emise 
uvedeného v příloze I a výjimek 
uvedených v článku 10 s cílem stanovit
– způsoby, jak od roku 2025 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 145 g CO2/km, a
– aspekty plnění uvedeného cíle, včetně 
poplatku za překročení emisí.
Komise podle potřeby na základě tohoto 
přehodnocení a svého posouzení dopadů, 
které bude obsahovat celkové posouzení 
dopadu na automobilový průmysl
a na něm závislá odvětví,
– předloží návrh na změnu tohoto 
nařízení způsobem, který bude v co 
nejvyšší míře nestranný z hlediska 
hospodářské soutěže, sociálně spravedlivý
a udržitelný.
Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Evropské radě návrh 
týkající se těch opatření, jež mají za účel 
změnit podstatné prvky tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobý cíl je důležitý, jelikož je hnací silou ochrany životního prostředí a poskytuje 
průmyslu jistotu při plánování. Vzhledem k vyšším nákladům spojeným se snížením CO2
u lehkých užitkových vozidel v porovnání s osobními automobily a potřebě delšího vývojového
a výrobního cyklu je však dosažení dlouhodobého cíle 135 g CO2/km v navrhovaném časovém 
období nerealistické. Tento cíl by vedl ke zvýšení maloobchodní ceny o více než 5 000 EUR a 
k vymizení některých specifických tříd vozidel (např. třídy III). Podle první studie provedené 
pro Komisi (GŘ-ENVI) přestavuje hodnota 160 g CO2/km v roce 2020 náročný cíl snížení 
CO2 (který by znamenal průměrné zvýšení maloobchodní ceny vozidla o 3 800 EUR). 
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Pozměňovací návrh 284
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, 
se přijímají regulativním postupem
s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Stanovení přesných hodnot dlouhodobých cílů a zahrnutí lehkých užitkových vozidel kategorie 
N2 a M2 do tohoto nařízení je podmíněno potvrzením jeho proveditelnosti na základě 
odpovídajícího posouzení dopadů.

Pozměňovací návrh 285
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise do roku 2015 přezkoumá 
metodu pro určování specifických emisí 
CO2 dokončených vozidel podle odstavce 
7 části B přílohy II a případně předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrh 
na změnu přílohy II.

7. Pro účely monitorování stanoví Komise 
do roku 2011 postup na získání 
reprezentativních hodnot emisí CO2
a hmotnosti u dokončených vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Komise by před přijetím legislativního návrhu měla předložit vhodné řešení. Cíl v souvislosti
s CO2, který ve svém návrhu stanovuje, má být plněn od roku 2014. Dokončená vozidla tvoří 
přibližně 15–16 % celého trhu s lehlými užitkovými vozidly. Vzhledem k jejich vysokému 
podílu na trhu a k tomu, že jejich dopad na vozový park výrobců původního zařízení (OEM –
original equipment manufacturer) dosud není znám, je třeba co nejrychleji stanovit vhodný 
postup pro získání reprezentativních hodnot emisí CO2 a hmotnosti u dokončených vozidel.
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Pozměňovací návrh 286
Sergio Berlato

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise do roku 2015 přezkoumá 
metodu pro určování specifických emisí 
CO2 dokončených vozidel podle odstavce 
7 části B přílohy II a případně předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrh 
na změnu přílohy II.

7. Pro účely monitorování stanoví Komise 
do roku 2011 postup na získání 
reprezentativních hodnot emisí CO2
a hmotnosti u dokončených vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Komise by před přijetím legislativního návrhu měla předložit vhodné řešení. Cíl v souvislosti
s CO2, který ve svém návrhu stanovuje, má být plněn od roku 2014. Dokončená vozidla tvoří 
přibližně 15–16 % celého trhu s lehlými užitkovými vozidly. Vzhledem k jejich vysokému 
podílu na trhu a k tomu, že jejich dopad na vozový park výrobců původního zařízení (OEM –
original equipment manufacturer) dosud není znám, je třeba co nejrychleji stanovit vhodný 
postup pro získání reprezentativních hodnot emisí CO2 a hmotnosti u dokončených vozidel.

Pozměňovací návrh 287
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise do roku 2015 přezkoumá 
metodu pro určování specifických emisí 
CO2 dokončených vozidel podle odstavce 
7 části B přílohy II a případně předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrh 
na změnu přílohy II.

7. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě do roku 2011 návrh 
na postup měření specifických emisí CO2
u dokončených vozidel.

Or. de
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Odůvodnění

Komise již v jednom pracovním dokumentu uvedla, že způsob stanovování specifických emisí 
CO2 u dokončených vozidel, uvedený v návrhu nařízení, není vhodný a měl by být co nejdříve 
přehodnocen.

Pozměňovací návrh 288
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise do roku 2015 přezkoumá 
metodu pro určování specifických emisí 
CO2 dokončených vozidel podle odstavce 
7 části B přílohy II a případně předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrh 
na změnu přílohy II.

7. Pro účely monitorování stanoví Komise 
do roku 2011 postup na získání 
reprezentativních hodnot emisí CO2
a hmotnosti u dokončených vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Komise by před přijetím legislativního návrhu měla předložit vhodné řešení. Cíl v souvislosti
s CO2, který ve svém návrhu stanovuje, má být plněn od roku 2014. Dokončená vozidla tvoří 
přibližně 15–16 % celého trhu s lehlými užitkovými vozidly. Vzhledem k jejich vysokému 
podílu na trhu a k tomu, že jejich dopad na vozový park výrobců původního zařízení (OEM –
original equipment manufacturer) dosud není znám, je třeba co nejrychleji stanovit vhodný 
postup pro získání reprezentativních hodnot emisí CO2 a hmotnosti u dokončených vozidel.

Pozměňovací návrh 289
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise do roku 2015 přezkoumá 
metodu pro určování specifických emisí 
CO2 dokončených vozidel podle odstavce 
7 části B přílohy II a případně předloží 

7. Pro účely monitorování stanoví Komise 
do roku 2011 postup na získání 
reprezentativních hodnot emisí CO2
a hmotnosti u dokončených vozidel.
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Evropskému parlamentu a Radě návrh 
na změnu přílohy II.

Or. en

Odůvodnění

Komise by před přijetím legislativního návrhu měla předložit vhodné řešení. Cíl v souvislosti
s CO2, který ve svém návrhu stanovuje, má být plněn od roku 2014. Dokončená vozidla tvoří 
přibližně 15–16 % celého trhu s lehlými užitkovými vozidly. Vzhledem k jejich vysokému 
podílu na trhu a k tomu, že jejich dopad na vozový park výrobců původního zařízení (OEM –
original equipment manufacturer) dosud není znám, je třeba co nejrychleji stanovit vhodný 
postup pro získání reprezentativních hodnot emisí CO2 a hmotnosti u dokončených vozidel.

Pozměňovací návrh 290
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Změna směrnice 92/6/EHS

Směrnice Rady 92/6/EHS1 se s účinností 
od ...* mění takto:
1) Článek 1 se nahrazuje tímto:
„Pro účely této směrnice se „motorovým 
vozidlem“ rozumí každé motorem 
poháněné vozidlo patřící do kategorie M2, 
M3, N1, N2 nebo N3 určené k provozu 
na pozemních komunikacích, které má 
nejméně čtyři kola a maximální 
konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h.
Kategoriemi M2, M3, N1, N2 a N3 
se rozumějí kategorie podle definice
v příloze II směrnice 70/156/EHS (*).“
2) V článku 2 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Členské státy přijmou nezbytná opatření, 
aby motorová vozidla kategorie N1, N2, 
M2 a M3 podle článku 1 směla být 
používána v silničním provozu, pouze 
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pokud mají namontovány omezovače 
rychlosti nastavené na maximální rychlost 
100 km/h.“.
____________
*Úř. věst.: jeden rok ode dne vstupu této
směrnice v platnost.
____________
1 Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 27.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – písm. a – řádek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Od roku 2014 do roku 2017: a) Od roku 2012 do roku 2017:

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 292
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – písm. a – řádek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Od roku 2014 do roku 2017: a) Od roku 2015 do roku 2017:

Or. de

Odůvodnění

Jde o úpravu, která je podmíněna změnou data, od kdy by měla začít platit tato ustanovení, 
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na rok 2015. 

Pozměňovací návrh 293
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – písm. a – řádek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Od roku 2014 do roku 2017: vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – písm. a – řádek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrné specifické emise CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

Směrné specifické emise CO2 = 165 + a × 
(M – M0)

Or. en

Odůvodnění

Ke zvýšení jistoty z hlediska investic výrobců by měla existovat jistota ohledně dlouhodobého 
cíle pro rok 2020.

Pozměňovací návrh 295
Chris Davies, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – písm. a – řádek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrné specifické emise CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

Směrné specifické emise CO2 = 160 + a × 
(M – M0)

Or. en
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Odůvodnění

Mají-li být splněny cíle EU pro rok 2020, je naprosto nutné zvýšit účinnost paliva u dodávek
a malých užitkových vozidel, která by vedla ke snížení nákladů společností. Opatření nutná 
ke zvýšení účinnosti paliva a snížení emisí CO2 jsou v podstatě tatáž. Výrobci vozidel veřejně 
prohlašují, že cílová hodnota, kterou navrhuje Komise pro rok 2016, je náročná, soukromě 
však připouštějí, že by mohla být ještě podstatně náročnější.

Pozměňovací návrh 296
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – písm. a – řádek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrné specifické emise CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

Specifické emise CO2 = 175 + a × (M –
M0)

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Od roku 2018: vypouští se
Směrné specifické emise CO2 = 175 + a × 
(M – M0)
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 12 odst. 1
a = 0,093

Or. en

Odůvodnění

Podle údajů poradce Komise je pravděpodobnost zvýšení hmotnosti lehkých užitkových 
vozidel daleko nižší než pravděpodobnost zvýšení hmotnosti osobních vozidel, jelikož zvýšení 
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průměrné hmotnosti vede k podstatně vyšším nákladům na splnění cílových hodnot CO2.
Zavedení úpravy hmotnosti v roce 2018 a poté každé tři roky kromě toho vede k nutnosti 
častých úprav cílových hodnot, což je v rozporu se lhůtou, kterou výrobci dodávek potřebují.
Proto není nutné přihlížet k autonomnímu přírůstku hmotnosti.

Pozměňovací návrh 298
Chris Davies, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – písm. b – řádek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrné specifické emise CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

Směrné specifické emise CO2 = 160 + a × 
(M – M0)

Or. en

Odůvodnění

Mají-li být splněny cíle EU pro rok 2020, je naprosto nutné zvýšit účinnost paliva u dodávek
a malých užitkových vozidel, která by vedla ke snížení nákladů společností. Opatření nutná 
ke zvýšení účinnosti paliva a snížení emisí CO2 jsou v podstatě tatáž. Výrobci vozidel veřejně 
prohlašují, že cílová hodnota, kterou navrhuje Komise pro rok 2016, je náročná, soukromě 
však připouštějí, že by mohla být ještě podstatně náročnější.

Pozměňovací návrh 299
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Od roku 2020:
Směrné specifické emise CO2 = 125 + a × 
(M – M0),
kde
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) 
či jiném parametru užitkovosti přijatém 
podle čl. 12 odst. 4
M0 = hodnota přijatá podle čl. 12 odst. 1
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a = hodnota přijatá podle čl. 12 odst. 4

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Příloha 2 – název A – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2011 a každý následující 
kalendářní rok zaznamenají členské státy
u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jejich území tyto 
údaje:

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2014 a každý následující 
kalendářní rok zaznamenají členské státy
u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jejich území tyto 
údaje:

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha 2 – název A – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2011 a každý následující 
kalendářní rok zaznamenají členské státy
u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jejich území tyto 
údaje:

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující 
kalendářní rok zaznamenají členské státy
u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jejich území tyto 
údaje:

Or. en

Odůvodnění

Návrh je překládán v zájmu důslednosti. Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci 
výrobců, mělo by být monitorování prováděno v souladu s uplatňováním tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 302
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Příloha 2 – název A – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2011 a každý následující 
kalendářní rok zaznamenají členské státy
u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jejich území tyto 
údaje:

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující 
kalendářní rok zaznamenají členské státy
u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jejich území tyto 
údaje:

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Matthias Groote

Návrh nařízení
Příloha 2 – název A – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) typ, variantu a verzi; b) typ, variantu a verzi, a to i 
u dokončených vozidel;

Or. de

Odůvodnění

Kompromisní návrh Komise ohledně dokončených vozidel není dost jasný, resp. výrobci by 
tím mohli být motivováni k tomu, aby převedli výrobu na dokončená vozidla. Je nutné zavést 
ochranné doložky, jako např. kontrolu, jak vysoký je podíl dokončených vozidel.

Pozměňovací návrh 304
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Příloha 2 – název A – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2011 a každý následující 

3. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2014 a každý následující 
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kalendářní rok zjišťuje každý členský stát 
metodami popsanými v části B 
pro každého výrobce tyto údaje:

kalendářní rok zjišťuje každý členský stát 
metodami popsanými v části B 
pro každého výrobce tyto údaje:

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha 2 – název A – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2011 a každý následující 
kalendářní rok zjišťuje každý členský stát 
metodami popsanými v části B 
pro každého výrobce tyto údaje:

3. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující 
kalendářní rok zjišťuje každý členský stát 
metodami popsanými v části B 
pro každého výrobce tyto údaje:

Or. en

Odůvodnění

Návrh je překládán v zájmu důslednosti. Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci 
výrobců, mělo by být monitorování prováděno v souladu s uplatňováním tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 306
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Příloha 2 – název A – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2011 a každý následující 
kalendářní rok zjišťuje každý členský stát 
metodami popsanými v části B 
pro každého výrobce tyto údaje:

3. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující 
kalendářní rok zjišťuje každý členský stát 
metodami popsanými v části B 
pro každého výrobce tyto údaje:

Or. en
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Pozměňovací návrh 307
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Příloha 2 – název A – bod 3 – písm. d – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro každou variantu každé verze
každého typu nového lehkého užitkového 
vozidla:

d) pro každou verzi každé varianty
každého typu nového lehkého užitkového 
vozidla:

Or. en

Odůvodnění

Návaznost na změny, které zavádí pozměňovací návrh k čl. 7 odst. 1.

Pozměňovací návrh 308
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha 2 – název A – bod 3 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) specifické emise CO2, ii) specifické emise CO2 a podíl snížení 
emisí v důsledku použití inovativních 
technologií v souladu s článkem 11,

Or. en

Odůvodnění

Návrh je překládán v zájmu důslednosti. Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci 
výrobců, mělo by být monitorování prováděno v souladu s uplatňováním tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 309
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Příloha 2 – název A – bod 3 – písm. d – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) specifické emise CO2, ii) specifické emise CO2 a podíl snížení 
emisí v důsledku použití inovativních 
technologií v souladu s článkem 11,

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Matthias Groote

Návrh nařízení
Příloha 2 – název B – bod 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rozdělení nových lehkých užitkových 
vozidel podle verze

4. Rozdělení nových lehkých užitkových 
vozidel podle verze, a to i u dokončených 
vozidel

Or. de

Odůvodnění

Kompromisní návrh Komise ohledně dokončených vozidel není dost jasný, resp. výrobci by 
tím mohli být motivováni k tomu, aby převedli výrobu na dokončená vozidla. Je nutné zavést 
ochranné doložky, jako např. kontrolu, jak vysoký je podíl dokončených vozidel.

Pozměňovací návrh 311
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Příloha 2 – název B – bod 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Užitečné zatížení vozidla se stanoví jako 
rozdíl mezi maximální technicky 
přípustnou hmotností naloženého vozidla 
podle přílohy III směrnice 2007/46/ES
a hmotností vozidla.

Užitečné zatížení vozidla se stanoví jako 
rozdíl mezi maximální technicky 
přípustnou hmotností naloženého vozidla 
podle přílohy III směrnice 2007/46/ES, jak 
je uvedeno v prohlášení o shodě
a definováno v bodě 2.8 přílohy
I směrnice 2007/46/ES, a hmotností 
vozidla.
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Or. en

Odůvodnění

Cílem je, aby se text více shodoval se směrnicí 2007/46/ES.

Pozměňovací návrh 312
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Příloha 2 – název B – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Specifické emise dokončených vozidel vypouští se
Specifické emise dokončených vozidel 
se stanoví v souladu se směrnicí 
2004/3/ES. Pokud tato hodnota není
k dispozici, specifické emise dokončeného 
vozidla se stanoví stejně jako nejvyšší 
hodnota specifických emisí všech 
dokončených vozidel, která jsou stejného 
typu jako nedokončené vozidlo, z nějž 
dokončené vozidlo vychází a které bylo 
registrováno v EU ve stejném sledovaném 
roce, přičemž „typ vozidla“ se určuje 
podle článku 3 směrnice 2007/46/ES.
Existují-li více než tři různé hodnoty 
specifických emisí všech dokončených 
vozidel, použije se druhá nejvyšší hodnota 
specifických emisí.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise k původnímu návrhu přiložila tento doporučený pozměňovací návrh, neboť 
její původní návrh neposkytuje schůdné řešení.

Pozměňovací návrh 313
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Příloha 2 – název B – bod 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifické emise dokončených vozidel 
se stanoví v souladu se směrnicí 
2004/3/ES. Pokud tato hodnota není
k dispozici, specifické emise dokončeného 
vozidla se stanoví stejně jako nejvyšší 
hodnota specifických emisí všech 
dokončených vozidel, která jsou stejného 
typu jako nedokončené vozidlo, z nějž 
dokončené vozidlo vychází a které bylo 
registrováno v EU ve stejném sledovaném 
roce, přičemž „typ vozidla“ se určuje 
podle článku 3 směrnice 2007/46/ES.
Existují-li více než tři různé hodnoty 
specifických emisí všech dokončených 
vozidel, použije se druhá nejvyšší hodnota 
specifických emisí.

V případě vozidel vyráběných v několika 
fázích odpovídá za celé vozidlo výrobce 
dokončeného vozidla. Ke zjištění 
parametrů CO2 a hmotnosti vozidla, které 
jsou rozhodující z hlediska tohoto 
nařízení, může být nutné, aby výrobce 
nedokončeného vozidla převzal v rámci 
tohoto nařízení odpovědnost za dosažení 
cíle snižování CO2. Tím nesmí být výrobce 
nedokončeného vozidla vystaven
nepřiměřeným nákladům.

Výrobce dokončených vozidel poskytne 
příslušným monitorovacím orgánům 
(výrobci nedokončeného vozidla, Komisi, 
schvalovacím orgánům členských států) 
údaje o hmotnosti dokončeného vozidla,
a pokud je známa, i o hodnotě CO2
dokončeného vozidla, příp. o hodnotě CO2
nedokončeného vozidla homologované 
na hmotnost dokončeného vozidla, pokud 
vlastní hodnota CO2 není známa.
Komise provede do 31. prosince 2011 
změny směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, 
kterou se stanoví rámec pro schvalování 
motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel, jakož i systémů, konstrukčních 
částí a samostatných technických celků 
určených pro tato vozidla (rámcová 
směrnice)1. K zajištění platnosti tohoto 
postupu by Komise měla v prvním 
kalendářním roce poté, co tato směrnice 
vstoupí v platnost, tento postup potvrdit, 
příp. upravit. Vozidla vyráběná ve více 
fázích lze do snah o plnění cílových 
hodnot začlenit až po vstupu této úpravy 
platnost.
Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.
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Or. de

Odůvodnění

Návrh, který předložila Komise, nepřihlíží k požadavkům na homologaci nedokončených 
vozidel a na stávající obchodní vztahy mezi výrobci nedokončených a dokončených vozidel. 
Správné uplatňování hodnot CO2 a hmotnosti u nedokončených / dokončených vozidel nesmí 
vést k nepřiměřeným nákladům v případě výrobců nedokončených vozidel.


