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Pozměňovací návrh 12
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Podle čl. 13 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým 
se stanoví výkonnostní emisní normy pro 
nová lehká užitková vozidla v rámci 
integrovaného přístupu Unie ke snižování 
emisí CO2 z lehkých vozidel, má Komise 
přezkoumat způsoby, jak do roku 2020 
dosáhnout cíle 147 g/km, a to pod 
podmínkou potvrzení jeho proveditelnosti, 
i vzorce uvedené v příloze I a výjimky 
podle článku 11. Návrh, který má změnit 
uvedené nařízení, musí být z hlediska 
hospodářské soutěže, sociální spravedlnosti 
a udržitelnosti v co nejvyšší míře neutrální.

(1) Podle čl. 13 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým 
se stanoví výkonnostní emisní normy pro 
nová lehká užitková vozidla v rámci 
integrovaného přístupu Unie ke snižování 
emisí CO2 z lehkých vozidel, má Komise 
přezkoumat způsoby, jak do roku 2020 
dosáhnout cíle 128 g/km, a to pod 
podmínkou potvrzení jeho proveditelnosti, 
i vzorce uvedené v příloze I a výjimky 
podle článku 11. Vzhledem 
k technologickému pokroku by měl být 
pro rok 2020 stanoven ambicióznější cíl ve 
výši 128 g/km. Takový cíl by navíc byl 
v souladu s 27% snížením, jehož se 
dosáhne v oblasti emisí CO2 z nových 
osobních automobilů podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, 
kterým se stanoví výkonnostní emisní 
normy pro nové osobní automobily 
v rámci integrovaného přístupu 
Společenství ke snižování emisí CO2
z lehkých užitkových vozidel. Návrh, který 
má změnit uvedené nařízení, musí být 
z hlediska hospodářské soutěže, sociální 
spravedlnosti a udržitelnosti v co nejvyšší 
míře neutrální.

________________
1 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Cíl navrhovaný Komisí pro rok 2020 představuje zpřísnění cíle pro lehká užitková vozidla pro 
rok 2015 o 16 %. Pro osobní automobily představuje cíl pro rok 2020 zpřísnění o 27 %. Cíl 
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pro lehká užitková vozidla by měl být 128 g CO2/km, aby byly podmínky stejné náročné pro 
všechny typy vozidel.

Pozměňovací návrh 13
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Lehká užitková vozidla jsou jedním 
z nejrychleji rostoucích zdrojů emisí 
skleníkových plynů v dopravě. Emise 
z nich mezi lety 1995 a 2010 vzrostly 
o 26 % a v současné době představují 8 % 
všech emisí v silniční dopravě. Cíl ve výši 
85 g/km do roku 2025 je třeba zavést, aby
se výrobcům vozidel zajistil předvídatelný 
politický rámec, vzhledem k tomu, že je 
nezbytné neustále zlepšovat spotřebu 
pohonných hmot i po roce 2020, a 
v souladu se snižováním emisí uhlíku 
v odvětví dopravy, což je součástí cílů 
Unie v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Chris Davies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Nařízení (EU) č. 510/2011 stanoví 
emisní normy CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Vzhledem k tomu, že 
mezi emisemi CO2 a spotřebou pohonných 
hmot existuje přímá souvislost, má 
zmíněné nařízení významný dopad na 
uživatele lehkých užitkových vozidel, jimiž 
jsou často malé podniky a vozové parky. 
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Vzhledem k zátěži, kterou představuje 
zvyšování nákladů na pohonné hmoty, 
mají normy stanovené v uvedeném 
nařízení rovněž za cíl nákladově 
efektivním způsobem snížit spotřebu 
pohonných hmot a náklady na ně pro 
majitele lehkých užitkových vozidel. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité usilovat o snižování emisí CO2 a spotřeby pohonných hmot. Pohonné hmoty 
představují pro podniky čím dál významnější složku nákladů, obvykle třetinu nákladů 
vlastnictví a provozních nákladů, a proto je vhodné, aby toto nařízení nákladově efektivním 
způsobem usilovalo o minimalizaci spotřeby pohonných hmot.

Pozměňovací návrh 15
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je vhodné upřesnit, že pro účely 
ověření dodržování cíle 147 g CO2/km by 
měly být emise CO2 i nadále měřeny 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 
20. června 2007 o schvalování typu 
motorových vozidel z hlediska emisí 
z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska 
přístupu k informacím o opravách a údržbě 
vozidla a jeho prováděcími předpisy 
i pomocí inovativních technologií.

(2) Je vhodné upřesnit, že pro účely 
ověření dodržování cíle 128 g CO2/km by 
měly být emise CO2 i nadále měřeny 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 
20. června 2007 o schvalování typu 
motorových vozidel z hlediska emisí 
z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska 
přístupu k informacím o opravách a údržbě 
vozidla a jeho prováděcími předpisy 
i pomocí inovativních technologií.

Or. en

Odůvodnění

Cíl navrhovaný Komisí pro rok 2020 představuje zpřísnění cíle pro lehká užitková vozidla pro 
rok 2015 o 16 %. Pro osobní automobily představuje cíl pro rok 2020 zpřísnění o 27 %. Cíl 
pro lehká užitková vozidla by měl být 128 g CO2/km, aby byly podmínky stejně náročné pro 
všechny typy vozidel.
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Pozměňovací návrh 16
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je vhodné upřesnit, že pro účely 
ověření dodržování cíle 147 g CO2/km by 
měly být emise CO2 i nadále měřeny 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 
20. června 2007 o schvalování typu 
motorových vozidel z hlediska emisí 
z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska 
přístupu k informacím o opravách a údržbě 
vozidla a jeho prováděcími předpisy 
i pomocí inovativních technologií.

(2) Je vhodné upřesnit, že pro účely 
ověření dodržování cíle pro rok 2020 by 
měly být emise CO2 i nadále měřeny 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 
20. června 2007 o schvalování typu 
motorových vozidel z hlediska emisí 
z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska 
přístupu k informacím o opravách a údržbě 
vozidla a jeho prováděcími předpisy 
i pomocí inovativních technologií. Studie 
vypracované Komisí však prokazují, že 
zkušební postupy používané pro měření 
hodnot emisí CO2 podle tohoto nařízení 
nezabránily většímu využívání flexibilních 
možností ze strany výrobců, což vedlo 
ke snížení emisí CO2, nikoli však 
v důsledku technologických zlepšení, a 
k nemožnosti jejich dosažení ve 
skutečných podmínkách provozu. 
Nařízení (ES) č. 715/2007 je tudíž 
naléhavě zapotřebí přezkoumat, aby se 
zajistilo, že zkušební postupy 
odpovídajícím způsobem odrážejí skutečné 
emise CO2 z vozidel. Tento přezkum by se 
měl, mimo jiné, zabývat flexibilními 
možnostmi vyplývajícími z používání 
výchozích podmínek pro náklad a 
z horního limitu nastavení setrvačnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je vhodné upřesnit, že pro účely 
ověření dodržování cíle 147 g CO2/km by 
měly být emise CO2 i nadále měřeny 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 
20. června 2007 o schvalování typu 
motorových vozidel z hlediska emisí 
z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska 
přístupu k informacím o opravách a údržbě 
vozidla a jeho prováděcími předpisy 
i pomocí inovativních technologií.

(2) Je vhodné upřesnit, že pro účely 
ověření dodržování cíle 147 g CO2/km by 
měly být emise CO2 i nadále měřeny 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 
20. června 2007 o schvalování typu 
motorových vozidel z hlediska emisí 
z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska 
přístupu k informacím o opravách a údržbě 
vozidla a jeho prováděcími předpisy 
i pomocí inovativních technologií. Studie 
vypracované Komisí však prokazují, že 
zkušební postupy používané pro měření 
hodnot emisí CO2 podle tohoto nařízení 
nezabránily většímu využívání flexibilních 
možností ze strany výrobců, což vedlo 
ke snížení emisí CO2, nikoli však 
v důsledku technologických zlepšení, a 
k nemožnosti jejich dosažení ve 
skutečných podmínkách provozu. 
Nařízení (ES) č. 715/2007 a nový evropský
jízdní cyklus (NEDC) je tudíž naléhavě 
zapotřebí pozměnit, a to nejpozději do 
konce roku 2014, aby se zajistilo, že 
zkušební postupy odpovídajícím způsobem 
odrážejí emise CO2 vznikající při 
skutečném silničním provozu. Dalším 
krokem by mělo být začlenění světového 
zkušebního postupu pro lehká užitková 
vozidla, který je v současné době vyvíjen 
pod záštitou Evropské hospodářské 
komise OSN, do práva Unie, a to co 
nejdříve po jeho zavedení. Komise by měla 
zvážit, zda je třeba tento postup při jeho 
začleňování do práva Unie doplnit 
o dodatečná ustanovení, aby se zajistilo, 
že zkušební postupy odpovídajícím 
způsobem odrážejí emise vznikající při 
skutečném silničním provozu.

Or. de
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Odůvodnění

Spotřebitelé by měli mít možnost věřit údajům o spotřebě, jak je uvádějí výrobci. Stávající 
zkušební cyklus nabízí celou řadu flexibilních možností, avšak neodráží realitu. Světový 
zkušební postup pro lehká užitková vozidla přinese zlepšení, ale jeho dokončení bude ještě 
nějakou dobu trvat. Nový evropský jízdní cyklus by proto měl být před zavedením světového 
zkušebního postupu pro lehká užitková vozidla pozměněn. Navíc by se mělo zvážit, zda světový 
zkušební postupu pro lehká užitková vozidla nedoplnit o dodatečná ustanovení EU, jelikož 
světový cyklus nemůže odpovídajícím způsobem reflektovat situaci v EU.

Pozměňovací návrh 18
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Většina průmyslových odvětví 
v Evropské unii významnou měrou usiluje 
o snížení emisí CO2 a zvýšení účinnosti. 
Účinnost musí zvýšit také výrobci lehkých 
užitkových vozidel, aby splnili ambiciózní 
evropské cíle v oblasti ochrany klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Ambicióznější cíle v oblasti snížení 
emisí CO2 jsou proveditelné, výrobci však 
potřebují legislativní pokyny, aby mohli 
investovat do technologií šetrných 
k životnímu prostředí a úsporných, pokud 
jde o spotřebu pohonných hmot, aniž by 
se museli smiřovat s konkurenčními 
nevýhodami.
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Pozměňovací návrh 20
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Podle odborné analýzy, která byla 
provedena pro posouzení dopadů, jsou 
technologie nezbytné ke splnění cíle 
147 g CO2/km k dispozici a požadovaného 
snížení emisí lze dosáhnout za nižší 
náklady, než se odhadovalo v předcházející 
analýze provedené před přijetím nařízení 
(EU) č. 510/2011. Rozdíl mezi současnými 
průměrnými specifickými emisemi CO2
z nových lehkých užitkových vozidel 
a hodnotami stanovenými výše uvedeným 
cílem se kromě toho rovněž zmenšil. 
Proveditelnost dosažení cíle 147 g CO2/km 
do roku 2020 je tedy potvrzena.

(3) Podle odborné analýzy, která byla 
provedena pro posouzení dopadů, jsou 
technologie nezbytné ke splnění cíle 
128 g CO2/km k dispozici a požadovaného 
snížení emisí lze dosáhnout za nižší 
náklady, než se odhadovalo v předcházející 
analýze provedené před přijetím nařízení 
(EU) č. 510/2011. Rozdíl mezi současnými 
průměrnými specifickými emisemi CO2
z nových lehkých užitkových vozidel 
a hodnotami stanovenými výše uvedeným 
cílem se kromě toho rovněž zmenšil. 
Proveditelnost dosažení cíle 128 g CO2/km 
do roku 2020 je tedy potvrzena.

Or. en

Odůvodnění

Cíl navrhovaný Komisí pro rok 2020 představuje zpřísnění cíle pro lehká užitková vozidla pro 
rok 2015 o 16 %. Pro osobní automobily představuje cíl pro rok 2020 zpřísnění o 27 %. Cíl 
pro lehká užitková vozidla by měl být 128 g CO2/km, aby byly podmínky stejné náročné pro 
všechny typy vozidel.

Pozměňovací návrh 21
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Podle odborné analýzy, která byla 
provedena pro posouzení dopadů, jsou 
technologie nezbytné ke splnění cíle 

(3) Podle odborné analýzy, která byla 
provedena pro posouzení dopadů, jsou 
technologie nezbytné ke splnění cíle 
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147 g CO2/km k dispozici a požadovaného 
snížení emisí lze dosáhnout za nižší 
náklady, než se odhadovalo v předcházející 
analýze provedené před přijetím nařízení 
(EU) č. 510/2011. Rozdíl mezi současnými 
průměrnými specifickými emisemi CO2
z nových lehkých užitkových vozidel 
a hodnotami stanovenými výše uvedeným 
cílem se kromě toho rovněž zmenšil. 
Proveditelnost dosažení cíle 147 g CO2/km 
do roku 2020 je tedy potvrzena.

147 g CO2/km k dispozici a požadovaného 
snížení emisí lze dosáhnout za nižší 
náklady, než se odhadovalo v předcházející 
analýze provedené před přijetím nařízení 
(EU) č. 510/2011. Rozdíl mezi současnými 
průměrnými specifickými emisemi CO2
z nových lehkých užitkových vozidel 
a hodnotami stanovenými výše uvedeným 
cílem se kromě toho rovněž zmenšil. 
Z technické analýzy vyplývá, že splnění 
přísnějšího cíle by bylo technologicky 
proveditelné a nákladově efektivní. Cíl pro 
rok 2020 by se tedy měl stanovit na 
hodnotu 110 g CO2/km.

Or. en

Odůvodnění

V době přijetí nařízení se náklady na splnění cíle 147 g CO2/km odhadovaly na 2000 až 
8800 EUR. Studie z roku 2012, o niž se opíralo posouzení dopadů vypracované Komisí za 
účelem přezkumu návrhu, však počítá s dodatečnými náklady na splnění cíle 147 g CO2/km 
pouze okolo 450 EUR. Studie společnosti TNO z roku 2012 ukazuje, že cíl ve výši 
110 g CO2/km pro užitková vozidla je technologicky proveditelný a že dodatečné náklady by 
se vrátily za méně než 4 roky.

Pozměňovací návrh 22
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Podle odborné analýzy, která byla 
provedena pro posouzení dopadů, jsou 
technologie nezbytné ke splnění cíle 
147 g CO2/km k dispozici a požadovaného 
snížení emisí lze dosáhnout za nižší 
náklady, než se odhadovalo v předcházející 
analýze provedené před přijetím nařízení 
(EU) č. 510/2011. Rozdíl mezi současnými 
průměrnými specifickými emisemi CO2
z nových lehkých užitkových vozidel 
a hodnotami stanovenými výše uvedeným 
cílem se kromě toho rovněž zmenšil. 

(3) Podle odborné analýzy, která byla 
provedena pro posouzení dopadů, jsou 
technologie nezbytné ke splnění cíle 
147 g CO2/km k dispozici a požadovaného 
snížení emisí lze dosáhnout za nižší 
náklady, než se odhadovalo v předcházející 
analýze provedené před přijetím nařízení 
(EU) č. 510/2011. Rozdíl mezi současnými 
průměrnými specifickými emisemi CO2
z nových lehkých užitkových vozidel 
a hodnotami stanovenými výše uvedeným 
cílem se kromě toho rovněž zmenšil. 
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Proveditelnost dosažení cíle 147 g CO2/km 
do roku 2020 je tedy potvrzena.

Ambicióznější cíl pro rok 2020 je tedy 
proveditelný a také nákladově efektivní.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení dopadů vypracované Komisí ukazuje, že cíl ve výši 147 g navrhovaný pro rok 2020 
není dostatečně ambiciózní, zejména v porovnání s cílem pro osobní automobily. 
Ambicióznější cíl by byl technologicky proveditelný a ušetřil by řidičům peníze.

Pozměňovací návrh 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Podle odborné analýzy, která byla 
provedena pro posouzení dopadů, jsou 
technologie nezbytné ke splnění cíle 
147 g CO2/km k dispozici a požadovaného 
snížení emisí lze dosáhnout za nižší 
náklady, než se odhadovalo v předcházející 
analýze provedené před přijetím nařízení 
(EU) č. 510/2011. Rozdíl mezi současnými 
průměrnými specifickými emisemi CO2
z nových lehkých užitkových vozidel 
a hodnotami stanovenými výše uvedeným 
cílem se kromě toho rovněž zmenšil. 
Proveditelnost dosažení cíle 147 g CO2/km 
do roku 2020 je tedy potvrzena.

(3) Podle odborné analýzy, která byla 
provedena pro posouzení dopadů, jsou 
technologie nezbytné ke splnění cíle 
147 g CO2/km k dispozici a požadovaného 
snížení emisí lze dosáhnout za nižší 
náklady, než se odhadovalo v předcházející 
analýze provedené před přijetím nařízení 
(EU) č. 510/2011. Rozdíl mezi současnými 
průměrnými specifickými emisemi CO2
z nových lehkých užitkových vozidel 
a hodnotami stanovenými výše uvedeným 
cílem se kromě toho rovněž zmenšil. 
Přísnější cíl je jak proveditelný, tak 
nákladově efektivní. Cíl pro rok 2020 by 
se tedy měl stanovit na hodnotu 
128 g CO2/km.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Chris Davies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Podle odborné analýzy, která byla 
provedena pro posouzení dopadů, jsou 
technologie nezbytné ke splnění cíle 
147 g CO2/km k dispozici a požadovaného 
snížení emisí lze dosáhnout za nižší 
náklady, než se odhadovalo v předcházející 
analýze provedené před přijetím nařízení 
(EU) č. 510/2011. Rozdíl mezi současnými 
průměrnými specifickými emisemi CO2
z nových lehkých užitkových vozidel 
a hodnotami stanovenými výše uvedeným 
cílem se kromě toho rovněž zmenšil. 
Proveditelnost dosažení cíle 147 g CO2/km 
do roku 2020 je tedy potvrzena.

(3) Podle odborné analýzy, která byla 
provedena pro posouzení dopadů, jsou 
technologie nezbytné ke splnění cíle 
147 g CO2/km k dispozici a požadovaného 
snížení emisí lze dosáhnout za nižší 
náklady, než se odhadovalo v předcházející 
analýze provedené před přijetím nařízení 
(EU) č. 510/2011. Rozdíl mezi současnými 
průměrnými specifickými emisemi CO2
z nových lehkých užitkových vozidel 
a hodnotami stanovenými výše uvedeným 
cílem se kromě toho rovněž zmenšil.
V důsledku toho by cíle pro rok 2020 měly 
být přehodnoceny na 135 g CO2/km, jak 
již dříve uvedla Komise ve svém návrhu 
z roku 2009. 

Or. en

Odůvodnění

Komise ve stanovisku 2009/0173 navrhla pro nová lehká užitková vozidla cíl ve výši 
135 g CO2/km. Vzhledem k pokroku, jehož bylo od té doby dosaženo v oblasti vývoje motorů, 
je zřejmé, že tento cíl je zcela rozumný a jeho dosažení sníží náklady téměř každému podniku 
v Evropě.

Pozměňovací návrh 25
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Podle odborné analýzy, která byla 
provedena pro posouzení dopadů, jsou 
technologie nezbytné ke splnění cíle 
147 g CO2/km k dispozici a požadovaného 
snížení emisí lze dosáhnout za nižší 
náklady, než se odhadovalo v předcházející 
analýze provedené před přijetím nařízení 
(EU) č. 510/2011. Rozdíl mezi současnými 
průměrnými specifickými emisemi CO2

(3) Podle odborné analýzy, která byla 
provedena pro posouzení dopadů, jsou 
technologie nezbytné ke splnění cíle 
147 g CO2/km k dispozici a požadovaného 
snížení emisí lze dosáhnout za nižší 
náklady, než se odhadovalo v předcházející 
analýze provedené před přijetím nařízení 
(EU) č. 510/2011. Rozdíl mezi současnými 
průměrnými specifickými emisemi CO2
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z nových lehkých užitkových vozidel 
a hodnotami stanovenými výše uvedeným 
cílem se kromě toho rovněž zmenšil. 
Proveditelnost dosažení cíle 147 g CO2/km
do roku 2020 je tedy potvrzena.

z nových lehkých užitkových vozidel 
a hodnotami stanovenými výše uvedeným 
cílem se kromě toho rovněž zmenšil. Je 
možné splnit přísnější cíl, než jaký stanoví 
nařízení (ES) č. 443/2009, a byl by 
i nákladově efektivnější. Cíl pro rok 2020 
by tedy měl být změněn na hodnotu 
118 g CO2/km.

Or. fr

Odůvodnění

Hodnota 118 g CO2/km pro lehká užitková vozidla odpovídá 95 g CO2/km pro nové osobní 
automobily.

Pozměňovací návrh 26
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen 

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Podle odborné analýzy, která byla 
provedena pro posouzení dopadů, jsou 
technologie nezbytné ke splnění cíle 
147 g CO2/km k dispozici a požadovaného 
snížení emisí lze dosáhnout za nižší 
náklady, než se odhadovalo v předcházející 
analýze provedené před přijetím nařízení 
(EU) č. 510/2011. Rozdíl mezi současnými 
průměrnými specifickými emisemi CO2
z nových lehkých užitkových vozidel 
a hodnotami stanovenými výše uvedeným 
cílem se kromě toho rovněž zmenšil. 
Proveditelnost dosažení cíle 147 g CO2/km 
do roku 2020 je tedy potvrzena.

(3) Podle odborné analýzy, která byla 
provedena pro posouzení dopadů, jsou 
technologie nezbytné ke splnění cíle 
147 g CO2/km k dispozici a požadovaného 
snížení emisí lze dosáhnout za nižší 
náklady, než se odhadovalo v předcházející 
analýze provedené před přijetím nařízení 
(EU) č. 510/2011. Rozdíl mezi současnými 
průměrnými specifickými emisemi CO2
z nových lehkých užitkových vozidel 
a hodnotami stanovenými výše uvedeným 
cílem se kromě toho rovněž zmenšil. 
Přísnější cíl je jak proveditelný, tak 
nákladově efektivní. Cíl pro rok 2020 by 
se tedy měl stanovit na hodnotu 
125 g CO2/km.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Automobilový průmysl funguje 
v dlouhých plánovacích cyklech a měl by 
proto být o budoucích cílech informován 
s dostatečným předstihem. Stanovení cíle 
ve výši 95 g/km pro rok 2025 nařízením 
(EU) č. 510/2011 přináší jistotu plánování 
a zajišťuje, že úsilí o zlepšení spotřeby 
pohonných hmot nových lehkých 
užitkových vozidel bude po roce 2020 
pokračovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Vzhledem k vysokým nákladům na 
výzkum a vývoj a nákladům na 
jednotkovou výrobu prvních generací 
vozidel s výrazně nízkouhlíkovými 
technologiemi je vhodné urychlit 
a zjednodušit proces jejich uvádění na trh 
Unie v počátečních fázích jejich 
komercializace tím, že se vozidla 
s elektrickým a vodíkovým pohonem 
budou do roku 2025 považovat za vozidla 
s nulovými emisemi. Pro období po roce 
2025 by proto Komise měla zavést 
parametry, které zohledňují celkové emise 
skleníkových plynů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Martin Callanan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Vzhledem k nepřiměřeným dopadům, 
které vyplývají pro nejmenší výrobce 
z dodržování cílů pro specifické emise 
vymezených na základě užitkovosti 
vozidel, vysoké administrativní zátěži 
spojené s postupem pro udělení výjimky 
a pouze okrajovému přínosu, pokud jde 
o snížení CO2 z vozidel prodávaných 
těmito výrobci, jsou výrobci, kteří jsou 
odpovědní za méně než 500 nových 
lehkých užitkových vozidel ročně, vyňati 
z působnosti cíle pro specifické emise 
a poplatku za překročení emisí.

(4) Vzhledem k nepřiměřeným dopadům, 
které vyplývají pro nejmenší výrobce 
z dodržování cílů pro specifické emise 
vymezených na základě užitkovosti 
vozidel, vysoké administrativní zátěži 
spojené s postupem pro udělení výjimky 
a pouze okrajovému přínosu, pokud jde 
o snížení CO2 z vozidel prodávaných 
těmito výrobci, jsou výrobci, kteří jsou 
odpovědní za méně než 700 nových 
lehkých užitkových vozidel ročně, vyňati 
z působnosti cíle pro specifické emise 
a poplatku za překročení emisí.

Or. en

Odůvodnění

Zvýšení minimální hranice pro malovýrobce, kteří registrují méně než 700 vozidel ročně 
(0,1 % prodeje v EU a ještě nižší podíl najetých kilometrů), sníží do roku 2020 
administrativní zátěž způsobilých malých podniků o bezmála 25 000 EUR, aniž by to zrušilo 
přínosy pro životní prostředí vyplývající z toho, že zůstanou v oblasti působnosti nařízení.

Pozměňovací návrh 30
Sabine Wils

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Je vhodné poznamenat, že rostoucí 
ceny pohonných hmot se pro podniky 
v Unii stávají významným problémem, že 
Unie většinu ropy používané v odvětví 
dopravy dováží a že snížení spotřeby 
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pohonných hmot by díky snížení závislosti 
na ropě pomohlo jak podnikům, tak Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Pevně stanovený cíl ve výši 105 g/km 
do roku 2025 by v souladu se stěžejní 
iniciativou pro Evropu účinně využívající 
zdroje a se záměrem nadále motivovat ke 
snižování emisí CO2 z lehkých užitkových 
vozidel zajistil, že snahy na zlepšení 
spotřeby pohonných hmot u nových 
lehkých užitkových vozidel budou 
pokračovat i po roce 2020.

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobý cíl pro rok 2025 dá výrobcům na dlouho dopředu jistotu plánování.

Pozměňovací návrh 32
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby automobilový průmysl mohl 
uskutečňovat dlouhodobé investice 
a inovace, je žádoucí poskytnout informace 
o tom, jak by toto nařízení mělo být
změněno pro období po roce 2020. Tyto 
informace by měly vycházet z posouzení 
nezbytné míry snížení emisí v souladu 

(6) Aby automobilový průmysl mohl 
uskutečňovat dlouhodobé investice 
a inovace, je žádoucí poskytnout informace
o tom, jak může být toto nařízení změněno 
pro období po roce 2020. Tyto informace 
by měly vycházet z posouzení nezbytné 
míry snížení emisí a jeho důsledků pro 



AM\928481CS.doc 17/56 PE506.129v01-00

CS

s dlouhodobými cíli Unie v oblasti 
ochrany klimatu a z důsledků vývoje
nákladově efektivní technologie pro 
snížení CO2 u osobních automobilů. Je 
proto žádoucí, aby byly tyto aspekty 
přezkoumány, Komise vypracovala zprávu 
a případně i návrhy cílů po roce 2020.

vývoj nákladově efektivní technologie pro 
snížení CO2 u osobních automobilů. Je 
proto žádoucí, aby byly tyto aspekty 
přezkoumány, Komise vypracovala zprávu 
a případně i návrhy cílů po roce 2020. 
Dlouhodobé cíle EU v oblasti snižování 
jsou podmíněny uzavřením světové 
dohody o snižování emisí skleníkových 
plynů.

Or. pl

Pozměňovací návrh 33
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby automobilový průmysl mohl 
uskutečňovat dlouhodobé investice 
a inovace, je žádoucí poskytnout informace 
o tom, jak by toto nařízení mělo být 
změněno pro období po roce 2020. Tyto 
informace by měly vycházet z posouzení 
nezbytné míry snížení emisí v souladu 
s dlouhodobými cíli Unie v oblasti ochrany 
klimatu a z důsledků vývoje nákladově 
efektivní technologie pro snížení CO2
u osobních automobilů. Je proto žádoucí, 
aby byly tyto aspekty přezkoumány, 
Komise vypracovala zprávu a případně 
i návrhy cílů po roce 2020.

(6) Aby automobilový průmysl mohl 
uskutečňovat dlouhodobé investice 
a inovace, je žádoucí poskytnout informace 
o tom, jak by toto nařízení mělo být 
změněno pro období po roce 2020. Tyto 
informace by měly vycházet z posouzení 
nezbytné míry snížení emisí v souladu 
s dlouhodobými cíli Unie v oblasti ochrany 
klimatu a z důsledků vývoje nákladově 
efektivní technologie pro snížení CO2
u osobních automobilů. Při posuzování 
míry snižování by měly být vzaty v úvahu 
inovativní technologie či technologické 
soubory. Je proto žádoucí, aby byly tyto 
aspekty přezkoumány, Komise 
vypracovala zprávu a případně i návrhy 
cílů po roce 2020.

Or. pt

Pozměňovací návrh 34
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby automobilový průmysl mohl 
uskutečňovat dlouhodobé investice 
a inovace, je žádoucí poskytnout informace 
o tom, jak by toto nařízení mělo být 
změněno pro období po roce 2020. Tyto 
informace by měly vycházet z posouzení 
nezbytné míry snížení emisí v souladu 
s dlouhodobými cíli Unie v oblasti ochrany 
klimatu a z důsledků vývoje nákladově 
efektivní technologie pro snížení CO2
u osobních automobilů. Je proto žádoucí, 
aby byly tyto aspekty přezkoumány, 
Komise vypracovala zprávu a případně 
i návrhy cílů po roce 2020.

(6) Aby automobilový průmysl mohl 
uskutečňovat dlouhodobé investice 
a inovace, je žádoucí poskytnout informace 
o tom, jak by toto nařízení mělo být 
změněno pro období po roce 2020. Tyto 
informace by měly vycházet z posouzení 
nezbytné míry snížení emisí v souladu 
s dlouhodobými cíli Unie v oblasti ochrany 
klimatu a z důsledků vývoje nákladově 
efektivní technologie pro snížení CO2
u osobních automobilů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Tadeusz Cymański

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby automobilový průmysl mohl 
uskutečňovat dlouhodobé investice 
a inovace, je žádoucí poskytnout informace 
o tom, jak by toto nařízení mělo být 
změněno pro období po roce 2020. Tyto 
informace by měly vycházet z posouzení 
nezbytné míry snížení emisí v souladu 
s dlouhodobými cíli Unie v oblasti 
ochrany klimatu a z důsledků vývoje
nákladově efektivní technologie pro 
snížení CO2 u osobních automobilů. Je 
proto žádoucí, aby byly tyto aspekty 
přezkoumány, Komise vypracovala zprávu 
a případně i návrhy cílů po roce 2020.

(6) Aby automobilový průmysl mohl 
uskutečňovat dlouhodobé investice 
a inovace, je žádoucí poskytnout informace 
o tom, jak by toto nařízení mělo být 
změněno pro období po roce 2020. Tyto 
informace by měly vycházet z posouzení 
nákladů na vývoj nákladově efektivní 
technologie pro snížení CO2 u osobních 
automobilů. Je proto žádoucí, aby byly tyto 
aspekty přezkoumány, Komise 
vypracovala zprávu a případně i návrhy 
cílů po roce 2020.

Or. pl



AM\928481CS.doc 19/56 PE506.129v01-00

CS

Pozměňovací návrh 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Evropské hospodářství bude i nadále 
vystaveno závažným hrozbám souvisejícím 
s cenami energií. Vzhledem k dlouhým 
časovým rámcům, které výrobci potřebují 
na výzkum a vývoj, je vhodné stanovit 
tímto nařízením cíl do roku 2025. 
Stanovení cíle ve výši 100 g/km do roku 
2025 je způsobem, jak zajistit, že se 
spotřeba pohonných hmot nových lehkých 
užitkových vozidel bude dále zlepšovat i po 
roce 2020. 

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Chris Davies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Má-li být podpořena 
konkurenceschopnost evropského 
automobilového průmyslu, je vhodné 
využívat systémů pobídek, jako je 
započtení ekologických inovací 
a udělování superkreditů. Komise by měla 
každoročně vypočítat, do jaké míry 
celkové používání superkreditů oslabuje 
cílovou úroveň, a pokud toto oslabení 
přesáhne 2 gramy, měla by multiplikátory 
superkreditů vrátit zpět na hodnotu 1.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k vysokým nákladům na výzkum a vývoj, suroviny a výrobu v souvislosti s vývojem 
vozidel s velmi nízkými emisemi uhlíku je zapotřebí dalších pobídek s cílem motivovat 
výrobce, aby dodávali tato vozidla dříve, než by jinak plánovali. Superkredity slouží tomuto 
účelu, avšak potenciálně mohou cíle i ohrozit. Je proto třeba se vyhnout kumulativnímu 
oslabení cíle do roku 2020, aby byl zachován celkový dopad kreditů na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Evropské hospodářství bude i nadále 
vystaveno závažným hrozbám souvisejícím 
s cenami energií. Vzhledem k dlouhým 
časovým rámcům, které výrobci potřebují 
na výzkum a vývoj, je vhodné stanovit 
tímto nařízením cíl do roku 2025. 
Stanovení minimálního cíle ve výši 
100 g/km do roku 2025 je způsobem, jak 
zajistit, že se spotřeba pohonných hmot 
nových lehkých užitkových vozidel bude 
dále zlepšovat i po roce 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Komise posoudila dostupnost údajů 
o stopě a jejich použití jako parametru
užitkovosti ve vzorcích uvedených 
v příloze I. Tyto údaje jsou k dispozici 
a jejich možné využití bylo hodnoceno 
v posouzení dopadů, na jehož základě se 

(9) Komise by měla posoudit dostupnost 
údajů o jiných parametrech užitkovosti, 
než je hmotnost vozidla, a jejich použití 
jako parametrů užitkovosti ve vzorcích 
uvedených v příloze I.
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dospělo k závěru, že parametrem 
užitkovosti použitým ve vzorci pro rok 
2020 by měla být hmotnost.

Or. de

Odůvodnění

Použití jiných parametrů užitkovosti, než je hmotnost, by působilo proti trendu vyrábět čím 
dál těžší vozidla a podpořilo by výrobce lehkých modelů, pro což v současné době neexistuje 
žádná pobídka.

Pozměňovací návrh 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Nařízení vyžaduje, aby Komise 
provedla posouzení dopadů za účelem 
přezkumu zkušebních postupů, jehož cílem 
je náležitě zohlednit skutečné emise CO2
z osobních automobilů. Tato práce 
pokračuje vývojem světového zkušebního 
postupu pro lehká užitková vozidla v rámci 
Evropské hospodářské komise OSN, ale 
ještě není dokončena. S ohledem na tuto 
skutečnost stanoví příloha I nařízení (ES) 
č. 443/2009 emisní limity pro rok 2020, jak 
jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008. Jakmile se zkušební postupy 
změní, měly by být limity uvedené 
v příloze I upraveny tak, aby se zajistila 
srovnatelná přísnost pro výrobce a třídy 
vozidel.

(10) Nařízení vyžaduje, aby Komise 
provedla posouzení dopadů za účelem 
přezkumu zkušebních postupů, jehož cílem 
je náležitě zohlednit skutečné emise CO2
z osobních automobilů. Tato práce 
pokračuje vývojem světového zkušebního 
postupu pro lehká užitková vozidla v rámci 
Evropské hospodářské komise OSN, ale 
ještě není dokončena. S ohledem na tuto 
skutečnost stanoví příloha I nařízení (ES) 
č. 443/2009 emisní limity pro rok 2020, jak 
jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008. Zkušební cyklus by však měl být 
co nejdříve po svém dokončení začleněn 
do práva Unie. Komise by měla zvážit, zda 
je třeba tento postup při jeho začleňování 
do práva Unie doplnit o dodatečná 
ustanovení, aby se zajistilo, že zkušební 
postupy budou odpovídajícím způsobem 
odrážet emise vznikající při skutečném 
silničním provozu. Jakmile se zkušební 
postupy změní, měly by být limity uvedené 
v příloze I upraveny tak, aby se zajistila 
srovnatelná přísnost pro výrobce a třídy 
vozidel.
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Or. de

Odůvodnění

Spotřebitelé by měli mít možnost věřit údajům o spotřebě, jak je uvádějí výrobci. Stávající 
zkušební cyklus nabízí celou řadu flexibilních možností, avšak neodráží realitu. Světový 
zkušební postup pro lehká užitková vozidla přinese zlepšení, ale jeho dokončení bude ještě 
nějako dobu trvat. Navíc by se mělo zvážit, zda světový zkušebního postup pro lehká užitková 
vozidla nedoplnit o dodatečná ustanovení EU, jelikož světový cyklus nemůže odpovídajícím 
způsobem reflektovat situaci v EU.

Pozměňovací návrh 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Nařízení vyžaduje, aby Komise 
provedla posouzení dopadů za účelem 
přezkumu zkušebních postupů, jehož cílem 
je náležitě zohlednit skutečné emise CO2
z osobních automobilů. Tato práce 
pokračuje vývojem světového zkušebního 
postupu pro lehká užitková vozidla v rámci 
Evropské hospodářské komise OSN, ale 
ještě není dokončena. S ohledem na tuto 
skutečnost stanoví příloha I nařízení (ES) 
č. 443/2009 emisní limity pro rok 2020, jak 
jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008. Jakmile se zkušební postupy
změní, měly by být limity uvedené 
v příloze I upraveny tak, aby se zajistila 
srovnatelná přísnost pro výrobce a třídy 
vozidel.

(10) Nařízení vyžaduje, aby Komise 
provedla posouzení dopadů za účelem 
přezkumu zkušebních postupů, jehož cílem 
je náležitě zohlednit skutečné emise CO2
z osobních automobilů. Tato práce 
pokračuje vývojem světového zkušebního 
postupu pro lehká užitková vozidla v rámci 
Evropské hospodářské komise OSN, ale 
ještě není dokončena. S ohledem na tuto 
skutečnost a na to, že stávající zkušební 
cyklus nezohledňuje dostatečně skutečné 
emise osobních automobilů a lehkých 
užitkových vozidel v provozu, je nezbytné 
vyvinout lepší zkušební cyklus. Jakmile se 
stávající zkušební postupy stanovené 
v příloze I nařízení (ES) č. 443/2009, které 
stanovuje emisní limity pro rok 2020, jak 
jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008 změní, měly by být limity 
uvedené v příloze I upraveny tak, aby se 
zajistila srovnatelná přísnost pro výrobce 
a třídy vozidel.

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Nařízení vyžaduje, aby Komise 
provedla posouzení dopadů za účelem 
přezkumu zkušebních postupů, jehož cílem 
je náležitě zohlednit skutečné emise CO2
z osobních automobilů. Tato práce 
pokračuje vývojem světového zkušebního 
postupu pro lehká užitková vozidla 
v rámci Evropské hospodářské komise 
OSN, ale ještě není dokončena. S ohledem 
na tuto skutečnost stanoví příloha I 
nařízení (ES) č. 443/2009 emisní limity pro 
rok 2020, jak jsou měřeny v souladu 
s nařízením (ES) č. 715/2007 a přílohou 
XII nařízení (ES) č. 692/2008. Jakmile se 
zkušební postupy změní, měly by být 
limity uvedené v příloze I upraveny tak, 
aby se zajistila srovnatelná přísnost pro 
výrobce a třídy vozidel.

(10) Nařízení vyžaduje, aby Komise 
provedla posouzení dopadů za účelem 
přezkumu zkušebních postupů, jehož cílem 
je náležitě zohlednit skutečné emise CO2
z osobních automobilů. Příloha I nařízení 
(ES) č. 443/2009 stanoví emisní limity pro 
rok 2020, jak jsou měřeny v souladu 
s nařízením (ES) č. 715/2007 a přílohou 
XII nařízení (ES) č. 692/2008. Jakmile se 
zkušební postupy změní, měly by být 
limity uvedené v příloze I upraveny tak, 
aby se zajistila srovnatelná přísnost pro 
výrobce a třídy vozidel. Revidované 
zkušební postupy by měly být zavedeny 
nejpozději 1. ledna 2016.

Or. fr

Odůvodnění

Stávající zkušební postupy neodrážejí odpovídajícím způsobem skutečné emise CO2
z automobilů. Je proto třeba stanovit datum, ke kterému by měly být zavedeny nové zkušební 
postupy.

Pozměňovací návrh 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Nový evropský jízdní cyklus (NEDC) 
má být v roce 2014 nahrazen novým 
světovým zkušebním postupem pro lehká 
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užitková vozidla. Aby se zajistilo, že 
nařízení (EU) č. 510/2011 přinese 
předpokládané snížení emisí, měl by být 
zkušební postup od roku 2016 změněn na 
světový zkušební postup pro lehká 
užitková vozidla. Jakmile bude pro účely 
tohoto nařízení v roce 2016 uplatňován 
světový zkušební postup pro lehká 
užitková vozidla, měly by být limity 
uvedené v příloze I upraveny tak, aby se 
zajistila srovnatelná přísnost obou 
zkušebních cyklů.

Or. en

Odůvodnění

Nový světový zkušební postup pro lehká užitková vozidla by měl být přijat od roku 2016 
a nahradit tak stávající nový evropský jízdní cyklus. 

Pozměňovací návrh 44
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Na spotřebu paliva a emise CO2 má 
velký vliv rychlost silničních vozidel. 
Navíc při nepřítomnosti rychlostního 
limitu pro lehká užitková vozidla je 
možné, že za prvek hospodářské soutěže je 
považována maximální rychlost, což by 
mohlo vést k nadměrně dimenzovaným 
hnacím ústrojím a s nimi spojenou 
neúčinností při pomalejších provozních 
podmínkách. Proto je vhodné rozšířit 
oblast působnosti směrnice Rady 
92/6/EHS ze dne 10. února 1992 
o montáži a použití omezovačů rychlosti 
u určitých kategorií motorových vozidel 
ve Společenství1 se záměrem zahrnout do 
ní lehká užitková vozidla, na která se 
vztahuje toto nařízení.
_______________
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1 Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 27.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 147 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 110 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 147 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 120 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

Or. en
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Odůvodnění

Posouzení dopadů vypracované Komisí ukazuje, že cíl ve výši 147 g navrhovaný pro rok 2020 
není dostatečně ambiciózní, zejména v porovnání s cílem pro osobní automobily. 
Ambicióznější cíl by byl technologicky proveditelný a ušetřil by řidičům peníze.

Pozměňovací návrh 47
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 147 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 128 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

Or. en

Odůvodnění

Cíl navrhovaný Komisí pro rok 2020 představuje zpřísnění cíle pro rok 2015 pro lehká 
užitková vozidla o 16 %. Pro osobní automobily představuje cíl pro rok 2020 zpřísnění 
o 27 %. Cíl pro lehká užitková vozidla by měl být 128 g CO2/km, aby byly podmínky stejné 
náročné pro všechny typy vozidel.

Pozměňovací návrh 48
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
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lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 147 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 118 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

Or. fr

Odůvodnění

Hodnota 118 g CO2/km pro nová lehká užitková vozidla odpovídá 95 g CO2/km pro nové 
osobní automobily.

Pozměňovací návrh 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 1– odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 147 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními
a pomocí inovativních technologií.

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 147 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007, přílohami III a XII nařízení 
(ES) č. 692/2008, UN/ECE R83-06 
a UN/ECE R101, použitelnými k datu 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Znění stávajícího nařízení Euro 6 (NEDC/ECE R83 a ECE R101) by mělo být aktualizováno, 
aby zajistilo stejnou míru přísnosti v současné době stanovených cílů bez ohledu na 
plánované změny postupů a cyklu jako takového.

Pozměňovací návrh 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 147 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 128 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 147 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 135 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

Or. en

Odůvodnění

Komise ve stanovisku 2009/0173 navrhla pro nová lehká užitková vozidla cíl ve výši 
135 g CO2/km. Vzhledem k pokroku, kterého bylo od té doby dosaženo na poli vývoje motorů, 
je jasné, že tento cíl je zcela rozumný a jeho dosažení sníží náklady téměř každému podniku 
v Evropě.
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Pozměňovací návrh 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 147 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 125 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„2a. „S účinkem od roku 2025 stanoví 
toto nařízení minimální cíl pro průměrné 
emise z vozového parku nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 100 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením 
(ES) č. 715/2007 a jeho prováděcími 
opatřeními a přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„2a. „S účinkem od roku 2025 stanoví 
toto nařízení cíl pro průměrné emise 
z vozového parku nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 85 g CO2/km,
jak jsou měřeny v souladu s nařízením 
(ES) č. 715/2007 a jeho prováděcími 
opatřeními a přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008.“

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„2a. „S účinkem od roku 2025 stanoví 
toto nařízení cíl pro průměrné emise 
z vozového parku nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 105 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením 
(ES) č. 715/2007 a jeho prováděcími 
opatřeními a přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008.“

Or. en
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Odůvodnění

Dlouhodobý cíl pro rok 2025 poskytne výrobcům na dlouho dopředu jistotu plánování.

Pozměňovací návrh 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„2a. S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise 
z vozového parku nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 100 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením 
(ES) č. 715/2007 a jeho prováděcími 
opatřeními a přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008.“

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se doplňuje odstavec, který 
zní: 
„2a. S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise 
z vozového parku nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 95 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením 
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(ES) č. 715/2007 a jeho prováděcími 
opatřeními a přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008.“

Or. en

Odůvodnění

Automobilový průmysl funguje v dlouhých plánovacích cyklech a měl by proto být 
o budoucích cílech informován s dostatečným předstihem. Stanovení cíle ve výši 95 g/km pro 
rok 2025 tímto nařízením přináší jistotu plánování a zajišťuje, že snahy o zlepšení spotřeby 
pohonných hmot nových užitkových vozidel budou pokračovat i po roce 2020.

Pozměňovací návrh 58
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„2a. S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 90 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a přílohou XII nařízení (ES) č. 
695/2008.“

Or. fr

Odůvodnění

Automobilovému průmyslu je třeba stanovit dlouhodobé cíle, čímž se mu do určité míry 
poskytne představa o budoucnosti.

Pozměňovací návrh 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„2a. S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel v rozmezí 
100 g CO2/km až 115 g CO2/km, jak je 
uvedeno v čl. 13 odst. 1.“

Or. de

Odůvodnění

Cílové hodnoty je důležité stanovit v rané fázi, aby se odvětví poskytla jistota plánování. 
Zároveň je však v současné době těžké určit, jaká cílová hodnota by mohla být vhodná. Dává 
tedy smysl určit rozpětí, v rámci něhož bude ve správnou chvíli cíl upřesněn. Podle mnoha 
studií a odborníků jsou cíle v rozmezí 100 až 115 g CO2/km realistické.

Pozměňovací návrh 60
Martin Callanan

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Článek 4, čl. 8 odst. 4 písm. b) a c), 
článek 9 a čl. 10 odst. 1 písm. a) a c) se 
nevztahují na výrobce, který je spolu se 
všemi svými spojenými podniky 
odpovědný za méně než 500 nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v EU v předchozím kalendářním roce.“

4. Článek 4, čl. 8 odst. 4 písm. b) a c), 
článek 9 a čl. 10 odst. 1 písm. a) a c) se 
nevztahují na výrobce, který je spolu se 
všemi svými spojenými podniky 
odpovědný za méně než 700 nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v EU v předchozím kalendářním roce.“

Or. en
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Odůvodnění

Zvýšení minimální hranice pro malovýrobce, kteří registrují méně než 700 vozidel ročně 
(0,1 % prodeje v EU a ještě nižší podíl najetých kilometrů), sníží do roku 2020 
administrativní zátěž způsobilých malých podniků o bezmála 25 000 EUR, aniž by to zrušilo 
přínosy pro životní prostředí vyplývající z toho, že zůstanou v oblasti působnosti nařízení.

Pozměňovací návrh 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 5 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„Platnost superkreditů vyprší 1. ledna 
2018.“

Or. de

Odůvodnění

Superkredity byly zřízeny jako dočasné opatření s cílem usnadnit a urychlit zavádění vozidel 
s výrazně nízkými emisemi uhlíku. Jejich zachování by bylo v rozporu s myšlenkou, na níž se 
tento dočasný přístup zakládá, a celkový cíl by se tak stal méně ambiciózním.

Pozměňovací návrh 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Článek 5
Superkredity
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Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každé nové lehké užitkové 
vozidlo se specifickými emisemi CO2
nižšími než 50 g CO2/km nebo 50 % 
hodnoty uvedené jako cíl pro jeho 
specifické emise započte jako:
— 3,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014,
— 3,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015,
— 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2016,
— 2 lehká užitková vozidla od roku
2017.“

Or. en

Odůvodnění

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Super-credits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of super-credits on EU level does not 
require any additional financial resources, which is presently an extremely important factor. 
In order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport, 
and in line with the policy objectives for clean transport, super-credits need to be seen as 
a high-potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed 
framework to facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles 
must be also seen in an international context, where the support of such vehicles is a key 
policy priority (US, Japan and China).

Pozměňovací návrh 63
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Článek 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Článek 5 se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Superkredity oslabují cíl pro specifické emise výrobců tím, že poskytují povolenky na emise za 
prodej vozidel, která vypouštějí méně CO2 než 50 g/km. Významnou motivací je již samotná 
skutečnost, že toto nařízení v současné době považuje elektromobily za vozidla s nulovými 
emisemi, neboť emise celého cyklu (well-to-wheel) vozidel na elektrický pohon jsou podstatně 
vyšší než 0 g CO2/km. Superkredity zvyšují narušení průměrných specifických emisí CO2, čímž 
oslabují environmentální integritu.

Pozměňovací návrh 64
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Článek 5
Superkredity
Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každé nové lehké nákladní 
vozidlo se specifickými emisemi CO2
nižšími než 50 g CO2/km započte jako:
—1 lehké užitkové vozidlo od roku 2014.“

Or. en

Odůvodnění

Superkredity oslabují důslednost nařízení. Od žádných užitkových vozidel na elektrický pohon 
se navíc nevyžaduje, aby splnila cíle pro rok 2020, které se zvažují pro lehká užitková vozidla 
do roku 2017 a 2020. Superkredity by proto měly být z tohoto právního předpisu odstraněny.
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Pozměňovací návrh 65
Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Článek 5
Superkredity
1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každé nové lehké nákladní 
vozidlo se specifickými emisemi CO2
nižšími než 50 g CO2/km započte jako:
— 3,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014,
— 3,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015,
— 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2016,
— 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2017,
—1 lehké užitkové vozidlo od roku 2018.
Po dobu uplatňování systémů udělování 
superkreditů nesmí maximální počet 
nových lehkých nákladních vozidel se 
specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 g CO2/km, které jsou zohledněny při 
využití multiplikátorů uvedených 
v prvním pododstavci, překročit 
25 000 na jednoho výrobce.
2. Komise každý rok počínaje rokem 
vstupu tohoto nařízení v platnost do 28. 
února vypočte pro předcházející 
kalendářní roky, zda celkové množství 
superkreditů ovlivňuje úroveň cíle 
stanoveného v článku 1. Pokud je tento cíl 
oslaben o více než 2 g CO2/km, 
multiplikátory stanovené v článku 5 a 
v odstavci 1 tohoto článku se pro daný rok 
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vrátí zpět na 1 lehké užitkové vozidlo.“ 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k vysokým nákladům na výzkum a vývoj, suroviny a výrobu v souvislosti s vývojem 
vozidel s velmi nízkými emisemi uhlíku je zapotřebí dalších pobídek s cílem motivovat 
výrobce, aby dodávali tato vozidla dříve, než by jinak plánovali. Superkredity slouží tomuto 
účelu, avšak potenciálně mohou cíl do roku 2020 i ohrozit. Je proto třeba se vyhnout 
kumulativnímu oslabení cíle do roku 2020, aby byl zachován celkový dopad kreditů na životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh 66
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Článek 5 se nahrazuje tímto:
„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 nebo 50 % 
hodnoty uvedené jako cíl pro jeho 
specifické emise započte jako:
— 3,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014,
— 3,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015,
— 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2016,
— 2 lehká užitková vozidla od roku
2017.“

Or. en
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Odůvodnění

Superkredity jsou významným nástrojem na podporu technologií v oblasti snižování emisí 
CO2. Situace na trhu je však v současné době nejistá, a proto je třeba zavést určitou pružnost.

Pozměňovací návrh 67
Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 5a
Omezovače rychlosti
S účinností od 1. ledna 2014 a každý 
následující kalendářní rok bude každý 
výrobce lehkých užitkových vozidel 
vybavovat lehká užitková vozidla, jejichž 
je výrobcem, omezovačem rychlosti 
s maximální rychlostí 120 km/h.“

Or. en

Odůvodnění

Omezovače rychlosti jsou nákladově velmi efektivním způsobem, jak snížit spotřebu 
pohonných hmot, a umožní výrobcům splnit cíle v oblasti snížení stanovené tímto nařízením za 
vynaložení mnohem nižších nákladů.

Pozměňovací návrh 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Článek 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 5a

Omezovače rychlosti
Omezovače rychlosti se zavedou do roku 
2015 za účelem omezení maximální 
rychlosti nově vyrobených lehkých 
užitkových vozidel skupiny N1, a to na 
100 km/h.“

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 5a

Omezovače rychlosti
S účinností od 1. ledna 2015 se maximální 
rychlost nových vozidel skupiny N1 
omezuje na 90 km/h, a to povinnou 
instalací omezovačů rychlosti.“

Or. en

Odůvodnění

Pro všechna vozidla přepravující zboží v EU platí omezená rychlost. Nezahrnutí užitkových 
vozů do omezení rychlosti vede k nekalé soutěži mezi lehkými nákladními automobily 
a těžkými užitkovými vozy, což způsobuje sociální deformaci a také nadměrné emise 
a nebezpečí na silnicích.



AM\928481CS.doc 41/56 PE506.129v01-00

CS

Pozměňovací návrh 70
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) V článku 8 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„4a. Jestliže členský stát v důsledku 
ověření shodnosti výroby a v souladu s čl. 
12 odst. 3 směrnice 2007/46/ES určí, že 
emise CO2 vozidla ze sériové výroby se 
značně liší od schváleného typu, nahlásí 
se tato odchylka Komisi spolu 
s podrobnými údaji stanovenými v příloze 
II tohoto nařízení.
Specifické emise CO2 pro typ vozidla, 
u nějž byla zjištěna odchylka, se ve 
výpočtu průměrných specifických emisí 
CO2 na následující kalendářní rok 
příslušným způsobem upraví.“

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 12 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„Na žádost dodavatele nebo výrobce se 
zohlední snížení emisí CO2 dosažené 
použitím inovativních technologií.
Celkový příspěvek těchto technologií ke 
snížení cíle pro průměrné specifické 
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emise každého výrobce činí nejvýše
3 g CO2/km.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 12 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V článku 12 se odst. 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Na žádost dodavatele nebo výrobce 
se zohlední snížení emisí CO2 dosažené 
použitím inovativních technologií nebo 
kombinací inovativních technologií 
(„inovativní technologický soubor“).
Celkový příspěvek těchto technologií ke 
snížení průměrných specifických emisí 
každého výrobce může činit nejvýše 
7 g CO2/km.“

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 b (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 12 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) V čl. 12 odst. 2 se návětí nahrazuje 
tímto:
„Komise přijme podrobná pravidla o 
postupu schvalování těchto inovativních 
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technologií nebo inovativního 
technologického souboru do 31. prosince
2013. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 
2 tohoto nařízení.“ Tato prováděcí 
pravidla musí být v souladu s pravidly 
přijatými podle čl. 12 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 443/2009 a vycházet z těchto 
kritérií pro inovativní technologie:“

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – písm. a
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2014 přezkoumá Komise 
cíle pro specifické emise, způsoby jejich 
dosažení a další aspekty tohoto nařízení
s cílem stanovit cíle emisí CO2 u nových 
lehkých užitkových vozidel pro období po 
roce 2020.

Do 1. ledna 2015 Komise dokončí 
přezkum cílů stanovených v čl. 1 odst. 3, 
s cílem definovat:

— způsoby, jak do roku 2025 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 105 g CO2/km, a to pod 
podmínkou potvrzení jeho proveditelnosti 
na základě aktualizovaných výsledků 
posouzení dopadů, a
— aspekty provádění tohoto cíle, včetně 
poplatku za překročení emisí.

Komise předloží podle potřeby na základě 
tohoto přezkumu a svého posouzení 
dopadů, které zahrne celkové posouzení 
dopadů na automobilový průmysl 
a uživatele lehkých užitkových vozidel, 
návrh na změnu tohoto nařízení řádným 
legislativním postupem a způsobem, který 
bude v co nejvyšší míře nestranný 
z hlediska hospodářské soutěže, sociálně 
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spravedlivý a udržitelný.

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobý cíl pro rok 2025 dá výrobcům na dlouho dopředu jistotu plánování.

Pozměňovací návrh 75
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – písm. a
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2014 přezkoumá Komise 
cíle pro specifické emise, způsoby jejich 
dosažení a další aspekty tohoto nařízení 
s cílem stanovit cíle emisí CO2 u nových 
lehkých užitkových vozidel pro období po 
roce 2020.

Do 31. prosince 2014 Komise vypracuje 
detailní studii cíle do roku 2025 ve výši 
85 g CO2/km včetně cílů pro specifické 
emise, způsobů jejich dosažení a dalších 
aspektů tohoto nařízení s cílem zjistit, zda 
je tento cíl přiměřený, nebo zda existuje 
opodstatnění pro nižší cílovou hodnotu 
s ohledem na používání a využívání 
technologií s nízkými emisemi nebo na 
změny v cílech politiky v oblasti klimatu.
Součástí studie bude zpráva Komise 
o parametru užitkovosti k odlišení cílů pro 
specifické emise a podle potřeby i návrhy 
na nahrazení hmotnosti jiným vhodnějším 
parametrem užitkovosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – písm. a
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Do 31. prosince 2014 přezkoumá Komise 
cíle pro specifické emise, způsoby jejich 
dosažení a další aspekty tohoto nařízení 
s cílem stanovit cíle emisí CO2 u nových 
lehkých užitkových vozidel pro období po 
roce 2020.

Do 31. prosince 2015 přezkoumá Komise 
cíle pro specifické emise, způsoby jejich 
dosažení a další aspekty tohoto nařízení 
s cílem stanovit cíle emisí CO2 u nových 
lehkých užitkových vozidel pro období po 
roce 2020. Cíle emisí pro období po roce 
2020 budou stanoveny s ohledem na nové 
postupy měření emisí CO2 uvedené 
v odstavci 3. Tyto nové postupy se definují 
a zavedou do 31. prosince 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – písm. a
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Do 31. prosince 2014 přezkoumá Komise 
cíle pro specifické emise, způsoby jejich 
dosažení a další aspekty tohoto nařízení 
s cílem stanovit cíle emisí CO2 u nových 
lehkých užitkových vozidel pro období po 
roce 2020.

Do 31. prosince 2014 přezkoumá Komise 
cíle pro specifické emise, způsoby jejich 
dosažení a další aspekty tohoto nařízení 
s cílem stanovit cíle emisí CO2 u nových 
lehkých užitkových vozidel pro období po 
roce 2020. Účelem tohoto přezkumu bude 
stanovit cíl pro období po roce 2025 pro 
průměrné emise z nového vozového parku 
lehkých užitkových vozidel v rozmezí 100 
až 115 g CO2/km. Komise podle potřeby 
předloží na základě tohoto přezkumu 
a svého posouzení dopadů, které bude 
obsahovat celkové posouzení dopadů 
tohoto nařízení na automobilový průmysl 
a na něm závislá odvětví, návrh na změnu 
tohoto nařízení způsobem, který je 
nákladově efektivní a v co nejvyšší míře 
nestranný z hlediska hospodářské soutěže 
a který zajistí naplnění dlouhodobých cílů 
Unie v oblasti boje proti změně klimatu.
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Or. de

Odůvodnění

Cílové hodnoty je důležité stanovit v rané fázi, aby se odvětví poskytla jistota plánování. 
Zároveň je však v současné době těžké určit, jaká cílová hodnota by mohla být vhodná. Dává 
tedy smysl určit rozpětí, v rámci něhož bude ve správnou chvíli cíl upřesněn. Podle mnoha 
studií a odborníků jsou cíle v rozmezí 100 až 115 g CO2/km realistické.

Pozměňovací návrh 78
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – písm. a
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Do 31. prosince 2014 přezkoumá Komise 
cíle pro specifické emise, způsoby jejich 
dosažení a další aspekty tohoto nařízení 
s cílem stanovit cíle emisí CO2 u nových 
lehkých užitkových vozidel pro období po 
roce 2020.

Do 31. prosince 2014 přezkoumá Komise 
cíle pro specifické emise, způsoby jejich 
dosažení a další aspekty tohoto nařízení 
s cílem stanovit cíle emisí CO2 u nových 
lehkých užitkových vozidel pro období po 
roce 2020, a to za účelem splnění cíle ve 
výši 90 g CO2/km do roku 2025.

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – písm. a
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2014 přezkoumá Komise 
cíle pro specifické emise, způsoby jejich 
dosažení a další aspekty tohoto nařízení 
s cílem stanovit cíle emisí CO2 u nových 
lehkých užitkových vozidel pro období po 
roce 2020.

Komise přezkoumá cíle pro specifické
emise, způsoby jejich dosažení a další 
aspekty tohoto nařízení s cílem stanovit 
cíle emisí CO2 u nových lehkých 
užitkových vozidel pro období po roce 
2020 nejdříve v roce 2017 a ne dříve, než 
budou plně definovány a zavedeny nový 
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zkušební cyklus a zkušební postupy a než 
budou posouzeny první výsledky.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovat cíle s datem po roce 2020 se zdá být předčasné, jelikož ještě nebude plně schválen 
nový zkušební cyklus včetně příslušných postupů. Při navrhování nových cílů pro období po 
roce 2020 je třeba vzít v úvahu také zavádění a výsledky souvisejícího programu, což bude 
možné nejdříve v roce 2017. Nové cíle pro období po roce 2020 by měly byt navrhovány na 
základě světového zkušebního postupu pro lehká užitková vozidla a příslušných postupů. Dále 
je třeba posoudit a zohlednit zavádění vozidel s elektrickým pohonem.

Pozměňovací návrh 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – písm. a
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. prosince 2014 přezkoumá Komise 
cíle pro specifické emise, způsoby jejich 
dosažení a další aspekty tohoto nařízení 
s cílem stanovit cíle emisí CO2 u nových 
lehkých užitkových vozidel pro období po 
roce 2020.

Do 31. prosince 2014 přezkoumá Komise 
cíle pro specifické emise, způsoby jejich 
dosažení a další aspekty tohoto nařízení 
s cílem stanovit cíle emisí CO2 u nových 
lehkých užitkových vozidel pro období po 
roce 2020. Tyto cíle budou v souladu 
s dlouhodobými cíli Unie v oblasti 
ochrany klimatu do roku 2050 a budou 
klást rovnocenné nároky na osobní 
automobily i na lehká užitková vozidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – písm. b – odrážka - 1 a (nová)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- vkládá se nový pododstavec 1, který zní:
„S cílem zajistit, aby byly odpovídajícím 
způsobem zohledněny skutečné emise 
a aby naměřené hodnoty CO2 byly plně 
srovnatelné, Komise v souladu s čl. 14 
odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2007 zajistí, že 
skutečnosti, které mají při zkušebním 
postupu významný vliv na naměřené 
hodnoty emisí CO2, jsou jasně definovány, 
čímž se zabrání používání pružných 
opatření pro zkušební cykly ze strany 
výrobců.“

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – písm. b – odrážka - 1 b (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 1 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- vkládá se nový pododstavec 1b, který zní:
„Pro účely ověření toho, že emise CO2
vyráběných vozidel odpovídají hodnotám 
schváleného typu, se zajistí, aby byly 
hodnoty aerodynamického a valivého 
odporu získávány z vozidel, u nichž je 
shodnost výroby ověřována.“

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 – písm. b – odrážka 1
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Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– druhý pododstavec se zrušuje, vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení vyjasňující, že ode dne použití revidovaného postupu pro měření emisí CO2
nebudou inovativní technologie nadále schvalovány, by mělo zůstat zachováno.

Pozměňovací návrh 84
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5
Nařízení (EU) č. 510/2011
Příloha I – bod 1 – písm. c – vzorec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Směrné specifické emise CO2 = 147 + a × 
(M – M0),

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

Or. en

Odůvodnění

Posouzení dopadů vypracované Komisí ukazuje, že cíl ve výši 147 g navrhovaný pro rok 2020 
není dostatečně ambiciózní, zejména v porovnání s cílem pro osobní automobily. 
Ambicióznější cíl by byl technologicky proveditelný a ušetřil by řidičům peníze.

Pozměňovací návrh 85
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5
Nařízení (EU) č. 510/2011
Příloha I – bod 1 – písm. c – vzorec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Směrné specifické emise CO2 = 147 + a × 
(M – M0),

Směrné specifické emise CO2 = 110 + a × 
(M – M0),

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5
Nařízení (EU) č. 510/2011
Příloha I – bod 1 – písm. c – vzorec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Směrné specifické emise CO2 = 147 + a × 
(M – M0),

Směrné specifické emise CO2 = 128 + a × 
(M – M0),

Or. en

Odůvodnění

Cíl navrhovaný Komisí pro rok 2020 představuje zpřísnění cíle pro rok 2015 pro lehká 
užitková vozidla o 16 %. Pro osobní automobily představuje cíl pro rok 2020 zpřísnění 
o 27 %. Cíl pro lehká užitková vozidla by měl být 128 g CO2/km, aby byly podmínky stejné 
náročné pro všechny typy vozidel.

Pozměňovací návrh 87
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5
Nařízení (EU) č. 510/2011
Příloha I – bod 1 – písm. c – vzorec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Směrné specifické emise CO2 = 147 + a × 
(M – M0),

Směrné specifické emise CO2 = 118 + a × 
(M – M0),

Or. fr
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Odůvodnění

Hodnota 118 g CO2/km pro nová lehká užitková vozidla odpovídá 95 g CO2/km pro nové 
osobní automobily.

Pozměňovací návrh 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5
Nařízení (EU) č. 510/2011
Příloha I – bod 1 – písm. c – vzorec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Směrné specifické emise CO2 = 147 + a × 
(M – M0),

Směrné specifické emise CO2 = 128 + a × 
(M – M0),

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5
Nařízení (EU) č. 510/2011
Příloha I – bod 1 – písm. c – vzorec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Směrné specifické emise CO2 = 147 + a × 
(M – M0),

Směrné specifické emise CO2 = 135 + a × 
(M – M0),

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný cíl 147 g CO2/km upírá uživatelům užitkových vozů výrazně lepší hospodaření 
s pohonnými hmotami. Cíl ve výši 135 g CO2/km by mnohem více šetřil pohonné hmoty a tím 
by snížil náklady na dopravu téměř všem podnikům v Evropě.

Pozměňovací návrh 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5
Nařízení (EU) č. 510/2011
Příloha I – bod 1 – písm. c – vzorec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Směrné specifické emise CO2 = 147 + a × 
(M – M0),

Směrné specifické emise CO2 = 125 + a × 
(M – M0),

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Příloha I – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) V příloze I bodě 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ca) Od roku 2025:
Specifické emise CO2 = 100 + a × (M –
M0),
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
a = *
(*ekvivalent 100% sklonu)“

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 a (nový)
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Nařízení (EU) č. 510/2011
Příloha I – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) V příloze I bodě 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ca) Od roku 2025:
Směrné specifické emise CO2 = 90 + a × 
(M – M0),
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
a = ekvivalent 100 % sklonu.“

Or. fr

Odůvodnění

Pro automobilový průmysl je třeba nastavit ambiciózní dlouhodobé cíle.

Pozměňovací návrh 93
Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Příloha I – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) V příloze I bodě 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ca) Od roku 2025:
Směrné specifické emise CO2 = 105 + a × 
(M – M0),
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
a = (*ekvivalent 100% sklonu).“
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Pozměňovací návrh 94
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Příloha I – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) V příloze I bodě 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:

„ca) Od roku 2025:
Specifické emise CO2 = 85 + a × (M – M0),
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
a = 0,093.“

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Příloha I – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) V příloze I bodě 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ca) Od roku 2025:
Směrné specifické emise CO2 = 95 + a × 
(M – M0),
kde:
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M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
a = (*ekvivalent 100% sklonu).“

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 5 b (nový)
Směrnice 92/6/EHS
Článek 1 a článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b) Změna směrnice 92/6/EHS
Směrnice Rady 92/6/EHS1 se s účinností 
od ...* mění takto:
a) Článek 1 se nahrazuje tímto:
„Pro účely této směrnice se „motorovým
vozidlem“ rozumí každé motorové 
vozidlo náležející do kategorie M2, M3, 
N1, N2 nebo N3 určené k provozu na 
silnici, které má nejméně čtyři kola 
a maximální konstrukční rychlost větší 
než 25 km/h.
Kategoriemi M2, M3, N1, N2 a N3 
se rozumějí kategorie podle definice 
v příloze II směrnice 70/156/EHS2.“
b) V článku 2 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby motorová vozidla 
kategorie N1 (třída 2 a 3), N2, M2 a M3
podle článku 1 směla být používána 
v silničním provozu pouze tehdy, pokud 
mají namontovány omezovače rychlosti 
nastavené na maximální rychlost 100 
km/h.“
____________
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* Úř. věst.: vložte prosím datum jeden rok 
od data vstupu tohoto nařízení v platnost.
1 Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 27.
2 Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Na spotřebu paliva a emise CO2 má velký vliv rychlost silničních vozidel. Při nepřítomnosti 
rychlostního limitu pro lehká užitková vozidla je možné, že za prvek hospodářské soutěže je 
považována maximální rychlost, což by mohlo vést k nadměrně dimenzovaným hnacím 
ústrojím a s nimi spojenou neúčinností při pomalejších provozních podmínkách. Tento 
pozměňovací návrh zavádí do oblasti působnosti Směrnice Rady 92/6/EHS o montáži a použití 
omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství kategorii N1.

Pozměňovací návrh 97
Jean-Pierre Audy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se sloučí s nařízením, které 
pozměňuje, následující měsíc po svém 
vstupu v platnost.

Or. fr


