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Pozměňovací návrh 18
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Zavedení dalšího cíle ve výši 
50 g CO2/km pro rok 2025 pomůže zajistit, 
že spotřeba osobních automobilů se bude 
po roce 2020 zlepšovat, hospodářství bude 
méně náchylné k výkyvům cen ropy 
a vozidla s výrazně nízkouhlíkovými 
technologiemi budou na trh vstupovat ve 
významném množství, což napomůže 
splnění cílů stanovených ve sdělení 
Komise nazvaném „Plán přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050“1.
_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Odůvodnění

V červnu roku 2012 německý spolkový sněm vyzval spolkovou vládu, aby podpořila 
ambiciózní evropský cíl 50 g/km do roku 2025, což by napomohlo ambicióznějším a tolik 
potřebným evropským cílům v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh 19
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Cíl 60 g CO2/km je třeba zavést, aby 
se pro výrobce automobilů zajistil 
předvídatelný politický rámec, vzhledem 
k tomu, že je nezbytné neustále zlepšovat 
spotřebu pohonných hmot i po roce 2020, 
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a v souladu se snižováním emisí uhlíku 
v odvětví dopravy, což je součástí cílů 
Unie v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Další rozvoj celosvětového trhu 
s pokročilými technologiemi s cílem 
zlepšit spotřebu osobních automobilů je 
v souladu se stěžejní iniciativou pro 
Evropu účinně využívající zdroje v rámci 
strategie Evropa 2020, která pro dosažení 
udržitelného růstu podporuje přechod na 
nízkouhlíkové hospodářství účinně 
využívající zdroje. V tomto nařízení by měl 
být stanoven dlouhodobý cíl pro rok 2025, 
aby došlo k dalšímu povzbuzení inovací.

Or. en

Odůvodnění

Odhaduje se, že potřeba vyrábět v EU více vozidel s nižší spotřebou vytvoří do roku 2030 
110 000 nových pracovních míst, a to zejména v chemickém průmyslu a v odvětví elektroniky 
(McKinsey). Cíl ve výši 70 g/km do roku 2025 by zajistil další investice do oblasti 
alternativních pohonů, díky čemuž by v Evropě vznikla další vysoce kvalifikovaná pracovní 
místa.

Pozměňovací návrh 21
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 1 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Od roku 2025 by se za účelem 
zajištění sociální spravedlnosti 
a udržitelnosti neměl zohledňovat žádný 
parametr užitkovosti a žádný sklon.

Or. en

Odůvodnění

S narůstajícím podílem vozidel s výrazně nízkouhlíkovými technologiemi ztrácí parametr 
užitkovosti a sklon na významu, jelikož výrobci dokáží dosáhnout nulových emisí.

Pozměňovací návrh 22
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) V tomto nařízení by měly být 
zohledněny i případné škody, které by 
průmyslu způsobilo zavedení cíle pro rok 
2025 k pozdějšímu datu, což by narušilo 
spolehlivost plánování potřebnou pro 
dosažení ambiciózního cíle pro rok 2025.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci usilují o spolehlivost plánování na roky dopředu. Informace o proveditelném snížení 
emisí CO2 jsou široce dostupné a tvůrci právních předpisů by tudíž měli zajistit, aby se 
investice do vozidel s nízkými emisemi vyplácely.

Pozměňovací návrh 23
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je vhodné upřesnit, že pro účely 
ověření dodržování cíle 95 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 informacím10 o opravách 
a údržbě vozidla a jeho prováděcími 
předpisy i pomocí inovativních technologií.

(2) Je vhodné upřesnit, že pro účely 
ověření dodržování cíle 95 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 informacím10 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. Je tedy 
naléhavě zapotřebí přezkoumat nařízení 
(ES) č. 715/2007 s cílem zajistit, aby 
zkušební postupy náležitě zohledňovaly 
skutečné emise CO2 produkované 
automobily.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je vhodné upřesnit, že pro účely 
ověření dodržování cíle 95 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 

(2) Je vhodné upřesnit, že pro účely 
ověření dodržování cíle 95 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 
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motorových vozidel z hlediska emisí 
z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska 
přístupu k informacím10 o opravách 
a údržbě vozidla a jeho prováděcími 
předpisy i pomocí inovativních technologií.

motorových vozidel z hlediska emisí 
z lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska 
přístupu k informacím10 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. Je tedy 
naléhavě zapotřebí přezkoumat nařízení 
(ES) č. 715/2007 s cílem zajistit, aby 
zkušební postupy náležitě zohledňovaly 
skutečné emise CO2 produkované 
automobily. 

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. Nový evropský jízdní cyklus by tedy měl být před zavedením světového 
zkušebního postupu pro lehká užitková vozidla pozměněn. Navíc by se mělo zvážit doplnění 
světového zkušebního postupu pro lehká užitková vozidla o dodatečná ustanovení EU, jelikož 
světový cyklus nemůže odpovídajícím způsobem reflektovat situaci v EU.

Pozměňovací návrh 25
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Plnění cílů podle tohoto nařízení 
výrobci by mělo být hodnoceno na úrovni 
Unie. Výrobci, jejichž průměrné 
specifické emise CO2 přesahují emise 
povolené v rámci tohoto nařízení, by měli 
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uhradit poplatek za překročení emisí za 
každý kalendářní rok počínaje rokem 
2012. Poplatek by měl odpovídat míře, ve 
které výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. V zájmu 
dostatečné motivace k přijetí opatření ke 
snížení specifických emisí CO2 z osobních 
automobilů by poplatek měl zohledňovat 
technologické náklady a pravděpodobné 
vyšší mezní náklady na soulad s tímto 
nařízením. Částky poplatků za překročení 
emisí by měly být považovány za příjem 
souhrnného rozpočtu Unie.

Or. en

Odůvodnění

Poplatek za překročení emisí je potřeba stanovit na úrovni, jež zajistí, že se všichni výrobci 
budou nařízením řídit. V zájmu dostatečné motivace k přijetí opatření ke snížení specifických 
emisí CO2 z osobních automobilů by poplatek měl zohledňovat pravděpodobné vyšší mezní 
náklady pro jednotlivé výrobce odvozené od nákladů na technologii.

Pozměňovací návrh 26
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Odhady nákladů na dosažení cíle 
95 g CO2/km do roku 2020 jsou výrazně 
nižší, než se původně předpokládalo. 
Jelikož se tento cíl se považuje za 
dosažitelný, nepokládá se za nutné, aby 
toto nařízení bylo uplatňováno postupně.

Or. en

Odůvodnění

Podkladová analýza pro Evropskou komisi ukázala, že dosažení cíle 95 g je v roce 2020 
proveditelné, postupné zavádění tudíž není zapotřebí.
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Pozměňovací návrh 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vysoké a neustále rostoucí ceny 
fosilních paliv – zejména ceny ropy –
představují hrozbu pro hospodářské 
oživení, energetickou bezpečnost 
a dostupnost energie v Evropě. Nenadálé 
výkyvy cen ropy mohou vést k hlubokým 
recesím, snížení konkurenceschopnosti 
a vyšší míře nezaměstnanosti. Snižování 
naší závislosti na ropě, zejména díky 
zlepšování spotřeby automobilů 
a zvyšování jejich udržitelnosti, tudíž musí 
být prioritou.

Or. it

Pozměňovací návrh 28
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) S ohledem na vysoké náklady na 
výzkum a vývoj a náklady na jednotkovou 
výrobu prvních generací vozidel s výrazně 
nízkouhlíkovými technologiemi je vhodné 
dočasně a v omezeném rozsahu urychlit 
a zjednodušit proces jejich uvádění na trh 
Unie v počátečních fázích jejich 
komercializace.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Superkredity oslabují cíl pro specifické emise výrobců tím, že poskytují povolenky na emise za 
prodej vozidel, která vypouštějí méně CO2 než 35 g/km. Významnou motivací je již samotná 
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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
a oslabují environmentální integritu tohoto nařízení. Měly by proto být zamítnuty.

Pozměňovací návrh 29
Corinne Lepage

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) S ohledem na vysoké náklady na 
výzkum a vývoj a náklady na jednotkovou 
výrobu prvních generací vozidel s výrazně 
nízkouhlíkovými technologiemi je vhodné 
dočasně a v omezeném rozsahu urychlit 
a zjednodušit proces jejich uvádění na trh 
Unie v počátečních fázích jejich 
komercializace.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Superkredity by mohly ohrozit cíl na snížení emisí CO2 a měly proto být zrušeny.

Pozměňovací návrh 30
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) S ohledem na vysoké náklady na 
výzkum a vývoj a náklady na jednotkovou 
výrobu prvních generací vozidel s výrazně 
nízkouhlíkovými technologiemi je vhodné 
dočasně a v omezeném rozsahu urychlit 
a zjednodušit proces jejich uvádění na trh 
Unie v počátečních fázích jejich 
komercializace.

(3) S ohledem na vysoké náklady na 
výzkum a vývoj a náklady na jednotkovou 
výrobu prvních generací vozidel s výrazně 
nízkouhlíkovými technologiemi je vhodné 
dočasně a v omezeném rozsahu urychlit 
a zjednodušit proces jejich uvádění na trh 
Unie v počátečních fázích jejich 
komercializace tím, že se tato vozidla 
budou do roku 2025 považovat za vozidla 
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s nulovými emisemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) S ohledem na vysoké náklady na 
výzkum a vývoj a náklady na jednotkovou 
výrobu prvních generací vozidel s výrazně 
nízkouhlíkovými technologiemi je vhodné 
dočasně a v omezeném rozsahu urychlit
a zjednodušit proces jejich uvádění na trh 
Unie v počátečních fázích jejich 
komercializace.

(3) S ohledem na vysoké náklady na 
výzkum a vývoj a náklady na jednotkovou 
výrobu prvních generací vozidel s výrazně 
nízkouhlíkovými technologiemi je vhodné 
stanovit limitní hodnotu pro rok 2025 
nyní, aby se zajistila jistota plánování.

Or. de

Odůvodnění

Kvůli vícenásobnému započítávání vozidel s velmi nízkými emisemi CO2 by limitní hodnota 
pro období po roce 2020 nebyla již tak přísná, což bylo v rozporu s cílem nařízení. Zavedení 
limitní hodnoty pro rok 2025 by také zvýšilo pronikání vozidel s velmi nízkými emisemi CO2
na trh, aniž by se předtím zmírnila limitní hodnota pro rok 2020, tomuto přístupu je tudíž 
vhodné dát přednost před přidělováním kreditů pro vícenásobné započítání.

Pozměňovací návrh 32
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zatímco použití určitých 
alternativních paliv může v průběhu 
životního cyklu přinést značné snížení 
emisí CO2, bylo zjištěno, že emise CO2 
vzniklé výrobou takových alternativních 
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paliv mohou být vyšší než z konvenčních 
paliv. Zváženy by tudíž měly být celkové 
emise všech vozidel, včetně vozidel 
s alternativním pohonem, jelikož se jejich 
podíl na trhu zvyšuje. Pro období po roce 
2025 by proto Komise měla zavést 
parametry, které zohledňují celkové emise 
skleníkových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Za účelem rychlejšího pronikání 
vozidel s výrazně nízkouhlíkovými 
technologiemi či elektrických automobilů 
na trh je třeba napříč Unií vybudovat 
odpovídající infrastrukturu pro dodávku 
alternativních pohonných hmot 
a elektrické energie pro vozidla, včetně 
husté sítě dobíjecích stanic na všech 
vhodných místech, kde mnoho 
elektrických automobilů parkuje po 
několik hodin, jako jsou například 
parkoviště typu „park and ride“. Prioritou 
je, aby elektrické automobily dokázaly 
uchovávat nadbytečnou elektřinu 
vyrobenou pomocí větrné nebo solární 
energie. Navíc by měly být zavedeny 
vyměnitelné poznávací značky, aby bylo 
možné elektrické automobily více využívat 
pro krátké cesty. 

Or. de

Odůvodnění

Elektrické automobily mají zvláštní význam jako prostředek pro uchovávání nadbytečné 
elektřiny vyrobené pomocí větrné nebo solární energie. Chybí však příslušná infrastruktura. 
Vyměnitelné poznávací značky, jak se používají například v Německu či Rakousku, by navíc 
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mohly občany povzbudit ke koupi malého elektrického osobního automobilu pro (každodenní) 
dojíždění, zatímco větší automobil by zůstal pro rodinné cesty.

Pozměňovací návrh 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 
nevypuštěné emise CO2 z vozidel 
prodávaných těmito výrobci, jsou výrobci, 
kteří jsou odpovědní za méně než 500 
nových osobních automobilů ročně, vyňati 
z působnosti cíle pro specifické emise 
a poplatku za překročení emisí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Sophie Auconie

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 
nevypuštěné emise CO2 z vozidel 
prodávaných těmito výrobci, jsou výrobci, 

(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 
nevypuštěné emise CO2 z vozidel 
prodávaných těmito výrobci, jsou výrobci, 
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kteří jsou odpovědní za méně než 500
nových osobních automobilů ročně, vyňati 
z působnosti cíle pro specifické emise 
a poplatku za překročení emisí.

kteří jsou odpovědní za méně než 1000
nových osobních automobilů ročně, vyňati 
z působnosti cíle pro specifické emise 
a poplatku za překročení emisí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Postup pro udělení výjimky pro 
malovýrobce by měl být zjednodušen tak, 
aby poskytl větší časovou pružnost 
výrobcům při podávání žádosti o výjimku 
a Komisi při rozhodování o jejím udělení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Postup pro udělení výjimky 
specializovaným výrobcům by měl být 
zachován do roku 2020. Aby se však 
zajistilo, že úsilí o snížení emisí 
požadované od specializovaných výrobců 
odpovídá úsilí o snížení emisí 
velkovýrobců, měl by se od roku 2020 
používat cíl o 45 % nižší než u 
průměrných specifických emisí 
specializovaných výrobců v roce 2007.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Phil Bennion

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Postup pro udělení výjimky 
specializovaným výrobcům by měl být 
zachován do roku 2020. Aby se však 
zajistilo, že úsilí o snížení emisí 
požadované od specializovaných výrobců 
odpovídá úsilí o snížení emisí 
velkovýrobců, měl by se od roku 2020 
používat cíl o 45 % nižší než u průměrných 
specifických emisí specializovaných 
výrobců v roce 2007.

(6) Postup pro udělení výjimky 
specializovaným výrobcům by měl být 
zachován do roku 2020. Aby se však 
zajistilo, že úsilí o snížení emisí 
požadované od specializovaných výrobců 
odpovídá úsilí o snížení emisí 
velkovýrobců, měl by se od roku 2020 
používat cíl o 45 % nižší než u průměrných 
specifických emisí specializovaných 
výrobců v roce 2007. Pro rok 2025 by 
měly být stanoveny rovnocenné cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Vzhledem k tomu, že 
automobilovému průmyslu je potřeba 
poskytnout dostatek času a zaručit mu 
jistotu, pokud jde o plánování a investice, 
je vhodné tímto nařízením stanovit 
orientační cíl pro snižování emisí CO2 do 
roku 2025.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Mario Pirillo



PE506.077v02-00 16/102 AM\931181CS.doc

CS

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) 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.

(7) 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. Zpráva by se měla 
zaměřit na emise CO2 vzniklé v průběhu 
celého životního cyklu vozidla (včetně 
výroby a fáze po používání).

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Karin Kadenbach

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) 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 

(7) 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, z posouzení celkového trendu 
emisí CO2 v souvislosti se třemi fázemi 
životního cyklu automobilů – výrobou, 
používáním a koncem životnosti – a 
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vypracovala zprávu a případně i návrhy 
cílů po roce 2020.

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 

Or. de

Odůvodnění

Snižování emisí z automobilů pouze ve fázi používání by mohlo zvýšit environmentální dopad 
fází výroby a recyklace. Měly by se tedy přibližně vypočítat trendy emisí z automobilů 
v průběhu celého životního cyklu, aby mohly být v případě významného nárůstu celkových 
emisí vypracovány návrhy na protiopatření.

Pozměňovací návrh 42
Jolanta Emilia Hibner

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) 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.

(7) 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 
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 dohody 
o snižování emisí skleníkových plynů na 
celosvětové úrovni.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 43
Corinne Lepage

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) 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.

(7) Aby automobilový průmysl mohl 
uskutečňovat dlouhodobé investice 
a inovace, je žádoucí stanovit cíl v oblasti 
snížení emisí CO2 pro období po roce 
2020. Tento cíl by měl 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 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) 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 

(7) 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 
toto nařízení stanovilo cíl pro rok 2025 
a aby Komise vypracovala zprávu o cílech 
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cílů po roce 2020. pro emise CO2 pro nová osobní vozidla od 
roku 2030 dále.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vyslat výrobcům vozidel jasný politický signál o nutnosti trvalého snižování emisí 
a poskytnout automobilovému průmyslu a odvětví výroby součástek plánovací a investiční 
jistotu.
Životní cyklus osobních automobilů trvá 5–7 let a životní cyklus užitkových vozidel více než 10 
let (ACEA). Je proto nezbytné shodnout se nyní na cíli pro rok 2025 a stanovit časový rámec 
pro změnu cíle pro rok 2030.

Pozměňovací návrh 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) 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.

(7) Aby automobilový průmysl mohl 
uskutečňovat dlouhodobé investice 
a inovace, je žádoucí stanovit cíl v oblasti 
snížení emisí CO2 pro období po roce 
2020. Tento cíl by měl 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. en

Pozměňovací návrh 46
Sophie Auconie

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) 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.

(7) 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 co 
nejdříve poté, co budou stanoveny nové 
zkušební postupy a lépe porozumíme 
probíhajícímu technologickému vývoji.
Komise následně vypracuje zprávu 
a případně i návrhy cílů po roce 2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) 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.

(7) 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. Tato zpráva by měla vzít 
v úvahu emise CO2 v průběhu celého 
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životního cyklu automobilů (včetně výroby 
a konce životnosti).

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Christofer Fjellner

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Při snižování emisí vypouštěných 
novými osobními vozidly hrají významnou 
roli ekologické inovace. Stávající 
pobídkový mechanismus pro ekologické 
inovace nefunguje dobře, a to zejména 
kvůli podmínkám stanoveným 
v prováděcím nařízení Komise (EU) 
č. 725/2011 ze dne 25. července 2011, 
kterým se stanoví postup schvalování 
a certifikace inovativních technologií ke 
snižování emisí CO2 z osobních 
automobilů podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 443/20091. 
Komise by měla zmíněné nařízení 
pozměnit, aby se postup schvalování 
inovativních technologií jakožto 
ekologických inovací zefektivnil 
a zjednodušil.
____________________
1 Úř. věst. L 194, 26.7.2011, s. 19.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Vzhledem k tomu, že přesné 
a pravdivé informace o emisích CO2 a o 
spotřebě pohonných hmot jsou zcela 
zásadní pro informovanou volbu 
spotřebitelů, je třeba posuzování těchto 
dvou parametrů věnovat náležitou 
pozornost. V současné době se emise 
z vozidel v silničním provozu značně liší 
od hodnot naměřených během zkušebního 
cyklu emisí. Je proto třeba co nejdříve 
vyvinout zkušební cyklus, který bude 
přinášet přesnější výsledky.

Or. it

Pozměňovací návrh 50
Mario Pirillo

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Komise by se – s cílem přiblížit 
specifické emise CO2 uváděné u nových 
automobilů skutečným emisím 
vznikajícím za normálních podmínek 
používání – měla snažit zajistit co 
nejdřívější dokončení nového světového 
zkušebního postupu pro lehká užitková 
vozidla, aby mohl být na evropské úrovni 
přijat do konce roku 2014 a zaveden 
v lednu roku 2017.

Or. it

Pozměňovací návrh 51
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) 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.

(8) 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, který 
by měl být po svém dokončení začleněn do 
práva Unie. Při začleňování světového 
zkušebního postupu pro lehká užitková 
vozidla do práva Unie by Komise měla 
zvážit, zda nebude třeba tento postup 
doplnit o dodatečná ustanovení, zejména 
ustanovení týkající se provádění tohoto 
nařízení, aby se zajistilo, že zkušební 
postupy budou odpovídajícím způsobem 
odrážet emise vznikající při skutečném 
silničním provozu. Dokud nebude světový 
zkušební postup pro lehká užitková 
vozidla dokončen, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nařízení vyžaduje, aby Komise 
provedla posouzení dopadů za účelem 
přezkumu zkušebních postupů, jehož cílem 

(8) Nařízení vyžaduje, aby Komise 
provedla posouzení dopadů za účelem 
přezkumu zkušebních postupů, jehož cílem 
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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.

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. Jestliže tedy světový zkušební 
postup pro lehká užitková vozidla nebude 
přijat do roku 2014, měla by Komise při 
nejbližší příležitosti pozměnit postupy 
měření pro EU stanovené nařízením (ES) 
č. 715/2007, aby zohlednily skutečné 
emise CO2 vozidel v silničním provozu.

Or. it

Pozměňovací návrh 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) 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 

(8) 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 vzhledem k tomu, že stávající 
zkušební cyklus není dostačující, by měl 
být urychleně vypracován nový zkušební 
cyklus, který bude odrážet skutečné 
hodnoty emisí vozidel a který zabrání 
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změní, měly by být limity uvedené 
v příloze I upraveny tak, aby se zajistila 
srovnatelná přísnost pro výrobce a třídy 
vozidel.

odlišným výkladům a odchylkám 
v jednotlivých členských státech. Dokud 
nebude nový zkušební cyklus přijat, 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) 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.

(8) 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. Aby se zajistilo, že toto 
nařízení přinese očekávané snížení emisí, 
zkušební postup by měl být od 1. ledna 
2016 změněn na světový zkušební postup 
pro lehká užitková vozidla. Jakmile se pro 
účely tohoto nařízení v roce 2016 začne 
uplatňovat světový zkušební postup pro 
lehká užitková vozidla, měly by být limity 
uvedené v příloze I upraveny tak, aby se 
zajistila srovnatelná přísnost pro výrobce 
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a třídy vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Je všeobecně známo, že stávající zkušební cyklus přesně nezohledňuje skutečné podmínky při 
jízdě. Dokončování nového světového zkušebního postupu pro lehká užitková vozidla zdárně 
pokračuje a jeho dokončení se očekává v roce 2014. Vyřeší se tak mnoho problémů stávající 
zkoušky nového evropského jízdního cyklu (NEDC.) Nový cyklus a nové postupy světového 
zkušebního postupu pro lehká užitková vozidla by proto měly být přijaty pro období od roku 
2016 dále.

Pozměňovací návrh 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) 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.

(8) 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 
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výrobce a třídy vozidel.

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 zkušební postup pro lehká užitková 
vozidla nedoplnit o dodatečná ustanovení EU, jelikož světový cyklus nemůže odpovídajícím 
způsobem reflektovat situaci v EU.

Pozměňovací návrh 56
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) V zájmu dostatečné motivace 
k zavedení zlepšení ke snížení specifických 
emisí CO2 z osobních automobilů by 
poplatek za překročení emisí měl být 
přizpůsoben tak, aby zohledňoval 
technologické náklady a pravděpodobné 
vyšší mezní náklady na soulad s tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Některé alternativní pohonné hmoty 
nabízejí značné snížení emisí CO2, začíná 
však být všeobecně uznáváno, že pokud se 
zohlední jejich celkový životní cyklus, 
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mohou být emise CO2 z těchto 
alternativních pohonných hmot vyšší než 
z konvenčních paliv. Vzhledem k tomu, že 
podíl těchto alternativních pohonných 
hmot na trhu stoupá, měly by být 
zohledněny jejich emise ve vztahu 
k související výrobě energie.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení č. 443/2009 se zabývá pouze výfukovými plyny vozidel a nikoliv emisemi vzniklými 
při výrobě elektrické energie či vodíku pro tzv. vozidla s nulovými emisemi, přestože skutečná 
úroveň jejich emisí může být značně vyšší. Aby se zajistilo, že výrobci budou volit pohonné 
systémy, které generují celkově nejnižší emise, mělo by toto nařízení brát v úvahu veškeré 
související emise, jak je tomu již standardně v USA.

Pozměňovací návrh 58
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Sdělení „Plán přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050“ doporučuje 
pro odvětví dopravy jako celek cíl v oblasti 
snížení v rozmezí 54 % až 67 %. Je třeba 
dlouhodobý přístup, který by stanovil nové 
cíle pro období po roce 2020, aby bylo 
možné automobilový průmysl povzbudit 
k dalšímu snižování emisí nově 
registrovaných vozidel a umožnilo se 
srovnávání různé možnosti nových měření 
a parametrů. Tyto cíle by měly podpořit 
vedoucí úlohu Unie v oblasti vozidel 
s nízkými emisemi CO2 na mezinárodní 
úrovni, podpořit výzkum a vývoj v této 
oblasti a přijetí vozidel s nízkými emisemi 
ze strany zákazníků a trhu, a to při 
současném zachování dostupnosti 
a sociální spravedlnosti. Komise by měla 
představit podrobný časový harmonogram 
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k prostudování příslušných otázek 
a diskuzi a rozhodnutí o nich společně se 
všemi příslušnými zúčastněnými stranami, 
s cílem stanovit nejpozději v roce 2017 cíl 
pro období po roce 2020, aby mělo odvětví 
dostatek času se s tímto cílem vypořádat.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem doplnění pravidel 
o výjimkách z cílů pro specifické emise, 
změny požadavků na údaje pro účely 
monitorování emisí CO2 a přizpůsobení 
vzorců pro výpočet specifických emisí CO2
uvedených v příloze I změnám hodnoty 
hmotnosti vozidla a regulačního 
zkušebního postupu měření specifických 
emisí CO2 podle nařízení (ES) č. 715/2007. 
Je zvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. 
Komise by při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci měla zajistit 
souběžné, včasné a vhodné předání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(12) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem doplnění pravidel 
o výjimkách z cílů pro specifické emise, 
změny požadavků na údaje pro účely 
monitorování emisí CO2 a přizpůsobení 
vzorců pro výpočet specifických emisí CO2 
uvedených v příloze I změnám hodnoty 
hmotnosti vozidla a jeho stopy 
a regulačního zkušebního postupu měření 
specifických emisí CO2 podle nařízení (ES) 
č. 715/2007. Je zvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Komise by při přípravě 
a vypracování aktů v přenesené pravomoci 
měla zajistit souběžné, včasné a vhodné 
předání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders
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Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem doplnění pravidel 
o výjimkách z cílů pro specifické emise, 
změny požadavků na údaje pro účely 
monitorování emisí CO2 a přizpůsobení 
vzorců pro výpočet specifických emisí CO2
uvedených v příloze I změnám hodnoty 
hmotnosti vozidla a regulačního 
zkušebního postupu měření specifických 
emisí CO2 podle nařízení (ES) č. 715/2007. 
Je zvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracování aktu v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

(12) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem doplnění pravidel 
o výjimkách z cílů pro specifické emise, 
změny požadavků na údaje pro účely 
monitorování emisí CO2 a přizpůsobení 
vzorců pro výpočet specifických emisí CO2
uvedených v příloze I změnám hodnoty 
hmotnosti vozidla a jeho stopy 
a regulačního zkušebního postupu měření 
specifických emisí CO2 podle nařízení (ES) 
č. 715/2007. Je zvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracování aktu 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Odůvodnění

Limitní hodnoty CO2 by měly zohledňovat také užitkovou hodnotu automobilu. Mezi váhou 
a užitkovou hodnotou neexistuje žádná přímá souvislost. Stopa vozidla, tj. rozchod jeho kol 
vynásobený plochou mezi čtyřmi pneumatikami, přináší lepší odhad užitkové hodnoty. V USA 
se „stopa vozidla“ používá jako parametr užitkovosti. Používání „stopy vozidla“ jako 
parametru užitkovosti by šlo proti trendu, kdy jsou automobily čím dál těžší, a povzbudilo by 
to výrobce k výrobě lehkých modelů.

Pozměňovací návrh 61
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Na Komisi by měla být přenesena (12) Na Komisi by měla být přenesena 
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pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem doplnění pravidel 
o výjimkách z cílů pro specifické emise, 
změny požadavků na údaje pro účely 
monitorování emisí CO2 a přizpůsobení 
vzorců pro výpočet specifických emisí CO2
uvedených v příloze I změnám hodnoty 
hmotnosti vozidla a regulačního 
zkušebního postupu měření specifických 
emisí CO2 podle nařízení (ES) č. 715/2007. 
Je zvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. 
Komise by při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci měla zajistit 
souběžné, včasné a vhodné předání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem doplnění pravidel 
o výjimkách z cílů pro specifické emise, 
změny požadavků na údaje pro účely 
monitorování emisí CO2 a přizpůsobení 
vzorců pro výpočet specifických emisí CO2
uvedených v příloze I změnám hodnoty 
stopy vozidla a regulačního zkušebního 
postupu měření specifických emisí CO2
podle nařízení (ES) č. 715/2007. Je zvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni. Komise by při 
přípravě a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci měla zajistit souběžné, včasné 
a vhodné předání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Hmotnost vozidla není dobrým ukazatelem užitkovosti (užitečnosti), a neměla by tudíž být 
využívána ke stanovení cílů pro specifické emise. Naopak stopa (rozchod x rozvor kol) je 
lepším parametrem užitkovosti: je neutrálnější, stabilnější a lépe odráží užitečnost 
automobilu. Kupující si mohou vybírat automobil podle velikosti, nikoli podle hmotnosti. 
Nařízení založené na stopě by plně ocenilo snahy výrobců o výrobu lehčích automobilů.

Pozměňovací návrh 62
Corinne Lepage

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem doplnění pravidel 
o výjimkách z cílů pro specifické emise, 
změny požadavků na údaje pro účely 
monitorování emisí CO2 a přizpůsobení 
vzorců pro výpočet specifických emisí CO2

(12) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem doplnění pravidel 
o výjimkách z cílů pro specifické emise, 
změny požadavků na údaje pro účely 
monitorování emisí CO2 a přizpůsobení 
vzorců pro výpočet specifických emisí CO2
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uvedených v příloze I změnám hodnoty 
hmotnosti vozidla a regulačního 
zkušebního postupu měření specifických 
emisí CO2 podle nařízení (ES) č. 715/2007. 
Je zvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracování aktu v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

uvedených v příloze I změnám hodnoty 
hmotnosti vozidla a jeho stopy 
a regulačního zkušebního postupu měření 
specifických emisí CO2 podle nařízení (ES) 
č. 715/2007. Je zvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracování aktu 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Corinne Lepage

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) 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 potenciální využití bylo 
hodnoceno v posouzení dopadů. Na 
základě uvedeného posouzení byl vyvozen 
závěr, že parametrem užitkovosti použitým 
ve vzorci pro rok 2020 by měla být 
hmotnost. V budoucím přezkumu by se 
však měly zvážit nižší náklady a výhody 
přechodu na stopu jako parametr 
užitkovosti.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) 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 potenciální využití bylo hodnoceno 
v posouzení dopadů. Na základě 
uvedeného posouzení byl vyvozen závěr, 
že parametrem užitkovosti použitým ve 
vzorci pro rok 2020 by měla být hmotnost. 
V budoucím přezkumu by se však měly 
zvážit nižší náklady a výhody přechodu na 
stopu jako parametr užitkovosti.

(14) 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 potenciální využití bylo hodnoceno 
v posouzení dopadů. Kromě toho by –
zejména na základě nižších nákladů –
hmotnost jakožto parametr užitkovosti 
měla být nahrazena stopou.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) 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 potenciální využití bylo hodnoceno 
v posouzení dopadů. Na základě 
uvedeného posouzení byl vyvozen závěr, 
že parametrem užitkovosti použitým ve 
vzorci pro rok 2020 by měla být hmotnost.
V budoucím přezkumu by se však měly 
zvážit nižší náklady a výhody přechodu na 
stopu jako parametr užitkovosti.

(14) 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 potenciální využití bylo hodnoceno 
v posouzení dopadů. Byl vyvozen závěr, že 
parametrem užitkovosti použitým ve vzorci 
pro rok 2020 by měla být hmotnost, jelikož 
výrobci plánují pro dosažení souladu s cíli 
pro rok 2020 pokračovat se stávajícím 
parametrem. Nižší náklady a výhody stopy
by nicméně odůvodnily její použití jako 
parametru užitkovosti od roku 2025 dále.
Aby se proto zajistil hladký budoucí 
přechod z hmotnosti na stopu, měl by být 
zaveden vzorec založený na stopě, který by 
výrobci mohli používat od roku 2016 dále 
jako alternativu ke vzorci založenému na 
hmotnosti.



PE506.077v02-00 34/102 AM\931181CS.doc

CS

Or. de

Odůvodnění

Použití stopy jako parametru užitkovosti by působilo proti trendu vyrábět čím dál těžší vozidla 
a podpořilo by výrobce k výrobě lehkých modelů, pro což v současné době neexistuje žádná 
pobídka.

Pozměňovací návrh 66
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Komise by měla zvážit možnost 
nových způsobů dosažení dlouhodobého 
cíle, zejména v souvislosti se sklonem 
křivky, parametrem užitkovosti 
a systémem poplatků za překročení emisí. 
Od roku 2025 by se za účelem zajištění 
sociální spravedlnosti a udržitelnosti 
neměl zohledňovat parametr užitkovosti 
a sklon.

Or. en

Odůvodnění

S narůstajícím podílem vozidel s výrazně nízkouhlíkovými technologiemi ztrácí parametr 
užitkovosti a sklon na významu, jelikož výrobci dokáží dosáhnout nulových emisí.

Pozměňovací návrh 67
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 

S účinkem od roku 2020 stanoví toto
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
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vozového parku cíl ve výši 95 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007, přílohou XII nařízení (ES) 
č. 692/2008 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.“

vozového parku cíl ve výši 80 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007, přílohou XII nařízení (ES) 
č. 692/2008 a jeho prováděcími opatřeními.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku cíl ve výši 95 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007, přílohou XII nařízení (ES) 
č. 692/2008 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.“

„S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku cíl ve výši 70 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007, přílohou XII nařízení (ES) 
č. 692/2008 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.“

Or. en

Odůvodnění

V červnu roku 2012 německý spolkový sněm vyzval spolkovou vládu, aby podpořila 
ambiciózní evropský cíl 70 g/km do roku 2020, což by podpořilo tolik potřebné ambicióznější 
evropské cíle v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh 69
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 1
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku cíl ve výši 95 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007, přílohou XII nařízení (ES) 
č. 692/2008 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.“

S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku cíl ve výši 95 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007, přílohou XII nařízení (ES) 
č. 692/2008 a jeho prováděcími opatřeními.

Or. en

Odůvodnění

Stávající revize právních předpisů by se měla zaměřit na cíl pro průměrné emise CO2
z nového vozového parku. Inovativní technologie by měly být a jsou regulovány jiným 
právním předpisem, nařízením č. 725/2011, které se aktuálně nereviduje.

Pozměňovací návrh 70
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku ve výši 60 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 71
Sabine Wils
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Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se vkládá nový odstavec 2, 
který zní:
„S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku cíl ve výši 50 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením 
(ES) č. 715/2007, přílohou XII nařízení 
(ES) č. 692/2008 a jeho prováděcími 
opatřeními a pomocí inovativních 
technologií.“

Or. de

Odůvodnění

Právně závazný cíl pro emise CO2 do roku 2015 by měl být stanoven nyní. Vzniknou tak 
dlouhodobé pobídky pro vývoj vozidel s nízkou spotřebou. Limitních hodnot pro rok 2020 by 
bylo možné dosáhnout již dnes s vozovým parkem v současnosti dostupných modelů ve všech 
kategoriích vozidel.

Pozměňovací návrh 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1– odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku ve výši 65 g CO2/km, jak 
jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími 
opatřeními a přílohou XII nařízení (ES) 
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č. 692/2008, a z inovativních technologií.“

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku ve výši 70 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 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku ve výši 70 g CO2/km, jak 
jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími 
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opatřeními a přílohou XII nařízení (ES) 
č. 692/2008.“

Or. en

Odůvodnění

Odhaduje se, že díky potřebě vyrobit v EU více vozidel s nižší spotřebou vznikne do roku 2030 
110 000 nových pracovních míst, a to zejména v chemickém průmyslu a v odvětví elektroniky 
(McKinsey). Zlepšení spotřeby vozidel každému řidiči přinese podstatné každoroční úspory.

Pozměňovací návrh 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se vkládá nový odstavec 2, 
který zní:
„S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku v rozmezí 65 
a 75 g CO2/km, jak je uvedeno v čl. 13 
odst. 5.“

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 65 až 75 g CO2/km realistické.

Pozměňovací návrh 76
Mario Pirillo

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
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Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se vkládá nový odstavec 2, 
který zní:
S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku cíl v rozmezí 65 až 
75 g CO2/km, jak jsou měřeny v souladu 
s nařízením (ES) č. 715/2007, přílohou 
XII nařízení (ES) č. 692/2008 a jeho 
prováděcími opatřeními. Před stanovením 
tohoto cíle Komise vypracuje posouzení 
dopadů, které se zaměří na technickou 
proveditelnost a na pronikání nových 
automobilů na trh.“

Or. it

Pozměňovací návrh 77
Corinne Lepage

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku ve výši 60 g CO2/km, jak 
jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007, přílohou XII nařízení (ES) 
č. 692/2008 a jeho prováděcími 
opatřeními.“

Or. fr
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Odůvodnění

Výrobci vozidel potřebují dlouhodobé ambiciózní cíle. Ambiciózní cíl pro rok 2025 se tedy 
zdá nezbytný.

Pozměňovací návrh 78
Mario Pirillo

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se vkládá nový odstavec 2, 
který zní:
„S účinkem od 1. ledna 2017 se pro 
měření emisí CO2 z nových osobních 
automobilů použije namísto zkušebních 
postupů stanovených nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími 
nařízeními světový zkušební postup pro 
lehká užitková vozidla.“

Or. it

Pozměňovací návrh 79
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 1 b (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 1a
Parametr užitkovosti a sklon
S účinkem od roku 2025 se za účelem 
zajištění sociální spravedlnosti 
a udržitelnosti nebude zohledňovat 
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parametr užitkovosti a sklon.“

Or. en

Odůvodnění

S narůstajícím podílem vozidel s výrazně nízkouhlíkovými technologiemi ztrácí parametr 
užitkovosti a sklon na významu, jelikož výrobci dokáží dosáhnout nulových emisí.

Pozměňovací návrh 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 2
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) V článku 2 se doplňuje nový odstavec 4, 
který zní:

vypouští se

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 
osobních automobilů registrovaných v EU 
v předchozím kalendářním roce.“

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Sophie Auconie

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 2
Nařízení (ES) č. 443/2009
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 

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 
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všemi svými spojenými podniky 
odpovědný za méně než 500 nových 
osobních automobilů registrovaných v EU 
v předchozím kalendářním roce.

všemi svými spojenými podniky 
odpovědný za méně než 1000 nových 
osobních automobilů registrovaných v EU 
v předchozím kalendářním roce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Chris Davies

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Čl. 3 odst. 1 písm. f) se nahrazuje 
tímto:
„f) „specifickými emisemi CO2“ emise 
CO2 z osobního automobilu měřené 
v souladu s novým světovým zkušebním 
postupem pro lehká užitková vozidla.
V případě osobních automobilů, které 
nemají schválení typu v souladu 
s nařízením (ES) č. 715/2007, se 
„specifickými emisemi CO2“ rozumí 
emise CO2 měřené stejným měřícím 
postupem, jaký pro osobní automobily 
stanoví nařízení Komise (ES) 
č. 692/2008, nebo postupy, které přijala 
Komise za účelem stanovení emisí CO2 
pro takové osobní automobily; pro účely 
použití tohoto písmene se změny 
v postupech měření stanovené nařízením 
(ES) č. 715/2007 a nařízením (ES)
č. 692/2008, které vstoupí v platnost dne 1. 
ledna 2016, použijí v daném roce.“

Or. en

Odůvodnění

Je všeobecně známo, že stávající zkušební cyklus přesně nezohledňuje skutečné podmínky při 
jízdě. Dokončování nového světového zkušebního postupu pro lehká užitková vozidla zdárně 
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pokračuje a jeho dokončení se očekává v roce 2014. Vyřeší se tak mnoho problémů stávající 
zkoušky nového evropského jízdního cyklu (NEDC.) Nový cyklus a nové postupy světového 
zkušebního postupu pro lehká užitková vozidla by tedy měly být přijaty pro období od roku 
2016 dále.

Pozměňovací návrh 83
Mario Pirillo

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V čl. 3 odst. 1 se písmeno f) nahrazuje 
tímto:
„f) „specifickými emisemi CO2“ emise 
CO2 z osobního automobilu měřené 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 
a určené jako hmotnostní emise CO2
(kombinace) v prohlášení o shodě. 
V případě osobních automobilů, které 
nemají schválení typu v souladu 
s nařízením (ES) č. 715/2007, se 
„specifickými emisemi CO2“ rozumějí 
emise CO2 měřené stejným měřícím 
postupem, jaký pro osobní automobily 
stanoví nařízení (ES) č. 692/2008, nebo 
postupy, které přijala Komise za účelem 
stanovení emisí CO2 pro takové osobní 
automobily; pro účely uplatnění tohoto 
ustanovení se namísto výše uvedených 
postupů měření s účinkem od 1. ledna 
2017 použije světový zkušební postup pro 
lehká užitková vozidla.“

Or. it

Pozměňovací návrh 84
Sabine Wils

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)
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Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V článku 4 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„Pro účely dodržování cíle 95 g CO2/km 
se u každého výrobce vezme v úvahu 
100 % nových osobních automobilů 
registrovaných v příslušném roce.“

Or. en

Odůvodnění

Podkladová analýza pro Evropskou komisi ukázala, že dosažení cíle 95 g je v roce 2020 
proveditelné, postupné zavádění tudíž není zapotřebí.

Pozměňovací návrh 85
Chris Davies

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Článek 5
Superkredity pro dosažení cíle 
95 g CO2/km
1. Pro výpočet průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní 
automobil se specifickými emisemi CO2
nižšími než 35 g CO2/km započte 
v období 2020–2023 jako 1,3 osobního 
automobilu a v období po roce 2024 jako 
1 osobní automobil.
1a. Maximální zvýšení cíle pro emise pro 
jednotlivé výrobce odvozené z výpočtu 
superkreditů činí 2 g CO2 na kilometr.
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1b. Není možné převést všechny nevyužité 
superkredity ani jejich část z jednoho 
kalendářního roku do následujícího.“

Or. en

Odůvodnění

Superkredity lze použít ke kompenzaci nákladů na vývoj vozidel s nízkouhlíkovými 
technologiemi, měly by však být omezeny horní hranicí, aby se zabránilo pokažení 
stanoveného cíle.

Pozměňovací návrh 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Článek 5
Superkredity
1. Pro výpočet průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní 
automobil se specifickými emisemi CO2
nižšími než 50 % cílové hodnoty pro 
specifické emise každého výrobce 
v souladu s tímto nařízením započte jako:
- 3,5 automobilu v roce 2012,
- 3,5 automobilu v roce 2013,
- 2,5 automobilu v roce 2014,
- 2,5 automobilu v roce 2015,
- 2,5 automobilu v roce 2016,
- 2,5 automobilu v roce 2017,
- 2 automobily v roce 2018,
- 2 automobily v roce 2019,
- 2 automobily v roce 2020.
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(1a) Vícenásobné započítání podle 
odstavce 1 se použije, pouze pokud 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
v dotčeném kalendářním roce 
nepřesáhnou jeho cíl pro specifické emise 
o více než 15 %.
1b. Mezi lety 2016 a 2020 mohou výrobci 
ušetřit superkredity stanovené v odstavci 1 
tím, že vstoupí do registru uvedeného v čl. 
8 odst. 3a. Superkredity navíc se 
automaticky zanesou do registru.
1c. V období od 1. ledna 2016 do 31. 
prosince 2023 mohou výrobci při výpočtu 
průměrných specifických emisí CO2
požádat Komisi, aby zohlednila některé 
nebo všechny superkredity, které ušetřili 
v podle odstavce 1b.“

Or. de

Odůvodnění

Výrobcům by měly být v co největší míře poskytovány pobídky ke snižování emisí CO2 nových 
automobilů. V této souvislosti nepružná pravidla ničemu nepomáhají. Namísto toho by do 
systému pobídek měla být zahrnuta vozidla, která výrobcům pomohou výrazně ušetřit, což 
podpoří inovace prospěšné pro životní prostředí. Vzhledem k tomu, že snižování emisí se 
mnohdy dosahuje hromadně (např. když se zavádí nový typ motoru), výrobci by měli mít 
možnost superkredity ušetřit.

Pozměňovací návrh 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Článek 5
Superkredity
1. Pro výpočet průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní 
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automobil se specifickými emisemi CO2 
nižšími než 50 g CO2/km započte jako
- 3,5 automobilu v roce 2012,
- 3,5 automobilu v roce 2013,
- 2,5 automobilu v roce 2014,
- 2,5 automobilu v roce 2015,
- 2,5 automobilu v roce 2016,
- 2,5 automobilu v roce 2017,
- 2 automobily v roce 2018,
- 2 automobily v roce 2019,
- 1 automobil v roce 2020.
1a. Vícenásobné započítání podle odstavce 
1 se použije, pouze pokud (na základě 
multiplikátorů) průměrné specifické emise 
CO2 výrobce v dotčeném kalendářním 
roce nepřesáhnou jeho cíl pro specifické 
emise o více než 2 g.
1b. V období od 1. ledna 2016 do 31. 
prosince 2019 mohou výrobci při výpočtu 
průměrných specifických emisí CO2
požádat Komisi, aby zohlednila některé 
nebo všechny superkredity, které 
nashromáždili podle odstavce 1.“

Or. de

Odůvodnění

Superkredity byly zřízeny v roce 2009 jako dočasné opatření k usnadnění a urychlení 
zavádění vozidel s výrazně nízkouhlíkovými technologiemi. Tento nástroj může být zachován,
avšak nesmí se kvůli němu polevit v úsilí o dosažení celkového cíle. Z tohoto důvodu by 
superkredity měly mít určitou horní hranici, aby bylo jasné, jaké jsou dopady na celkový cíl. 
Tento pozměňovací návrh považuje vypuštění článku 5a za zásadní.

Pozměňovací návrh 88
Jo Leinen

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V článku 5 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„Použití multiplikátorů nemůže vést ke 
zvýšení cíle pro specifické emise o více než 
2 g CO2/km.“

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 3 b (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) V článku 5 se doplňuje odstavec, který 
zní:
„Superkredity použité podle článku 5 
nelze ušetřit, aby se zohlednily po roce 
2020.“

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 5 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Za článek 5 se vkládá nový článek, 
který zní:

vypouští se

Článek 5a
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Superkredity pro dosažení cíle 
95 g CO2/km
1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.
2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.“

Or. en

Odůvodnění

Aby se povzbudil vývoj a uvádění automobilů s nízkými emisemi na trh, měla by EU pro 
období po roce 2020 stanovit ambiciózní cíle pro emise CO2, namísto podrývání cíle pro rok 
2020 v oblasti emisí tím, že bude zohledňovat virtuální vozidla. Předpokládané nulové emise 
pro elektrická vozidla a vozidla na vodíkový pohon tyto technologie zvýhodňují, protože 
neberou v úvahu celkové emise.

Pozměňovací návrh 91
Chris Davies

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 5 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Za článek 5 se vkládá nový článek, 
který zní:

vypouští se

„Článek 5a
Superkredity pro dosažení cíle 
95 g CO2/km
1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
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jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.
2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.“

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 5 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Za článek 5 se vkládá nový článek, 
který zní:

vypouští se

„Článek 5a
Superkredity pro dosažení cíle 
95 g CO2/km
1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.
2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.“

Or. de
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Pozměňovací návrh 93
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 5 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Superkredity pro dosažení cíle 
95 g CO2/km

Systém bonusů a malusů pro vozidla 
s výrazně nízkouhlíkovými technologiemi 
v souladu s trhem

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.

1. Cíl pro emise uhlíku uvedený pro 
každého výrobce v článku 4 se po uznání 
počátečního znevýhodnění v podobě 
vysokých nákladů na inovace a rozvoj u 
výrobců investujících do vozidel s výrazně 
nízkouhlíkovými technologiemi upravuje 
takto:
a) pro každý celý procentní bod, o který je 
podíl nově prodaných vozidel s výrazně 
nízkouhlíkovými technologiemi ve 
vozovém parku výrobce pod průměrným 
podílem na trhu Unie, se cíl CO2 tohoto 
výrobce snižuje o 2 g CO2/km;
b) pro každý celý procentní bod, o který je 
podíl nově prodaných vozidel s výrazně 
nízkouhlíkovými technologiemi ve 
vozovém parku výrobce nad průměrným 
podílem na trhu Unie, se cíl CO2 tohoto 
výrobce zvyšuje o 2 g CO2/km.

2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.“

2. Členské státy každoročně do 28. února 
zveřejní počet vozidel s výrazně 
nízkouhlíkovými technologiemi na 
výrobce v předchozím kalendářním roce.“

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese



AM\931181CS.doc 53/102 PE506.077v02-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Za článek 5 se vkládá nový článek, 
který zní:

vypouští se

„Článek 5a
Superkredity pro dosažení cíle 
95 g CO2/km
1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.
2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.“

Or. de

Pozměňovací návrh 95
Judith A. Merkies

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Za článek 5 se vkládá nový článek, 
který zní:

vypouští se

„Článek 5a
Superkredity pro dosažení cíle 
95 g CO2/km
1. Při výpočtu průměrných specifických 
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emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.
2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.“

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Corinne Lepage

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Za článek 5 se vkládá nový článek, 
který zní:

vypouští se

„Článek 5a
Superkredity pro dosažení cíle 
95 g CO2/km
1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.
2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.“

Or. fr
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Odůvodnění

Superkredity by mohly cíl v oblasti snížení emisí CO2 ohrozit, a proto by měly být zrušeny.

Pozměňovací návrh 97
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Za článek 5 se vkládá nový článek, 
který zní:

vypouští se

„Článek 5a
Superkredity pro dosažení cíle 
95 g CO2/km
1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.
2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.“

Or. en

Odůvodnění

Superkredity oslabují cíl pro specifické emise výrobců tím, že udělují povolenky na emise za 
prodej vozidel, která vypouštějí méně CO2 než 35 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
a oslabují environmentální integritu tohoto nařízení. Měly by proto být zamítnuty.



PE506.077v02-00 56/102 AM\931181CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 98
Christofer Fjellner

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 g CO2/km započítá v období 2015–2025
jako 1,5 osobního automobilu.

Nashromážděných kreditů nebo jejich 
části lze využít v kterémkoli roce období 
2016–2025.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se v období od roku 2020 do 
roku 2023 každý nový osobní automobil se 
specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá jako:

- 1,3 osobního automobilu, pokud jde o 
výrobce, pro něž prodej nových vozidel se 
specifickými emisemi nižšími než 
35 g CO2/km představuje 2 až 3 % 
celkového ročního prodeje;
- 1,5 osobního automobilu, pokud jde o 
výrobce, pro něž prodej nových vozidel se 
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specifickými emisemi nižšími než 
35 g CO2/km představuje 3 až 4 % 
celkového ročního prodeje;
- 1,7 osobního automobilu, pokud jde o 
výrobce, pro něž prodej nových vozidel se 
specifickými emisemi nižšími než 
35 g CO2/km představuje více než 4 % 
celkového ročního prodeje.

Or. it

Pozměňovací návrh 100
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při výpočtu průměrných specifických
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 g CO2/km nebo s emisemi nižšími než 
50 % hodnoty uvedené jako cíl pro jeho 
specifické emise, který byl stanoven podle 
vzorce v příloze I s maximálním limitem 
70 g CO2/km, počínaje rokem 2016 
započítá jako 2 osobní automobily.
Všechny nebo některé z nashromážděných 
kreditů mohou být použity pro kterýkoli 
rok v období od roku 2016 do roku 2025.

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023
jako 1,3 osobního automobilu a v období
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 g CO2/km započítá v období po roce 
2016 jako 2 osobní automobily.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 g CO2/km nebo s emisemi nižšími než 
50 % hodnoty uvedené jako cíl pro jeho 
specifické emise, který byl stanoven podle 
vzorce v příloze I s maximálním limitem 
70 g CO2/km, počínaje rokem 2016
započítá jako 1,5 osobního automobilu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zavést ambiciózní systém superkreditů, který by 
automobilový průmysl povzbudil k investicím do vozidel s nízkými emisemi.

Pozměňovací návrh 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4
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Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.

Or. fr

Odůvodnění

Aby zlevnily používání vozidel pro občany a aby splnily environmentální cíle stanovené tímto 
nařízením, musí být superkredity skutečnou pobídkou pro vývoj všech typů čistých vozidel 
(elektrická, hybridní, atd.) Navrhovaný strop ve výši 35 g CO2/km vylučuje technologie dnes 
považované za čisté, které současně uspokojují poptávku spotřebitelů. Tento strop je proto 
potřeba zvýšit.

Pozměňovací návrh 104
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Mario Pirillo
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Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 106
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5a – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 

vypouští se
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uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.

Or. fr

Odůvodnění

Aby zlevnily používání vozidel pro občany a aby splnily environmentální cíle stanovené tímto 
nařízením, musí být superkredity skutečnou pobídkou pro vývoj všech typů čistých vozidel 
(elektrická, hybridní, atd.) Zrušení navrhovaného cíle přiměje výrobce maximalizovat počet 
čistých vozidel uváděných na trh a vyřešit otázku ceny pohonných hmot pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 110
Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) V článku 5a se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„2a. Použití multiplikátorů nemůže vést 
ke zvýšení cíle výrobce pro specifické 
emise o více než 2 g CO2/km.“

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 b (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5a – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b) V článku 5a se doplňuje nový 
odstavec, který zní:



AM\931181CS.doc 63/102 PE506.077v02-00

CS

„2b. Superkredity použité podle článku 5 
nelze ušetřit, aby se zohlednily po roce 
2020.“

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Mario Pirillo

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5a – odst. 2a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) V článku 5a se za odstavec 2 vkládá 
nový odstavec, který zní:
„2a. Každý rok následující po roce, kdy 
toto nařízení vstoupí v platnost, Komise do 
28. února stanoví, zda celkový objem 
přidělených superkreditů významným 
způsobem mění cíl pro emise stanovený 
v článku 1. Pokud se tento cíl sníží o více 
než 2 g CO2/km, multiplikátor pro daný 
rok stanovený v čl. 5 odst. 1 tohoto 
nařízení se stanoví na 1 osobní vozidlo.“ 

Or. it

Pozměňovací návrh 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 7a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Za článek 7 se vkládá následující 
článek, který zní:
„Článek 7a
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Shodnost v provozu
1. Ustanovení o shodnosti v provozu 
zaručí jak skutečné emise CO2, tak 
skutečnou spotřebu pohonných hmot 
nových osobních automobilů během jejich 
běžné provozní životnosti za normálních 
provozních podmínek.
2. Shodnost v provozu, pokud jde o emise 
CO2, stanoví pro všechna nová osobní 
vozidla zpráva ze zkoušky vypracovaná 
nezávislým certifikovaným subjektem –
třetí stranou.
3. Pokud emise CO2 naměřené během 
zkoušky odrážející běžné podmínky 
používání budou o více než 4 % vyšší než 
specifické emise CO2 uváděné výrobcem 
v souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení, Komise 
přepočítá specifické emise CO2 výrobce na 
základě tohoto údaje.“

Or. it

Pozměňovací návrh 114
Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) V článku 8 odst. 4 se třetí pododstavec 
mění takto:
Registr a oznámení jsou přístupné 
veřejnosti. Informace zaznamenané 
jednotlivými členskými státy v souladu 
s odstavcem 1 jsou rovněž přístupné 
veřejnosti bez ohledu na to, zda jsou 
součástí registru.“

Or. en
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Odůvodnění

Proces sledování a podávání zpráv je zásadní pro zjištění, zda jsou plněny cíle v oblasti emisí. 
Veřejnost by měla být možnost v každé fázi tento postup dohledat a podílet se na něm.

Pozměňovací návrh 115
Chris Davies

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4 b (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b) 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 a zveřejní se v souladu 
s článkem 10. 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. Komise 
doplní své monitorovací nařízení (EU) 
č. 1014/20101 o příslušná ustanovení, aby 
zajistila soulad s tímto odstavcem.“
_________
1 11 Úř. věst. L 293, 11.1.2010, s. 15.

Or. en

Odůvodnění

Je všeobecně známo, že stávající zkušební cyklus přesně nezohledňuje skutečné podmínky při 
jízdě. Informace poskytované zákazníkům jsou tedy nepřesné a zavádějící. Je třeba přijmout 
opatření, aby se zajistilo, že provedená hodnocení budou lépe odrážet skutečné celosvětové 
emise. Tato opatření budou vyžadována i přes přijetí nového světového zkušebního postupu 
pro lehká užitková vozidla.
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Pozměňovací návrh 116
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) 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 117
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4 b (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 8 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b) V článku 8 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„4b. Komise sleduje skutečné hlášené 
hodnoty emisí CO2 podle typu vozidla 
a výrobce na základě nejlepších 
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dostupných zdrojů informací a ve svých 
výročních monitorovacích zprávách 
zveřejní, nakolik se tyto hodnoty liší od 
hodnot pro schvalování typu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Chris Davies

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 4 c (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c) V čl. 8 odst. 5 se druhý pododstavec 
mění takto:
„Komise posoudí veškerá oznámení 
výrobců a do 31. října předběžné 
výpočty podle odstavce 4 buď potvrdí, 
anebo pozmění. Oznámení výrobců 
a potvrzení či pozměnění Komisí 
v souladu s tímto odstavcem a oznámení 
Komisí v souladu s odstavcem 6 se 
zpřístupní veřejnosti.“

Or. en

Odůvodnění

Proces monitorování a podávání zpráv je zásadní pro zjištění, zda jsou plněny cíle v oblasti 
emisí. Veřejnost by měla být možnost v každé fázi tento postup dohledat a podílet se na něm.

Pozměňovací návrh 119
Thomas Ulmer

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 5
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 8 – odst. 9 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise přijme prováděcí pravidla 
týkající se postupů sledování a hlášení 
údajů podle tohoto článku a použití přílohy 
II prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijmou v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 14 odst. 2.

9. Komisi se v souladu s článkem 14a 
svěřuje pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci týkající se postupů 
sledování a hlášení údajů podle tohoto 
článku a použití přílohy II.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) V čl. 9 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:
„Od roku 2019:
(překročení emisí × 130 EUR/g CO2/km) 
× počet nových osobních automobilů.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Thomas Ulmer

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 6
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme prováděcí pravidla pro 
vybírání poplatků za překročení emisí 

3. Komisi je v souladu s článkem 14a 
svěřena pravomoc přijímat akty 
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podle odstavce 1 prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se 
přijmou v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2.

v přenesené pravomoci týkající se 
prováděcích pravidel pro vybírání 
poplatků za překročení emisí podle 
odstavce 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 7 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V odstavci 4 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Žádost o výjimku z cíle pro specifické 
emise vypočítaného na základě přílohy I 
může podat výrobce, který je spolu se 
všemi svými spojenými podniky 
odpovědný za 10 000 až 100 000 nových 
osobních automobilů registrovaných za 
kalendářní rok v Unii.“

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo postupné celkové snižování emisí CO2 z vozového parku, od roku 2020 se 
výjimka pro specializovaného výrobce sníží na 100 000 do roku 2030.

Pozměňovací návrh 123
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 7 – písm. c a (nové)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) V odst. 4 druhém pododstavci se 
doplňuje nové písmeno, které zní:
„ca)v případě použití ve vztahu k příloze I 
bodu 1 písm. d) cíl, kterým je 65% snížení 
průměrných specifických emisí CO2
naměřených v roce 2007, nebo podává-li 
více spojených podniků jednu žádost, 65% 
snížení průměru průměrných specifických 
emisí CO2 těchto spojených podniků 
v roce 2007.“

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 8 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„Na žádost dodavatele nebo výrobce se 
zohlední snížení emisí CO2 dosažené 
použitím inovativních technologií.
Zohlednění technologií musí zahrnovat 
přinejmenším zprávu o ověření 
vypracovanou technickou zkušebnou 
uvedenou v článku 7 nařízení (EU) 
č. 725/2011.
Celkový příspěvek těchto technologií ke 
snížení cíle pro průměrné specifické 
emise každého výrobce činí nejvýše
4 g CO2/km na jedno vozidlo.“

Or. en
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Odůvodnění

Ekologické inovace sice povzbuzují a podporují inovace v automobilovém průmyslu, avšak 
zkreslují skutečný silniční provoz, čímž dochází ke klamání spotřebitelů a úrovně emisí CO2
výrobců nejsou transparentní.

Pozměňovací návrh 125
Corinne Lepage

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 8 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 12 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) 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 
emise každého výrobce činí nejvýše 
3 g CO2/km.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Mario Pirillo

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 8 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„Na žádost dodavatele nebo výrobce se 
zohlední snížení emisí CO2 dosažené 
použitím inovativních technologií.
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Takové technologie budou zohledněny, 
pouze pokud metodika použitá k jejich 
posouzení dokáže přinést ověřitelné, 
opakovatelné a srovnatelné výsledky.
Celkový příspěvek těchto technologií ke 
snížení cíle pro průměrné specifické 
emise každého výrobce činí nejvýše 
7 g CO2/km.
Tento příspěvek se každému výrobci přičte 
ve formě kreditů s přihlédnutím 
k procentu vozidel v jeho vozovém parku, 
v nichž jsou tyto inovativní technologie 
použity.“

Or. it

Pozměňovací návrh 127
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 9
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 12 – odst. 2 – první věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí pravidla pro 
postup schvalování inovativních 
technologií uvedených v odstavci 1 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 14 odst. 2 tohoto 
nařízení.

Komise přijme prováděcí pravidla pro 
postup schvalování inovativních 
technologií uvedených v odstavci 1 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 14 odst. 2 tohoto 
nařízení. Při schvalování inovativních 
technologií či technologických souborů se 
jako pozitivní faktor zohlední vytváření 
„zelených pracovních míst“.

Or. pt

Pozměňovací návrh 128
Sabine Wils
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Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. - a (nové)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) V odstavci 2 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„2. Do 31. října 2014 a poté každé tři 
roky se přijmou opatření, kterými se 
v příloze I hodnota F0 upraví tak, aby 
vyjadřovala průměrnou stopu nových 
osobních automobilů za předchozí tři 
kalendářní roky.“

Or. en

Odůvodnění

Hmotnost vozidla není dobrým ukazatelem užitkovosti (užitečnosti), a neměla by být tudíž 
využívána ke stanovení cílů pro specifické emise. Naopak stopa (rozchod x rozvor kol) je 
lepším parametrem užitkovosti: je neutrálnější, stabilnější a lépe odráží užitečnost 
automobilu. Kupující si mohou vybírat automobil podle velikosti, nikoli podle hmotnosti. 
Nařízení založené na stopě by plně ocenilo snahy výrobců o výrobu lehčích automobilů.

Pozměňovací návrh 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. - a (nové)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) V odstavci 2 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„2. Do 31. října 2014 a poté každé tři 
roky se přijmou opatření, kterými se 
v příloze I hodnoty M0 a F0 upraví tak, 
aby vyjadřovala průměrnou hmotnost či 
stopu nových osobních automobilů za 
předchozí tři kalendářní roky.“
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Or. de

Odůvodnění

Použití stopy jako parametru užitkovosti působí proti trendu vyrábět čím dál těžší vozidla 
a motivovalo by výrobce k výrobě lehkých modelů, pro což v současné době neexistuje žádná 
pobídka.

Pozměňovací návrh 130
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. - a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) V odstavci 2 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„2. Do 31. října 2014 a poté každé tři 
roky se přijmou opatření, kterými se 
v příloze I hodnota F0 upraví tak, aby 
vyjadřovala průměrnou stopu nových 
osobních automobilů za předchozí tři 
kalendářní roky.“

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Corinne Lepage

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. - a (nové)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) V odstavci 2 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„2. Do 31. října 2014 a poté každé tři 
roky se přijmou opatření, kterými se 
v příloze I hodnota F0 upraví tak, aby 
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vyjadřovala průměrnou stopu nových 
osobních automobilů za předchozí tři 
kalendářní roky.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Corinne Lepage

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V odstavci 3 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„3. S cílem provést do roku 2014 
v souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 
715/2007 přezkum postupů pro měření 
emisí CO2 stanovených uvedeným 
nařízením provádí Komise od roku 2012 
posuzování dopadu. Komise zejména 
předloží vhodné návrhy na úpravu 
postupů tak, aby náležitě zohledňovaly 
skutečné emise CO2 automobilů.
Revidované postupy by měly být zavedeny 
nejpozději do roku 2017. Komise zajistí, 
aby tyto postupy byly následně 
pravidelně přezkoumávány.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V odstavci 3 se vkládá nový 
pododstavec, který zní:
„Aby bylo zaručeno, že skutečné 
celosvětové emise se odpovídajícím 
způsobem zohledňují a naměřené 
hodnoty CO2 jsou 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 definované, aby se 
zabránilo používání flexibilních možností 
pro zkušební cykly ze strany výrobců.
Pokud je v průběhu celého zkušebního 
postupu u kteréhokoli z faktorů, jež mají 
vliv na naměřené emise CO2, povolena 
odchylka, Komise zajistí, že do zkušebních 
postupů začlení pro každou odchylku 
upravující výpočet, který se použije 
k úpravě naměřených hodnot, za účelem 
kompenzace odchylky týkající se faktorů 
a tím i normalizace naměřených emisí.“

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. a b (nové)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) V odstavci 3 se vkládá nový 
pododstavec, 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 
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shodnost výroby ověřována.“

Or. en

Odůvodnění

Experimentální důkazy ukazují, že s vozidlem ze sériové výroby mnohdy není možné opětovně 
dosáhnout původních hodnot zkoušky doběhu. Je proto zásadní, aby u vozidel, u nichž se 
ověřuje shodnost výroby, byla provedena zkouška doběhu za účelem stanovení jejich hodnot 
aerodynamiky, valivého odporu a získání hodnot, jež se použijí při zkoušce na dynamometru, 
která je součástí zkoušky na shodnost výroby.

Pozměňovací návrh 135
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. b
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) V odstavci 3 se zrušuje druhý 
pododstavec.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s platným nařízením je vhodné zachovat povinnost Komise přezkoumávat postupy 
měření emisí CO2, aby odpovídajícím způsobem odrážely skutečné emise CO2 z automobilů, 
a začlenit do zkušebního cyklu schválené inovativní technologie definované v článku 12. Kvůli 
zajištění soudržnosti by již od data použití tohoto nařízení neměly být inovativní technologie 
schvalovány.

Pozměňovací návrh 136
Corinne Lepage

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. b
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) V odstavci 3 se zrušuje druhý 
pododstavec.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 137
Chris Davies

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V odstavci 3 se vkládá nový 
pododstavec, 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, 
aby ty prvky zkušebního postupu, které 
mají významný vliv na naměřené emise 
CO2, byly přísně definovány.“ Pro účely 
ověření toho, že emise CO2 vyráběných 
vozidel odpovídají hodnotám schváleného 
typu, se hodnoty odporu získané ze 
zkoušky doběhu pro nastavení 
dynamometru získávají z vozidel, u nichž 
je shodnost výroby ověřována.“

Or. en

Odůvodnění

Je všeobecně známo, že stávající zkušební cyklus přesně nezohledňuje skutečné podmínky při 
jízdě. Informace poskytované zákazníkům jsou tedy nepřesné a zavádějící. Je třeba přijmout 
opatření, aby se zajistilo, že provedená hodnocení budou lépe odrážet skutečné celosvětové 
emise. Tato opatření budou vyžadována i přes přijetí nového světového zkušebního postupu 
pro lehká užitková vozidla.
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Pozměňovací návrh 138
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Vkládá se nový odstavec 3a, který zní:
„3a. Komise zváží výhody, jaké má 
zajištění, že hodnoty CO2 schváleného 
typu zahrnují emise vzniklé používáním 
zařízení ve vozidle, které spotřebují 
nejvíce energie, a pokud je to vhodné, 
navrhne, aby toto nabylo účinku v období 
po roce 2020.“

Or. en

Odůvodnění

Zařízení využívající elektrickou energii, jako například klimatizace a světla, v současné době 
nejsou během zkušebního postupu zapínána, což způsobuje rozdíly mezi hodnotami 
schválených emisí pro daný typ a skutečnými emisemi, a spotřebitelé jsou tak klamáni.

Pozměňovací návrh 139
Mario Pirillo

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. 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 osobních automobilů pro období po 
roce 2020.

5. 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 osobních automobilů pro období po 
roce 2020, přičemž se náležitě zváží 
možnost zavést jednotný cíl pro všechny 
výrobce.
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Or. it

Pozměňovací návrh 140
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. 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 osobních automobilů pro období 
po roce 2020.

5. Do 31. prosince 2014 Komise vypracuje 
detailní studii cíle 60 g CO2/km do roku 
2025 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 této studie bude i zpráva Komise 
o celkových emisích osobních vozidel, 
a pokud je to vhodné, Komise může 
navrhnout, jak by se tyto emise měly 
zohlednit v rámci tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Corinne Lepage

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. 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 

5. 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 
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nových osobních automobilů pro období po 
roce 2020.

nových osobních automobilů pro období po 
roce 2020, včetně cíle 60 g CO2/km do 
roku 2025.

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. 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 osobních automobilů pro období po 
roce 2020.

5. Do 31. prosince 2014 přezkoumá 
Komise cíle pro specifické emise, způsoby 
jejich dosažení a další aspekty tohoto 
nařízení a předloží Evropskému 
parlamentu a Radě legislativní návrh 
ohledně:
- cílů emisí CO2 u nových osobních 
automobilů pro období po roce 2020;

- zvážení jednotného cíle pro všechny 
výrobce vozidel, bez jakýchkoliv kritérií 
užitkovosti;
- možného zvážení stanovení cíle 
založeného na kritérii užitkovosti, stopě 
a nejaktuálnějších dostupných údajích o 
evropském vozovém parku motorových 
vozidel;
- zvážení dalšího postupného 
každoročního snižování cílů emisí CO2
pro období po roce 2020, případně včetně 
systému obchodování s emisemi;
- opatřeních na zavedení nového 
zkušebního cyklu, který by lépe 
a komplexně zohledňoval aktuální 
evropské dopravní podmínky v souladu 
s nařízením (ES) č. 715/2007, nařízením 
(ES) č. 443/2009 a se společnou revizí 
směrnice 1999/94/ES o dostupnosti 
informací pro spotřebitele o spotřebě 
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paliva a emisích CO2 při prodeji nových 
osobních automobilů.

Or. fr

Odůvodnění

Pro období po roce 2020 by měl s ohledem na spravedlnost a účinnost existovat jediný cíl 
v oblasti emisí CO2 pro všechny výrobce. Před koncem roku 2014 by Komise měla předložit 
globální legislativní návrh zahrnující revizi zkušebního cyklu a týkající se jak emisí CO2, tak 
emisních norem EURO, stejně jako revizi směrnice o označování vozidel na základě emisí 
CO2.

Pozměňovací návrh 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. 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 osobních automobilů pro období po 
roce 2020.

5. 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 osobních automobilů pro období po 
roce 2020. Cíle pro emise na období po 
roce 2020 budou stanovovány 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 144
Chris Davies

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. 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 osobních automobilů pro období 
po roce 2020.

5. Do 1. ledna 2018 přezkoumá Komise 
cíle pro specifické emise, způsoby jejich 
dosažení a další aspekty tohoto nařízení 
s cílem definovat:

— způsoby, jak do roku 2025 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 70 g CO2/km, a
— aspekty provádění tohoto 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. 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 osobních automobilů pro období po 
roce 2020.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. 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 osobních automobilů pro období po 
roce 2020.

5. 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 osobních automobilů pro období po 
roce 2020.

Or. en

Odůvodnění

Nové cíle pro období po roce 2020 by měly být pokud možno přijaty do konce roku 2017, aby 
měl automobilový průmysl dostatek času se nově stanoveným cílům přizpůsobit. Komise by 
proto měla navrhnout revizi cílů do konce roku 2015.

Pozměňovací návrh 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. 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 osobních automobilů pro období po 

5. Do 31. prosince 2017 přezkoumá 
Komise cíle pro specifické emise, způsoby 
jejich dosažení a další aspekty tohoto 
nařízení s cílem stanovit cíle emisí CO2 u 
nových osobních automobilů pro období po 
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roce 2020. roce 2020. Pokud v důsledku nového 
regulačního zkušebního postupu 
nastanou změny, zohlední se v opatřeních 
přijímaných podle čl. 13 odst. 7.

Or. de

Odůvodnění

Před stanovením dlouhodobého cíle by se měl sledovat vývoj trhu. Stanovení nové limitní 
hodnoty, která by začala platit až po roce 2020, v roce 2014 se zdá předčasné, jelikož ještě 
není jasné, které technologie si najdou své místo na trhu. Změny v regulačním zkušebním 
postupu ovlivní cíle pro emise. Tyto cíle by tedy měly být v případě zavedení nového postupu 
revidovány.

Pozměňovací návrh 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. 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 osobních automobilů pro období po 
roce 2020.

5. Do 31. prosince 2017 přezkoumá 
Komise cíle pro specifické emise, způsoby 
jejich dosažení a další aspekty tohoto 
nařízení s cílem stanovit cíle emisí CO2 u 
nových osobních automobilů pro období od 
roku 2030 dále.

Or. en

Odůvodnění

Aby automobilový průmysl a odvětví výroby součástek mohly uskutečňovat dlouhodobé 
investice a inovace, je třeba zohlednit produktové cykly, které trvají 5–7 let u osobních 
automobilů a více než 10 let u užitkových vozů (ACEA). Je proto žádoucí shodnout se v roce 
2017 na cíli pro rok 2030.

Pozměňovací návrh 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. 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 osobních automobilů pro období po 
roce 2020.

5. 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 osobních automobilů pro období po 
roce 2020, včetně cíle 70 g CO2/km do 
roku 2025.

Komise na základě tohoto přezkumu 
a svého posouzení dopadů předloží návrh 
na změnu tohoto nařízení, a to způsobem, 
který bude nestranný z hlediska 
hospodářské soutěže, udržitelný a sociálně 
spravedlivý. Jakýkoli návrh na změnu 
tohoto nařízení musí být v souladu 
s nákladově efektivní cestou k dosažení 
dlouhodobých cílů Unie v oblasti ochrany 
klimatu pro rok 2050 a bude klást 
rovnocenné nároky na osobní automobily 
i na lehká užitková vozidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Sophie Auconie

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. 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 osobních automobilů pro období po 
roce 2020..

5. Do 31. prosince 2017 přezkoumá 
Komise cíle pro specifické emise, způsoby 
jejich dosažení a další aspekty tohoto 
nařízení s cílem stanovit cíle emisí CO2 u 
nových osobních automobilů pro období po 
roce 2020.
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Or. fr

Odůvodnění

Před přezkumem těchto ustanovení by Komise měla počkat, dokud nebudou zavedeny nové 
zkušební postupy a dokud lépe neporozumíme probíhajícímu technologickému vývoji. Situaci 
a prostor pro další snižování emisí CO2 potom uvidí jasněji.

Pozměňovací návrh 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. 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 osobních automobilů pro období po 
roce 2020.

5. 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 osobních automobilů pro období po 
roce 2020. Účelem tohoto přezkumu bude 
stanovit na období po roce 2025 cíl pro 
průměrné emise z nového vozového parku 
osobních automobilů v rozmezí 65 až 
75 g CO2/km. Komise na základě tohoto 
přezkumu a svého posouzení dopadů, 
které bude obsahovat celkové posouzení 
dopadů tohoto nařízení na automobilový 
průmysl a na něm závislá odvětví, podle 
potřeby předloží návrh na změnu tohoto 
nařízení způsobem, který bude 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.

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 
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studií a odborníků jsou cíle v rozmezí 65 až 75 g CO2/km realistické.

Pozměňovací návrh 152
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. c a (nové)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Za odstavec 6 se vkládá tento 
odstavec, který zní:
„6a. Komise do roku 2016 zveřejní zprávu 
o vývoji alternativních paliv a celkových 
emisí, které s nimi souvisejí. V této zprávě 
Komise předloží návrhy, zda a jakým 
způsobem mohou být emise vzniklé 
používáním tzv. vozidel s nulovými 
emisemi zohledněny v tomto nařízení.“

Or. de

Odůvodnění

Nařízení č. 443/2009 se zabývá pouze výfukovými plyny vozidel a nikoliv emisemi vzniklými 
při výrobě elektrické energie či vodíku pro tzv. vozidla s nulovými emisemi, přestože skutečná 
úroveň jejich emisí může být značně vyšší. Aby se zajistilo, že výrobci budou volit pohonné 
systémy, které generují celkově nejnižší emise, mělo by toto nařízení zohlednit veškeré celkové 
emise, jak je tomu již standardně v USA.

Pozměňovací návrh 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 10 – písm. d
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 

7. Komise předkládá Parlamentu a Radě 
v souladu s postupem projednávání ve 
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s článkem 14a za účelem úpravy vzorců 
v příloze I, aby byly zohledněny veškeré 
změny v regulačním zkušebním postupu 
pro měření specifických emisí CO2 podle 
nařízení (ES) č. 715/2007 a nařízení (ES) 
č. 692/2008 a zároveň se zajistilo, že 
v rámci starých a nových zkušebních 
postupů jsou požadavky na snížení emisí 
kladené na výrobce a vozidla pro různý 
užitek srovnatelně přísné.

výboru uvedeným v článku 14 návrhy na 
zohlednění veškerých změn v regulačním 
zkušebním postupu pro měření 
specifických emisí CO2 podle nařízení (ES) 
č. 715/2007 a nařízení (ES) č. 692/2008. 
V co největší míře se tak zajistí, že v rámci 
starých a nových zkušebních postupů jsou 
požadavky na snížení emisí kladené na 
výrobce a vozidla pro různý užitek 
srovnatelně přísné. Odchylky od cílů pro 
specifické emise CO2 způsobené 
zavedením nového zkušebního systému se 
kompenzují prostřednictvím programu 
skutečného přizpůsobení pokrývajícího 
všechny kategorie vozidel, technologie 
a výrobce. Komise zároveň nabídne 
výrobcům možnost navrhnout do roku 
2020 specifické převodní faktory pro 
jednotlivé modely, varianty a verze 
založené na srovnávacích měřeních, které 
by mohly být využity pro účely 
monitorování namísto přizpůsobení 
navrhovaných Komisí. Za tímto účelem 
Komise předloží vhodné návrhy na změnu 
článků 3 a 8.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu transparentnosti a demokratické legitimity by změny zkušebního cyklu měly být 
zavedeny prostřednictvím postupu projednávání ve výboru. Program přizpůsobení musí 
kompenzovat odchylky od cílů vzniklé zavedením nového zkušebního postupu. Tato možnost 
nabídnutá výrobcům by jim umožnila dočasně opravit odchylky od metodiky Komise, které 
jsou příliš velké na to, než aby se s nimi vypořádal postup monitorování.

Pozměňovací návrh 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 12 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) V příloze I bodě 1 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:
„b) Od roku 2016 se použije jeden 
z následujících vzorců:
i) Specifické emise CO2 = 130 + a × (M –
M0),
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech 
(kg)
M0 = hodnota a = 0,0457 přijatá podle 
čl. 13 odst. 2;
Specifické emise CO2 = 130 + b × (F –
F0),
kde:
F = stopa vozidla v metrech čtverečních
(m²)
F0 = hodnota b = 17,6 přijatá podle čl. 13 
odst. 2.“

Or. de

Odůvodnění

Výrobci při svém plánování do roku 2015 vycházeli ze stávajícího parametru hmotnosti. 
Z tohoto důvodu je navrhováno dvojí řešení, na jehož základě by se od roku 2016 dále mohla 
jako alternativa k hmotnosti používat „stopa“(znamenalo by to postupné zavádění parametru 
„stopy“). Hodnota koeficientu b (17,6) je odvozena z posouzení dopadů Komise a odpovídá 
60% sklonu (rovnoměrné rozdělení zátěže na výrobce).

Pozměňovací návrh 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I - bod 1 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Od roku 2020: c) Od roku 2020 se použije jeden 
z následujících vzorců:

i) specifické emise CO2 = 95 + b × (F –
F0),
kde:
F = stopa vozidla v metrech čtverečních 
(m²)
F0 = hodnota b = 17,6 přijatá podle čl. 13 
odst. 2.

Specifické emise CO2 = 95 + a × (M – M0), ii) specifické emise CO2 = 95 + a × (M –
M0),

kde: kde:

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2 M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2

a = 0,0333 a = 0,0333

Or. de

Odůvodnění

Výrobci při svém plánování do roku 2015 vycházeli ze stávajícího parametru hmotnosti. 
Z tohoto důvodu je navrhováno dvojí řešení, na jehož základě by se od roku 2016 dále mohla 
jako alternativa k hmotnosti používat „stopa“(znamenalo by to postupné zavádění parametru 
„stopy“). Hodnota koeficientu b (17,6) je odvozena z posouzení dopadů Komise a odpovídá 
60% sklonu (rovnoměrné rozdělení zátěže na výrobce).

Pozměňovací návrh 156
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I - bod 1 – písm. c – vzorec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Specifické emise CO2 = 95 + a × (M – M0) Specifické emise CO2 = 80 + a × (F – F0),

Or. en
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Pozměňovací návrh 157
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I - bod 1 – písm. c – vzorec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Specifické emise CO2 = 95 + a × (M – M0) Specifické emise CO2 = 70 + a × (M – M0)

Or. en

Odůvodnění

V červnu roku 2012 německý spolkový sněm vyzval spolkovou vládu, aby podpořila 
ambiciózní evropský cíl 70 g/km v roce 2020, což by podpořilo tolik potřebné ambicióznější 
evropské cíle v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh 158
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I - bod 1 – písm. c – vzorec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Specifické emise CO2 = 95 + a × (M – M0) +Specifické emise CO2 = 95 + a × (F –
F0),

Or. en

Odůvodnění

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. 
A footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets. a = 17.6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to 
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a 60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According 
to the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary 
of data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered in that same year 
was 3.97 m2, suggesting a starting value for F0 equal to 3.97.

Pozměňovací návrh 159
Corinne Lepage

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I - bod 1 – písm. c – vzorec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Specifické emise CO2 = 95 + a × (M – M0) +Specifické emise CO2 = 95 + a × (F –
F0),

Or. fr

Pozměňovací návrh 160
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I - bod 1 – písm. c – definice hodnoty „M“

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) F = stopa vozidla v metrech čtverečních 
(m²)
(Tento pozměňovací návrh se týká celého 
textu.)

Or. en

Odůvodnění

Hmotnost vozidla není dobrým ukazatelem užitkovosti (užitečnosti), a neměla by být tudíž 
využívána ke stanovení cílů pro specifické emise. Stopa vozidla (rozchod x rozvor kol) je 
neutrálnější, stabilnější a lépe odráží užitečnost automobilu. Nařízení vycházející ze stopy by 
výrobcům zajistilo plné uznání jejich úsilí o snižování hmotnosti automobilů a vedlo by 
k celkově nižším nákladům na plnění cíle do roku 2020.
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Pozměňovací návrh 161
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I - bod 1 – písm. c – definice hodnoty „M“

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) F = stopa vozidla v metrech čtverečních 
(m²)

Or. en

Odůvodnění

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. 
A footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets. a = 17.6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to 
a 60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. 

Pozměňovací návrh 162
Corinne Lepage

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. c – definice hodnoty „M“

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) F = stopa vozidla v metrech čtverečních 
(m²)

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Rebecca Harms
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Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I - bod 1 – písm. c – definice hodnoty „M0“

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2 F0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. c – definice hodnoty „M0“

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2 F0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2

Or. en

Odůvodnění

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. 
A footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets. a = 17.6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to 
a 60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According 
to the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary 
of data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered in that same year 
was 3.97 m2, suggesting a starting value for F0 equal to 3.97.

Pozměňovací návrh 165
Corinne Lepage

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13
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Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I - bod 1 – písm. c – definice hodnoty „M0“

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2 F0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2

Or. fr

Pozměňovací návrh 166
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I - bod 1 – písm. c – hodnota koeficientu „a“ ve vzorci

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a = 0,0333. a = 17,6.

Or. en

Odůvodnění

Sklon odpovídající 60 % na základě vozového parku z roku 2009.

Pozměňovací návrh 167
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I - bod 1 – písm. c – hodnota koeficientu „a“ ve vzorci

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a = 0,0333. a = 17,6.

Or. en

Odůvodnění

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
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be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. 
A footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets. a = 17.6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to 
a 60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According 
to the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary 
of data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered in that same year 
was 3.97 m2, suggesting a starting value for F0 equal to 3.97.

Pozměňovací návrh 168
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I - bod 1 – písm. c – hodnota koeficientu „a“ ve vzorci

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a = 0,0333. a = 0.

Or. en

Odůvodnění

S narůstajícím podílem vozidel s výrazně nízkouhlíkovými technologiemi ztrácí parametr 
užitkovosti a sklon na významu, jelikož výrobci dokáží dosáhnout nulových emisí.

Pozměňovací návrh 169
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I - bod 1 – písm. c – hodnota koeficientu „a“ ve vzorci

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a = 0,0333. a = 0,0296.

Or. fr
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Odůvodnění

Pro výrobce vozidel se zdá správnější v definici koeficientu „a“, sklonu křivky, použít hodnoty 
pro vozový park z roku 2009 namísto vozového parku z roku 2006.

Pozměňovací návrh 170
Corinne Lepage

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. c – hodnota koeficientu “a” ve vzorci

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a = 0,0333. a = 17,6.

Or. fr

Odůvodnění

Hodnota a = 17,6 vychází z analýzy dopadů Komise a odpovídá 60% sklonu. Podle zprávy 
Evropské agentury pro životní prostředí nazvané „Monitoring CO2 emissions from passenger 
cars in the EU: summary of data for 2011“ (Sledování emisí CO2 z osobních automobilů 
v EU: shrnutí údajů za rok 2011) byla průměrná stopa nových osobních automobilů 
registrovaných v daném roce 3,97 m2, což naznačuje výchozí F0 v hodnotě 3,97.

Pozměňovací návrh 171
Sabine Wils

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) V příloze I bodě 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ca) Od roku 2025:
Specifické emise CO2 = 50 + a × (M – M0)
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
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M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
a = 50% sklon.“

Or. en

Odůvodnění

V červnu roku 2012 německý spolkový sněm vyzval spolkovou vládu, aby podpořila 
ambiciózní evropský cíl 50 g/km v roce 2025, což by pomohlo tolik potřebným ambicióznějším 
evropským cílům v oblasti klimatu.

Pozměňovací návrh 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) V příloze I bodě 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ca) Od roku 2025:
Specifické emise CO2 = 65 + a × (M – M0)
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
a = ekvivalent 60% sklonu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) V příloze I bodě 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ca) Od roku 2025:
Specifické emise CO2 = 70 + a × (M – M0)
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
a = (*ekvivalent 60% sklonu).“

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Rebecca Harms

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) V příloze I bodě 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ca) Od roku 2025:
Specifické emise CO2 = 60 + a × (F – F0),
kde:
F = stopa vozidla v metrech čtverečních 
(m²)
F0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
a = sklon odpovídající 60 %.“

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders
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Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) V příloze I se doplňuje následující 
bod:
„2a. Výrobce použije stejný parametr 
užitkovosti (hmotnost nebo stopu) na celý 
svůj vozový park. Jakmile se jednou 
výrobce rozhodne používat stopu jako 
parametr užitkovosti pro určení souladu 
se svým cílem pro specifické emise, nesmí 
se v následujících letech vrátit k používání 
hmotnosti.

Or. de

Odůvodnění

Kdyby si automobilový průmysl mohl zvolit parametr užitkovosti jednotlivě pro každý typ
vozidla ve svém vozovém parku, došlo by ke značnému oslabení hlavního záměru návrhu. 
Výrobci by si pro každé vozidlo jednoduše zvolili ten parametr užitkovosti, u něhož by je to 
stálo nejmenší úsilí. Snižování hmotnosti jakožto obecný přístup by však nebylo podpořeno.

Pozměňovací návrh 176
Chris Davies

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha II – část A – bod 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) V příloze II části A bodu 1 se 
doplňuje následující písmeno:
„fa) maximální čistý výkon (kW);“

Or. en
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Odůvodnění

Maximální čistý výkon (kW) je významný parametr ovlivňující emise CO2 vozidla, a proto by 
měl být zaznamenán.

Pozměňovací návrh 177
Chris Davies

Návrh nařízení 
Čl. 1 – odst. 13 b (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha II – část A – bod 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13b) V příloze II části A bodu 1 se 
doplňuje následující písmeno:
„fb) obsah motoru (cm3).“

Or. en

Odůvodnění

Obsah motoru je významný parametr související s emisemi CO2 vozidla, a proto by měl být 
zaznamenán.


