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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden návrh aktu a na čtvrtém 
řádku ustanovení aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. Převzaté části 
ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá změnit, zatímco návrh 
aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. Případné vypuštění 
takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní 
emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu 
Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel
(KOM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2009)0593),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0271/2009),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 
(KOM(2009)0665),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro dopravu a cestovní 
ruch (A7-0000/2010),

1. schvaluje níže uvedený postoj v prvním čtení;

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

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Aby se zajistilo, že hodnoty emisí 
CO2 a účinnosti paliva u dokončených 
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vozidel jsou reprezentativní, měla by 
Komise zvážit případné přezkoumání 
právních předpisů o schvalování typu.

Or. en

Odůvodnění

Komise v neoficiálním dokumentu uznala, že se současným návrhem „výroby vozidel 
v několika fázích“ není možné pracovat. Tento PN spolu s PN 3, 4, 12 a 13 odstraňuje
původně špatně zpracovaný návrh a žádá Komisi, aby do roku 2011 předložila nové návrhy.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k vyšším nákladům spojeným se snížením CO2 lehkých užitkových vozidel 
v porovnání s osobními automobily a potřebě delšího vývojového a výrobního cyklu cíle 135g 
CO2/km není možné dosáhnout v navrhovaném časovém rámci. 150g CO2/km je cíl 
ambiciózní, ale dosažitelný.

Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Komise v neoficiálním dokumentu uznala, že se současným návrhem „výroby vozidel 
v několika fázích“ není možné pracovat. Tento PN spolu s PN 1, 4, 12 a 13 odstraňuje
původně špatně zpracovaný návrh a žádá Komisi, aby do roku 2011 předložila nové návrhy.

Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že údaje o specifických emisích 
dokončeného vozidla nejsou k dispozici, 
použije výrobce základního vozidla pro 
určení jeho průměrných specifických 
emisí CO2 specifické emise základního 
vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Komise v neoficiálním dokumentu uznala, že se současným návrhem „výroby vozidel 
v několika fázích“ není možné pracovat. Tento PN spolu s PN 1, 3, 12 a 13 odstraňuje
původně špatně zpracovaný návrh a žádá Komisi, aby do roku 2011 předložila nové návrhy.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 4 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely určení průměrných specifických 
emisí CO2 každého výrobce se bere 
v úvahu možné přesáhnutí cílové hodnoty 
CO2 podle nařízení (ES) č. 443/2009 
stejného výrobce a ve stejném 
kalendářním roce, pokud to požaduje 
výrobce. V tomto případě se vypočítá 
následujícím způsobem:
80 % rozdílu mezi cílovou hodnotou 
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specifických emisí výrobce a jeho 
průměrnými specifickými emisemi podle 
nařízení (ES) č. 443/2009 se odečte od 
jeho průměrných specifických emisí CO2
pro lehká užitková vozidla. Směrnice 
2009/33/ES stanovuje poměr mezi ujetými 
kilometry během životnosti osobních 
automobilů a lehkých užitkových vozidel 
na 80 %.

Or. en

Odůvodnění

As the reduction of LCV CO2 has been initially introduced as part of the complementary 
measures for passenger vehicles CO2 an averaging between both fleets is the logical 
consequence. Averaging of the manufacturer’s cars and LCVs fleets’ CO2 performance 
should be possible as reducing compliance costs for manufacturers as demonstrated in the 
EU impact assessment. From an environmental and policy point of view it makes no 
difference whether CO2 is reduced for passenger cars and LCVs. Such an averaging does not 
disadvantage those LCV manufacturers without cars as those are all covered under Article 
10. The 80% reflects the longer mileage of LCVs and CO2 reduction measures under this 
regulation (see directive EC/2009/33 Table 3 of the Annex). 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Omezovače rychlosti

Omezovače rychlosti se zavedou do roku 
2015 za účelem omezení maximální 
rychlosti nově vyrobených vozidel skupiny 
N1, jak to stanovuje článek 2, a to na 
120km/h.

Or. en

Odůvodnění

Omezení maximální rychlosti vozidel skupiny N1 bude mít pozitivní vliv na snížení emisí CO2. 
Tato vozidla se používají téměř výhradně k obchodním účelům a nepotřebují překračovat 
rychlost 120km/h. Toto by nemělo být považováno za precedens pro jiné druhy vozidel.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobci nových lehkých užitkových 
vozidel kromě výrobců, kterým byla 
udělena výjimka podle článku 10, mohou 
za účelem splnění svých povinností podle 
článku 4 vytvořit sdružení.

1. Výrobci kromě výrobců, kterým byla 
udělena výjimka podle článku 10 nebo 
článku 11 nařízení (ES) č. 443/2009, 
mohou za účelem splnění svých povinností 
podle článku 4 vytvořit sdružení.

Or. en

Odůvodnění

Sdružování emisí CO2 z osobních automobilů a vozových parků lehkých užitkových vozidel 
výrobce by mělo být možné, neboť by to umožnilo snížení nákladů na plnění požadavků 
výrobců, jak to ukazuje hodnocení dopadu EU. Z hlediska životního prostředí a politického 
hlediska není rozdíl, zda se sníží emise CO2 u osobních automobilů nebo u lehkých užitkových 
vozidel. Stanovení průměrné hodnoty neznevýhodňuje výrobce lehkých užitkových vozidel, 
kterí nevyrábějí osobní automobily, neboť se na ně na všechny vztahuje článek 10. Násobek 
0,8 odráží celkový počet naježděných kilometrů lehkými užitkovými vozidly a opatření na 
snížení CO2 podle tohoto nařízení (viz směrnice ES/2009/33 tabulka 3 v příloze).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Odstavec 5 se nepoužije, pokud jsou 
všichni výrobci ve sdružení součástí stejné 
skupiny spojených výrobců.

6. Odstavec 5 se nepoužije, pokud jsou 
všichni výrobci ve sdružení součástí stejné 
skupiny spojených výrobců nebo pokud 
sdružení tvoří pouze jeden výrobce, který 
sdružuje svůj vozový park osobních 
automobilů a lehkých užitkových vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. V případě sdružení osobních 
automobilů a lehkých užitkových vozidel 
se příslušné jednotlivé cíle výrobců 
nahradí pozměněnými specifickými cíli 
výrobce.
Změna je definována následujícím 
způsobem: 
80 % rozdílu mezi cílovou hodnotou 
průměrných specifických emisí výrobce 
a jeho průměrnými specifickými emisemi 
podle nařízení (ES) č. 443/2009 se přičte 
k jeho průměrným specifickým emisím 
CO2 pro lehká užitková vozidla. Směrnice 
2009/33/ES stanovuje poměr mezi ujetými 
kilometry během životnosti osobních 
automobilů a lehkých užitkových vozidel 
na 80 %.

Or. en

Odůvodnění

cf. Viz pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 1.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Pokuty pro výrobce, kteří v případě lehkých užitkových vozidel nesníží svoje emise CO2, by 
měly být přizpůsobeny podobným právním předpisům o osobních automobilech. Návrh 
Komise neuvádí žádné další odůvodnění vyšších sankcí pro vozidla skupiny N1. 

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 8 odst. 2 písm a).

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„překročením emisí“ rozumí kladný počet 
gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise CO2 výrobce – s ohledem 
na snížení emisí CO2 v důsledku 
inovativních technologií schválených podle 
článku 11 a snížení emisí CO2 pod cílovou 
hodnotu, jak je stanoveno v nařízení (ES) 
č. 443/2009, – překročily jeho cíl pro 
specifické emise v daném kalendářním 
roce nebo části kalendářního roku, na které 
se vztahuje povinnost podle článku 4, 
zaokrouhlený na tři desetinná místa; a 
„počtem nových lehkých užitkových 
vozidel“ se rozumí počet nových lehkých 
užitkových vozidel, jichž je výrobcem a jež 
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v článku 4. byly zaregistrovány v daném období podle 
kritérií postupného zavádění stanovených 
v článku 4.

Or. en

Odůvodnění

Sdružování mezi osobními automobily a lehkými užitkovými vozidly (stanovení průměrné 
hodnoty vzdáleností vzhledem k cílovým hodnotám) snižuje náklady na plnění požadavků 
výrobců, jak je ukázáno v hodnocení dopadu EU. Z hlediska životního prostředí a politického 
hlediska není rozdíl, zda se sníží emise CO2 u osobních automobilů nebo u lehkých užitkových 
vozidel. Sdružení neznevýhodňuje výrobce lehkých užitkových vozidel, kteří nevyrábějí osobní 
automobily, neboť se na ně na všechny vztahuje článek 10. Násobek 0,8 odráží celkový počet 
naježděných kilometrů lehkými užitkovými vozidly a opatření na snížení CO2 podle tohoto 
nařízení. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) cíl pro specifické emise v souladu s jeho 
potenciálem snížení emisí, včetně 
hospodářského a technologického 
potenciálu ke snížení jeho specifických 
emisí CO2, zohledňující charakteristiky 
trhu pro vyráběný typ lehkého užitkového 
vozidla.

d) cíl pro specifické emise v souladu s jeho 
potenciálem snížení emisí a s průměrem 
tohoto odvětví, včetně hospodářského 
a technologického potenciálu a celkového 
průměru průmyslu ke snížení jeho 
specifických emisí CO2, zohledňující 
charakteristiky trhu pro vyráběný typ 
lehkého užitkového vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo objasnit, že výrobci, kterým byla poskytnuta výjimka, musí dosáhnout 
snížení emisí na úrovni svých konkurentů, a nemělo by Komisi umožnit navrhnout nereálné 
snížení.



PR\813741CS.doc 13/16 PE411.042v01-00

CS

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k vyšším nákladům spojeným se snížením CO2 lehkých užitkových vozidel 
v porovnání s osobními automobily a potřebě delšího vývojového a výrobního cyklu cíle 135g 
CO2/km není možné dosáhnout v navrhovaném časovém rámci. 150g CO2/km je cíl 
ambiciózní, ale dosažitelný.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise do roku 2011 případně předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrh za 
účelem stanovení postupu pro získání 
reprezentativních hodnot emisí CO2
a účinnost paliva u dokončených vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Komise v neoficiálním dokumentu uznala, že se současným návrhem „výroby vozidel 
v několika fázích“ není možné pracovat. Tento PN spolu s PN 1, 3, 4 a 13 odstraňuje původně 
špatně zpracovaný návrh a žádá Komisi, aby do roku 2011 předložila nové návrhy.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Komise v neoficiálním dokumentu uznala, že se současným návrhem „výroby vozidel 
v několika fázích“ není možné pracovat. Tento PN spolu s PN 1, 3, 12 a 12 odstraňuje
původně špatně zpracovaný návrh a žádá Komisi, aby do roku 2011 předložila nové návrhy.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Navrhovaný právní předpis o snižování emisí CO2 lehkých užitkových vozidel se očekával už 
od chvíle, kdy byl přijat podobný právní předpis pro osobní automobily.

Lehká užitková vozidla používají hlavně podniky, včetně malých a středních podniků, a 
v současné době tato vozidla představují přibližně 12 % vozového parku. Musíme mít rovněž 
na paměti, že tato vozidla často nakupují kupci vozových parků ve velkých množstvích, proto 
jsou důkladně vyhodnocována z hlediska účinnosti a provozních nákladů.

Průměrné snížení emisí CO2 během let 2002–2007 u lehkých užitkových vozidel dosáhlo 
hodnoty 0,4–0,5 % ročně, avšak tato zlepšení účinnosti paliva byla vyrovnána růstem 
poptávky po dopravě a velikostí vozidel.

Přijetí cílů v rámci Společenství pro nová lehká užitková vozidla je nezbytné, aby se zabránilo 
roztříštěnosti vnitřního trhu v důsledku přijetí různých opatření na úrovni členských států. Při 
stanovování emisních norem CO2 pro nová lehká užitková vozidla je nezbytné zamezit 
nebezpečí vzniku regulační mezery v důsledku určitého překrývání mezi registracemi 
osobních vozidel a lehkých užitkových vozidel. Dne 28. června 2007 Rada vyzvala Komisi, 
aby předložila návrh na zlepšení účinnosti paliva u lehkých užitkových vozidel. V neposlední 
řadě je důležité podporovat automobilové odvětví, aby investovalo do nových technologií. 

Zpravodaj může vyjádřit souhlas s podstatou návrhu a vítá zejména společný rozumný 
přístup, kdy se návrh do značné míry zakládá na právních předpisech o emisích CO2
z lehkých užitkových vozidel, které byly schváleny na poslední schůzi v Parlamentu. Odvětví 
lehkých užitkových vozidel by mělo stejně jako odvětví osobních automobilů směřovat ke 
snižování emisí.

Nicméně je třeba připomenout, že tato dvě odvětví nefungují stejným způsobem. Odvětví 
lehkých užitkových vozidel má delší vývojový a výrobní cyklus než odvětví osobních 
automobilů. A stejným způsobem lehké užitkové vozy, jak napovídá jejich název, se používají 
převážně pro obchodní účely a na rozdíl od osobních automobilů je u těchto vozidel méně 
možností na úpravu jejich tvaru a hmotnosti, což by snížilo emise. Hlavní cestou, jak toho u 
lehkých užitkových vozidel dosáhnout, je úprava motoru a mechaniky vozidel, což je 
mnohem delší a nákladnější postup než jednoduchá změna karosérie vozidla. Je třeba také 
poznamenat, že v odvětví lehkých užitkových vozidel se jako palivo používá o mnohem 
častěji nafta než v odvětví osobních automobilů.

Zpravodaj si nicméně nepřeje, aby se cílová data tohoto návrhu ještě více posunula. Bližší cíl 
přitahuje více pozornosti a výsledky jeho plnění jsou viditelné. Zpravodaj však pochybuje, že 
by navrhovaný cíl 135g/CO2/km mohl být dosažen v daném časovém rámci. Vzhledem 
k vyšším nákladům spojeným se snížením CO2 lehkých užitkových vozidel v porovnání 
s osobními automobily a potřebě delšího vývojového a výrobního cyklu je cíl 150g CO2/km 
ambiciózní, ale dosažitelný.
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Navrhovaný právní předpis obsahuje možnost, aby výrobci ve snaze dosáhnout cílové 
hodnoty emisí vytvářeli mezi sebou „sdružení“. Tato flexibilita by měla být vítána. Nicméně 
podle zásady, že gram ušetřeného CO2 je gram ušetřeného CO2 bez ohledu na to, jak toho 
bylo dosaženo, zpravodaj navrhuje, aby mohli výrobci, kteří vyrábějí jak osobní automobily, 
tak lehké užitkové vozy, vytvářet „sdružení“ obou typů vozidel v rámci svého podniku.
Sdružování mezi osobními automobily a lehkými užitkovými vozidly (stanovení průměrné 
hodnoty vzdáleností vzhledem k cílovým hodnotám) snižuje náklady na plnění požadavků 
výrobců, jak je ukázáno v hodnocení dopadu EU. Z hlediska životního prostředí a politického 
hlediska není rozdíl, zda se sníží emise CO2 u osobních automobilů nebo lehkých užitkových 
vozidel. Sdružení neznevýhodňuje výrobce lehkých užitkových vozidel, kteří nevyrábějí 
osobní automobily, neboť se na ně na všechny vztahuje článek 10. Povolení takové dodatečné 
flexibility je prospěšné pro životní prostředí a je to i dobrý postup pro podniky. 

Zpravodaj je rád, že Komise navrhla výjimky pro výrobce, kteří vyrábějí méně než 22 000 
vozidel ročně, a je přesvědčen, že návrh stanovuje rozumné měřítko. Nařízení by nicméně 
mělo objasnit, že výrobci, kterým byla poskytnuta výjimka, musí dosáhnout snížení emisí na 
úrovni svých konkurentů, a nemělo by Komisi umožnit navrhnout nereálné snížení; zpravodaj 
podal v tomto smyslu pozměňující návrh.

Zpravodaj považuje za překvapivé, že navrhované postihy pro výrobce, kteří nesníží emise 
CO2 lehkých užitkových vozidel, budou vyšší než postihy za nesnížení emisí v odvětví 
osobních automobilů. Postihy by měly být v obou odvětvích rovnocenné a návrh Komise 
neuvádí žádné odůvodnění vyšších postihů pro vozidla skupiny N1. Proto zpravodaj navrhuje 
změnu znění, aby bylo v souladu s právními předpisy o osobních automobilech.

Celkovým záměrem navrhovaného právního předpisu je snížení emisí CO2 lehkých 
užitkových vozidel. Z projednání je jasné, že je to složitější než u osobních automobilů, neboť 
karosérie lehkých užitkových vozidel nelze tak lehce nebo levně měnit za účelem dosažení 
vyšší účinnosti. Místo toho se všechny změny musí provést na motoru a mechanických 
součástkách. Existuje nicméně další způsob řešení tohoto problému, a to povinné zavedení 
omezovačů rychlosti pro lehká užitková vozidla – technologie je to dostupná a levná a je to 
efektivní způsob snížení emisí a mnohé obchodní společnosti těmito omezovači dodatečně svá 
vozidla vybavují. Návrh zpravodaje platí jen pro lehká užitková vozidla – tato vozidla se 
používají téměř výhradně k obchodním účelům a není třeba, aby přesahovala rychlost 
120km/hodinu – toto by nemělo být považováno za precedens pro zavedení omezovačů 
rychlosti pro jiné druhy vozidel.

V neposlední řadě Komise v neoficiálním dokumentu uznala, že s jejím původním návrhem 
pro „výrobu vozidel v několika fázích“ (t.j. výroba vozidel několika různými výrobci) není 
možné pracovat. Je samozřejmě nespravedlivé postihovat výrobce základního vozidla, když 
není odpovědný za to, co se s vozidlem stane v dalších fázích výroby. Komise navrhla, že do 
roku 2014 podá nové návrhy, ale zpravodaj navrhuje, že by řešení otázky výroby vozidel 
v několika fázích mělo být stanovené do roku 2011. Toho by se mělo dosáhnout vytvořením 
systému měření skutečných emisí u dokončených vozidel.


