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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 existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího 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 mění nařízení (EU) 
č. 510/2011 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových 
lehkých užitkových vozidel do roku 2020
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0394),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0185/2012),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
12. prosince 2012,

– po konzultaci s Výborem 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 (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu 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 vnitrostátním 
parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Podle technické analýzy, která byla 
provedena pro posouzení dopadů, jsou 
technologie nezbytné ke splnění cíle 147 g 
CO2/km k dispozici a požadovaná snížení 
emisí lze dosáhnout za nižší náklady, než 

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

dosažení cíle 147 g CO2/km do roku 2020 
je tedy potvrzena. Z nedávno 
uveřejněných studií však také vyplynulo, 
že cíl 147 g CO2/km je příliš ctižádostivý. 
Vzhledem k současné hospodářské krizi 
by výrobcům v Unii neměla být ukládána 
žádná další regulační zátěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Aby automobilový průmysl mohl 
uskutečňovat dlouhodobé investice a 
inovace, je žádoucí poskytnout informace o 
tom, jak by nařízení (EU) č. 510/2011
mohlo 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 a aby Komise připravila 
zprávu a případně přijala i návrhy cílů po 
roce 2020. Aby však výrobci měli 
zaručenu jistotu pro své plánování, 
neměly by být tyto návrhy předloženy 
dříve než v roce 2018, protože stanovení 
uvedených cílů by mělo vycházet z nového 
zkušebního cyklu a příslušných 
zkušebních postupů, které mají být přijaty 
v roce 2014. Mělo by tak být zajištěno, že 
v období let 2014 až 2018 bude nasbíráno 
dostatečné množství spolehlivých údajů, 
takže návrhy nových cílů na období po 
roce 2020 budou patřičně podložené.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Superkredity jsou pro výrobce 
důležitým nástrojem, který umožňuje 
zavádění technologických změn a 
poskytování pobídek k investování do 
inovativních technologií s nízkými 
emisemi uhlíku. Představují rovněž 
účinný nástroj při plnění cílů nařízení 
(EU) č. 510/2011, který nezvyšuje zatížení 
daňových poplatníků v Unii. S pomocí 
superkreditů lze podporovat všechny 
druhy alternativního elektrického hnacího 
ústrojí. Systém udělování superkreditů by 
měl proto existovat i po roce 2018, jak je 
stanoveno v nařízení (EU) č. 510/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V roce 2014 má být nový evropský
jízdní cyklus (NEDC) nahrazen 
celosvětově harmonizovaným zkušebním 
cyklem pro lehká vozidla (WLTP). 
Jakmile tedy bude cyklus WLTP v celém 
svém rozsahu vymezen a funkční, měly by 
být veškeré případné cíle vztahující se na 
období po roce 2020 stanoveny na jeho 
základě. V případě, že WLTP nebude 
v celém svém rozsahu vymezen a funkční 
do 31. prosince 2017, měly být veškeré 
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případné nové cíle stanoveny v souladu se 
zkušebním cyklem, který bude platný 
k tomuto datu. Veškeré změny stávajících 
cílů by měly být zavedeny podle řádného 
legislativního postupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V čl. 3 odst. 1 se písmeno h) nahrazuje 
tímto:
„h) „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; toto 
písmeno se uplatní s účinností od 1. ledna 
2021 na veškeré úpravy postupů měření 
stanovených v nařízení (ES) č. 715/2007 a 
nařízení (ES) č. 692/2008, které vstoupí 
v platnost dne 1. ledna 2013.“

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 b (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Článek 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Článek 5

Superkredity
Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každé nové lehké nákladní 
vozidlo se specifickými emisemi CO2
nižšími než 75 g CO2/km započte jako: 
– 3,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014,
– 3,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015,
– 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2016,
– 2 lehká užitková vozidla od roku 2017,
– 1 lehké užitkové vozidlo od roku 2025.
Superkredity nashromážděné v období 
2017–2025 lze použít v kterémkoli roce 
tohoto období pro účely výpočtu 
průměrných specifických emisí CO2.
Po dobu uplatňování systémů udělování 
superkreditů nesmí maximální počet 
nových lehkých nákladních vozidel se 
specifickými emisemi CO2 nižšími než 
75 g CO2/km, které jsou zohledněny při 
využití multiplikátorů uvedených v 
prvním pododstavci, překročit 50 000 na 
jednoho výrobce.“

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 c (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 8 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c) V článku 8 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Komise povede centrální registr 
údajů hlášených členskými státy podle 
tohoto článku a tento registr veřejně 
zpřístupní.
Do 30. června 2013 a každý následující 
rok Komise pro každého výrobce 
předběžně vypočítá:
a) průměrné specifické emise CO2 za 
předchozí kalendářní rok;
b) cíl pro specifické emise v předchozím 
kalendářním roce; 
c) rozdíl mezi jeho průměrnými 
specifickými emisemi CO2 v předchozím 
kalendářním roce vypočítanými podle 
písmene a) a jeho cílem pro specifické 
emise v témž roce.
Komise kromě toho v období od roku 2017 
do roku 2025 včetně každým rokem vždy 
do 30. června pro každého výrobce 
předběžně vypočítá:
a) průměrné specifické emise CO2 za 
předchozí kalendářní rok bez ohledu na 
superkredity uvedené v článku 5;
b) rozdíl mezi jeho průměrnými 
specifickými emisemi CO2 v předchozím 
kalendářním roce vypočítanými podle 
písmene a) a jeho cílem pro specifické 
emise v témž roce.
Komise oznámí každému výrobci svůj 
předběžný výpočet pro daného výrobce. 
Oznámení obsahuje údaje o počtu 
registrovaných nových lehkých 
užitkových vozidel a o jejich 
specifických emisích CO2 za každý 
členský stát.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 d (nový)
Nařízení (EU) č. 510/2011
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d) V článku 8 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:
„5. Výrobce může do tří měsíců ode dne, 
kdy mu byl oznámen předběžný výpočet 
podle odstavce 4, oznámit Komisi 
případné chyby v údajích s uvedením, ve 
kterém členském státě podle něho k 
chybě došlo.
Od roku 2017 do roku 2025 včetně každý 
výrobce do tří měsíců ode dne, kdy mu byl 
oznámen předběžný výpočet podle 
odstavce 4, informuje Komisi o tom, zda 
má vzít Komise pro účely výpočtu 
průměrných specifických emisí CO2 za 
předchozí kalendářní rok v úvahu 
superkredity uvedené v článku 5.“

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„Nejdříve od 1. ledna 2018 Komise ve 
vhodných případech přezkoumá cíle pro 
specifické emise, způsoby jejich dosažení a 
další aspekty tohoto nařízení s cílem 
stanovit cíle emisí CO2 u nových lehkých 
užitkových vozidel pro období po roce 
2020 na základě nového zkušebního 



PE502.271v01-00 12/16 PR\923891CS.doc

CS

postupu a zkušebního cyklu, které jsou 
uvedeny v čl. 13 odst. 6, nebo pokud tato 
možnost nebude dostupná, na základě 
zkušebního postupu, který v té době bude 
používán a v celém potřebném rozsahu 
vymezen.“

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– třetí pododstavec se nahrazuje tímto: – čtvrtý* pododstavec se nahrazuje tímto: 

„S cílem zohlednit veškeré změny 
regulativního zkušebního postupu pro 
měření specifických emisí CO2 Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 15 a za 
podmínek stanovených v článcích 16 a 17 
upraví vzorce uvedené v příloze I a 
zároveň zajistí, aby byly požadavky na 
snížení emisí kladené na výrobce a vozidla 
pro různý užitek v rámci starých a nových 
zkušebních postupů srovnatelně přísné.“

„Regulativní zkušební postup a zkušební 
cyklus použitelný od 1. ledna 2013 
v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 
715/2007 a přílohy III a XII nařízení (ES) 
č. 692/2008 zůstanou i nadále základem 
měření cíle pro specifické emise ve smyslu 
ustanovení přílohy I bodu 1 písm. c). 
Jakýkoli nový zkušební postup a zkušební 
cyklus, který má nahradit stávající 
zkušební postup a zkušební cyklus, musí 
být funkční a vymezený v celém 
potřebném rozsahu do 31. prosince 2017. 
K tomuto datu musí být k dispozici také 
dostatečné údaje získané na základě 
monitorování tohoto nového zkušebního 
postupu a zkušebního cyklu. Komise 
následně zváží možnost stanovení nových 
cílů pro období po roce 2020 a v souladu 
s řádným legislativním postupem 
popřípadě vypracuje návrh.“ 

__________________
* V návrhu Komise má tento pododstavec 
nesprávné číslování. Předmětem úpravy je 
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čtvrtý pododstavec čl. 13 odst. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Od roku 2020: c) Od roku 2020:
Směrné specifické emise CO2 = 147 + a × 
(M – M0)

Směrné specifické emise CO2 = 147 + 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. 5
a = 0,096. a = 0,096.

Or. en

Odůvodnění

Oprava chyby v návrhu Komise.
VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropský parlament a Rada v roce 2011 přijaly nařízení (EU) č. 510/2011, jehož cílem je 
snížit emise CO2 z nových lehkých užitkových vozidel. Čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení 
obsahuje požadavek, aby Komise potvrdila uskutečnitelnost dlouhodobého cíle dosáhnout u 
těchto vozidel do roku 2020 průměrného množství emisí 147 g CO2/km a aby určila způsoby, 
jimiž má být tohoto cíle dosaženo. Komise tento požadavek spoluzákonodárných orgánů 
splnila přijetím návrhu COM(2012)0394 ze dne 11. července 2012, v němž potvrdila, že
cílová hodnota 147 g, stanovená v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU), je reálně dosažitelná. 

Cíl pro rok 2020 

Zpravodaj je toho názoru, že tento dlouhodobý cíl 147 g CO2/km, který se má uplatňovat od 
roku 2020, by se neměl měnit. Jedná se o ctižádostivý cíl, který byl dohodnutý teprve 
nedávno, v roce 2011, necelé dva roky před přijetím návrhu Komise, který potvrdil jeho 
uskutečnitelnost. Zpravodaj proto návrh Komise, který potvrzuje technickou uskutečnitelnost 
tohoto cíle k roku 2020, plně podporuje. Staví se proti jakýmkoli změnám stávajícího 
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dlouhodobého cíle 147 g CO2/km, a to z těchto důvodů:

 Od doby, kdy bylo ohledně cílové hodnoty 147 g dosaženo dohody, nedošlo k žádné 
změně stavu životního prostředí ani hospodářských podmínek, která by 
ospravedlňovala změnu této ambiciózní hodnoty v této fázi.

 Čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 510/2010 svěřuje Komisi pravomoc k tomu, aby 
potvrdila uskutečnitelnost uvedeného dlouhodobého cíle. Je zjevné, že záměrem 
tohoto ustanovení nebylo Komisi umožnit, aby navrhla ctižádostivější cíl. V souladu 
se zněním a smyslem čl. 13 odst. 1 by se tedy tento dlouhodobý cíl neměl měnit.

 Dále jde o to, že výrobci potřebují mít jistotu pro své plánování. Dohody o cílové 
hodnotě emisí pro rok 2020 bylo dosaženo teprve před dvěma lety; pokud by v této 
fázi došlo k jakýmkoli dalším změnám, byla by tím narušena tato oprávněná potřeba 
jistoty. 

 Při stanovování cílů v oblasti emisí CO2 je nutno brát v úvahu dlouhý vývojový cyklus 
lehkých užitkových vozidel. Co se týče vozidel, která budou uváděna na trh v roce 
2020, jsou výrobci v současnosti již v pokročilých fázích plánování. Pokud by v této 
fázi došlo ke změně tohoto cíle, měla by negativní dopad na výrobní cykly 
producentů.

 Změna cíle by také narušila všeobecnou věrohodnost dlouhodobých cílů, protože 
dlouhodobý cíl je už ze své definice té povahy, že platí po dlouhou dobu (tj. po dobu 
let 2011 až 2020).

 Ačkoli existují studie, které tvrdí, že pro rok 2020 by bylo možné stanovit 
ambicióznější cíl, podle jiných studií je cílová hodnota 147 g příliš ambiciózní. Nelze 
se tudíž opřít o žádné dobře doložené zdůvodnění, na jehož základě by bylo možné 
stanovený cíl v tom či onom směru měnit. 

 Nedostatek údajů: dosud nebylo k dispozici dost údajů, zejména co se týče tzv. vozidel 
vyráběných ve více fázích. Dostatečné údaje z monitorování nebudou dostupné dříve 
než v roce 2014. O nových cílech by se nemělo jednat ve chvíli, kdy není k dispozici 
dostatek spolehlivých údajů.

 Dalším faktorem, který je nutno brát v úvahu, je současná hospodářská situace, 
určovaná finanční krizí. Evropští výrobci by tudíž neměli být vystavováni žádné další 
ekonomické zátěži, kterou by pro ně znamenalo stanovení vyšších cílů.

 Vyšší cíle by mohly vést ke zvýšení investičních nákladů výrobců (například v oblasti 
výzkumu a vývoje). Vozidla třídy N1 obvykle využívají řemeslníci, kurýrní a rychlé 
doručovací služby a mnoho maloobchodních prodejců, jako jsou prodejci květin či 
provozovatelé restaurací, což jsou většinou malé a střední podniky. Přezkum 
dotyčného právního předpisu by neměl vést k žádnému dalšímu zatěžování malých a 
středních podniků.

 Zpravodaj respektuje dohodu o dlouhodobém cíli, které bylo dosaženo v roce 2011 po 
dlouhých a obtížných jednáních mezi Evropským parlamentem a Radou.

Cíl pro období po roce 2020

Zpravodaj navrhuje, aby se pro období po roce 2020 nezaváděl žádný nový cíl dříve než 
1. ledna 2018, kdy by měl být již plně funkční nový zkušební cyklus. Nový zkušební cyklus 
WLTP (celosvětově harmonizovaný zkušební cyklus pro lehká vozidla) není dosud 
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k dispozici, předpokládá se však, že bude schválen v roce 2014. WLTP přinese změnu 
základních východisek pro stanovování cílových hodnot CO2, není však zatím jasné, jak 
změny zkušebních cyklů ovlivní měření emisí CO2. Až bude tento nový zkušební cyklus 
k dispozici, bude nutné shromáždit v průběhu let dostatek spolehlivých emisních údajů, aby 
bylo zajištěno, že nové cíle budou dobře podložené. 

Předtím, než se začne uvažovat o cíli pro období po roce 2020, je nutno provádět 
monitorování technologického vývoje a případného snižování emisí CO2. V této fázi nelze 
předvídat, jaký bude technologický vývoj po roce 2020. Jasné dosud není ani to, do jaké míry 
se na trhu prosadí alternativní technologie. V současnosti existuje několik globálních 
technologických scénářů a jakkoli je přechod na nové technologie reálnou možností, není 
jasné, jaký vliv bude mít na celkové množství emisí CO2 z těchto vozidel. Proto by mělo být 
nejprve shromážděno větší množství údajů, které umožní monitorovat emise CO2, a teprve 
poté by se mělo jednat o novém cíli. 

Superkredity

Superkredity jsou doplňující kredity pro vozidla s nízkými emisemi uhlíku. Podle stávajícího 
nařízení (EU) č. 510/2011 získá každé nízkoemisní vozidlo, které produkuje méně než 50 g 
CO2/km, zvláštní kredit ve prospěch vozového parku výrobce. Podle nařízení (EU) č. 
510/2011 tento systém superkreditů v roce 2018 skončí. Nový návrh Komise týkající se emisí 
CO2 z osobních vozidel se superkredity sice počítá, nejsou však zahrnuty v současném 
návrhu, který se týká emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel. Zpravodaj se nicméně 
domnívá, že superkredity jsou důležitým nástrojem, který podporuje uvádění nízkoemisních 
vozidel na trh a motivuje výrobce k vyvíjení technologií s nízkým množstvím emisí CO2. 
Vzhledem k tomu, že není dosud známo, jaká bude hlavní nízkoemisní technologie 
budoucnosti, měl by být systém superkreditů zachován. Tento systém zároveň nevyžaduje 
žádné nové finanční zdroje, a nepředstavuje tudíž pro daňové poplatníky žádnou zátěž. 

Aby se jeho součástí mohla stát i větší lehká užitková vozidla a aby výrobci byli motivováni 
k vyvíjení alternativních technologií v kategoriích těžších vozidel, měla by se stanovená 
hranice zvýšit na 75 gramů. 

Ekologické inovace

Zpravodaj vítá, že Komise zvolila přístup, díky němuž návrh obsahuje i nadále ekologické 
inovace. Zavádění inovací by mělo být podporováno a návrh představuje v tomto směru 
jasnou pobídku. Měl by být zjednodušen proces schvalování a vždy by měly být podporovány 
účinné technologie.

Zkušební cyklus

Předpokládá se, že nový evropský jízdní cyklus (NEDC) bude v roce 2014 nahrazen 
celosvětově harmonizovaným zkušebním cyklem pro lehká vozidla (WLTP). V důsledku této 
změny se změní i výstupy testování a měření emisí CO2. Komise navrhuje, aby se cílová 
hodnota 147 g upravila prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci tak, aby odpovídala 
tomuto celosvětově harmonizovanému zkušebnímu cyklu. Zpravodaj navrhuje, aby jako 
referenční východisko pro cíl stanovený pro rok 2020 zůstal zachován cyklus NEDC a aby se 
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referenční zkušební cyklus změnil až při stanovování případného cíle pro období po roce 
2020. K jeho navržení by mělo dojít nejdříve v roce 2018. Jakýkoli nový cíl by měl být i 
v případě úpravy stanoven na základě dostatečných údajů získaných při monitorování a 
rozhodovat by se o něm mělo vždy podle řádného legislativního postupu.


