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(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

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 443/2009 za účelem vymezení způsobů, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových 
osobních automobilů do roku 2020
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0393),

– 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 (C7-0184/2012),

– 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,

– s ohledem na konzultace 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, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Vzhledem k nepřiměřeným dopadům, 
které vyplývají pro nejmenší výrobce 
z dodržování cílů pro specifické emise 

(4) Vzhledem k nepřiměřeným dopadům, 
které vyplývají pro nejmenší výrobce 
z dodržování cílů pro specifické emise 
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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.

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 1000
nových osobních automobilů ročně, vyňati 
z působnosti cíle pro specifické emise a 
poplatku za překročení emisí.

Or. de

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
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 (World 
Light Duty Test Procedure(„WLTP“))
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. Současný 
zkušební postup by měl být pro účely 
tohoto nařízení zachován do roku 2020 
s cílem poskytnout výrobcům jistotu při 
plánování. V roce 2021 by měl stávající 
zkušební postup nahradit postup WLTP.
Jakmile bude pro účely tohoto nařízení 
v roce 2021 uplatňován postup WLTP, 
měly by být limity uvedené v příloze I 
upraveny tak, aby se zajistila srovnatelná 
přísnost pro výrobce a třídy vozidel.
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Or. de

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
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 tvorbě 
aktů v přenesené pravomoci měla zajistit 
současný, včasný a vhodný přenos 
relevantních 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 regulačního 
zkušebního postupu měření specifických 
emisí CO2. Je zvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Komise by při přípravě a tvorbě 
aktů v přenesené pravomoci měla zajistit 
současný, včasný a vhodný přenos 
relevantních dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. de

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení 2009/443/ES
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„4. Článek 4, čl. 8 odst. 4 písm. b) a c), 
článek 9 a čl. 10 odst. 1 písm. a) a c) se 
nevztahují na výrobce, který je spolu se 
všemi svými spojenými podniky 

„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 
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odpovědný za méně než 500 nových 
osobních automobilů registrovaných v EU 
v předchozím kalendářním roce.“

odpovědný za méně než 1000 nových 
osobních automobilů registrovaných v EU 
v předchozím kalendářním roce.“

Or. de

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení 2009/443/ES
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 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 
písmene platí změny týkající se měřícího 
postupu, které jsou stanoveny v souladu 
s nařízením (ES) č. 715/2007 a nařízením 
(ES) č. 692/2008 a které vstoupí v platnost 
dne 1. ledna 2013, nejprve ode dne 1. 
ledna 2021.“

Or. de
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení 2009/443/ES
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Článek 5
Superkredity
(1) (1) Pro výpočet průměrných 
specifických emisí CO2 se každý nový 
osobní automobil se specifickými 
emisemi CO2 nižšími než 50 g CO2/km 
nebo s minimálním akčním dosahem 40 
km u výhradně elektrických vozidel
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.
1a) Opakované započítání podle odstavce 
1 se uplatní jen tehdy, pokud průměrné 
specifické emise CO2 jednoho výrobce za 
daný kalendářní rok nepřekračují 15 % 
nad rámec jeho cíle pro specifické emise.
1b) 1b) V období od roku 2016 do roku 
2020 mohou výrobci ušetřit superkredity 
podle odstavce 1, které budou 
zaznamenány v registru v souladu s čl. 8 
odst. 3a.
1c) 1c) V období od 1. ledna 2016 do 31. 
prosince 2023 mohou výrobci požádat 
Komisi, aby zohlednila ušetřené 
superkredity podle odstavce 3 při výpočtu 
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průměrných specifických emisí CO2.“

Or. de

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení 2009/443/ES
Článek 5a

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 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení 2009/443/ES
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V článku 8 se za odstavec 3 vkládá 
odstavec, který zní:
„3a. Komise vede registr o emisních 
úsporách v souladu s čl. 5 odst. 1c. Registr 
je přístupný veřejnosti.“

Or. de

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) V článku 8 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. „4. Komise vede centrální registr 
údajů hlášených členskými státy podle 
tohoto článku. Ústřední registr je 
přístupný veřejnosti.
Komise vypočítá nejpozději do 30. 
června každého roku, počínaje rokem 
2011, předběžně pro každého výrobce:
a) průměrné specifické emise CO2 za 
předchozí kalendářní rok;
b) cíl pro specifické emise v předchozím 
kalendářním roce; a
c) rozdíl mezi jeho průměrnými 
specifickými emisemi CO2 v předchozím 
kalendářním roce vypočítanými podle 
písm. a) a jeho cílem pro specifické emise 
v témž roce.
Dále Komise vypočítá nejpozději do 
30. června každého roku, a to od roku 
2016 do roku 2023 včetně, předběžně pro 
každého výrobce:
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a) průměrné specifické emise CO2 za 
předchozí kalendářní rok, aniž by brala 
v potaz superkredity podle článku 5,
b) rozdíl mezi jeho průměrnými 
specifickými emisemi CO2 v předchozím 
kalendářním roce vypočítanými podle 
písm. a) a jeho cílem pro specifické emise 
v témž roce.
Komise oznámí každému výrobci svůj 
předběžný výpočet pro daného výrobce.
Toto oznámení obsahuje informace za 
každý členský stát o počtu registrovaných 
nových osobních automobilů a jejich 
specifických emisích CO2.“

Or. de

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 c (nový)
Nařízení 2009/443/ES
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Čl. 8 odst. 5 se nahrazuje tímto:
„5. Výrobci mohou do tří měsíců ode 
dne, kdy jim byl oznámen předběžný 
výpočet podle odstavce 4, oznámit 
Komisi případné chyby v údajích 
s uvedením, ve kterém členském státě 
podle nich k chybě došlo.
Od roku 2016 do roku 2023 včetně sdělí 
každý výrobce ve lhůtě tří měsíců ode dne, 
kdy mu byl oznámen předběžný výpočet 
podle odstavce 4, zda má Komise při 
výpočtu jejich průměrných specifických 
emisí CO2 v předcházejícím roce zohlednit 
superkredity podle článku 5.
Komise posoudí veškerá oznámení 
výrobců a do 31. října předběžné 
výpočty podle odstavce 4 buď potvrdí, 
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anebo pozmění.“

Or. de

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Čl. 12 odst. 1 se nahrazuje tímto:
„1. Na žádost dodavatele nebo výrobce 
se zohlední snížení emisí CO2 dosažené 
použitím inovativních technologií nebo 
kombinací inovativních technologií 
(„inovativní technologické soubory“).
Celkový příspěvek těchto technologií ke 
snížení cíle pro průměrné specifické 
emise každého výrobce činí nejvýše 7 g 
CO2/km.“

Or. de

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Nařízení 2009/443/ES
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V čl. 12 odst. 2 se první věta nahrazuje 
tímto:

(9) V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:

„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 

„2. „Komise přijme prováděcí pravidla pro 
postup schvalování inovativních 
technologií nebo inovativních 
technologických souborů uvedených 
v odstavci 1 prostřednictvím prováděcích 
aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají
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nařízení.“ přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 2 
tohoto nařízení. Postupy schvalování
vycházejí z těchto kritérií:
a) snížení emisí CO2 dosažené použitím 
daných inovativních technologií nebo 
inovativních technologických souborů
musí být možné přičíst dodavateli či 
výrobci;
b) inovativní technologie nebo inovativní 
technologické soubory musí mít 
ověřitelný přínos ke snížení emisí CO;

c) c) působení inovativních technologií 
nebo inovativních technologických 
souborů na specifické emise CO2
z osobních automobilů nesmí činit v rámci 
standardního zkušebního cyklu více než 
25 %; inovativní technologie a inovativní 
technologické soubory nesmějí podléhat 
měřením CO2 v rámci standardního 
zkušebního cyklu ani závazným 
ustanovením na základě doplňkových 
dodatečných opatření pro dodržení 
snížení o 10 g CO2/km uvedeného 
v článku 1, ani nesmějí být povinné 
podle jiných právních předpisů 
Společenství.“

Or. de

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 a (nový)
Nařízení 2009/443/ES
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Čl. 12 odst. 3 se nahrazuje tímto:
„3. Dodavatel nebo výrobce, který žádá 
o schválení určitého opatření jako 
inovativní technologie nebo inovativního 
technologického souboru, předloží 
Komisi zprávu, která musí obsahovat i 
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zprávu o ověření provedeném 
nezávislým a autorizovaným subjektem.
V případě možného vzájemného 
působení mezi daným opatřením a jinou, 
již schválenou, inovativní technologií 
nebo jiným schváleným inovativním 
technologickým souborem uvede zpráva 
toto vzájemné působení a ve zprávě o 
ověření se vyhodnotí, do jaké míry toto 
vzájemné působení ovlivňuje snížení 
dosažené prostřednictvím každého 
opatření.

Or. de

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9 b (nový)
Nařízení 2009/443/ES
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Za čl. 12 odst. 4 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„4a. Komise předloží Radě a Parlamentu 
jednou ročně zprávu o schválených a 
zamítnutých inovativních technologiích a 
inovativních technologických souborech.“

Or. de

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – písm. b
Nařízení 2009/443/ES
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) V odstavci 3 se zrušuje druhý b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
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pododstavec.
„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 a dále s cílem 
používat od roku 2021 přepracovaný 
postup pro měření, provádí Komise od 
roku 2012 posuzování dopadu. Komise 
zejména předloží vhodné návrhy na 
úpravu postupů tak, aby náležitě 
zohledňovaly skutečné emise CO2
z automobilů, a zejména návrhy na 
začlenění schválených inovativních 
technologií definovaných v článku 12, 
které by mohly být zohledněny ve 
zkušebním cyklu. Komise zajistí, aby 
tyto postupy byly následně pravidelně 
přezkoumávány.“

Or. de

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – podbod c)
Nařízení 2009/443/ES
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.“

Or. de
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 – podbod d
Nařízení 2009/443/ES
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
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. Nesrovnalosti 
vyplývající z nového zkušebního procesu 
musejí být v plné míře sladěny. Tato 
úprava se použije od 1. ledna 2021.

Or. de
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem tohoto návrhu je dále výrazně omezit emise CO2 z nových vozidel, a to smysluplně jak 
z ekonomického, tak i ekologického hlediska, díky používání moderních konceptů pohonu.
Od roku 2006 je množství emisí pro automobily omezeno na 160g CO2/km, od roku 2015 
pak na 130g CO2/km a od roku 2020 dosahuje tato hodnota jen 95g CO2/km, což je velmi 
ambiciózní cíl. Zpravodaj pokládá za důležité, aby této cílové hodnoty bylo dosaženo, byť jde 
o největší snížení emisí CO2 za poslední období. Komise ve svém návrhu COM(2012) 393 
navíc navrhla snížit faktor směrnice emisí pro výpočet specifických emisí CO2 z nových 
osobních automobilů stanovených v nařízení (ES) č. 443/2009 z a=0,0457 na pouhý 
a=0,0333. Toto snížení představuje další pokles přímky o 27 %, což představuje větší zátěž 
v podobě vyšších nákladů pro výrobce větších vozidel prémiových značek než pro výrobce 
menších vozidel. Z toho důvodu, že větší vozidla se obecně více podílejí na technologickém 
pokroku, iniciuje zpravodaj předložení realistického režimu pobídek, který by podporoval 
vývoj a používání nových konceptů pohonu ohleduplných k životnímu prostředí. Vnitrostátní 
rozpočty členských zemí nesmějí být však tímto zatíženy, zejména co se týče křížových 
dotací. Zpravodaj chce zároveň zajistit, aby bylo zachováno široké spektrum výrobců a 
nových osobních automobilů s cílem umožnit nadále konkurenceschopnost mezi výrobci 
nových osobních automobilů. V žádném případě nesmí být cílem EU omezovat zákonnou 
formou svobodnou volbu při výběru vozidla.

Režim pobídek by měl umožnit všem výrobcům uspořit do roku 2020 tzv. superkredity, které 
budou spravovány Komisí formou veřejně přístupného registru. Výrobcům se poté nabízí 
možnost oznámit Komisi, zdali tyto uspořené superkredity za daný kalendářní rok mají být za 
účelem dosažení individuálního cíle pružně započítány, nebo nikoli. Toto započtení mohou 
však uplatnit jen ti výrobci, jejichž specifické emise za daný kalendářní rok přesahují nejvýše 
15 % nad rámec jejich cílů pro specifické emise. Kromě toho jsou oprávněna k získání 
superkreditů pouze ta vozidla, jejichž specifické emise CO2 jsou nižší než 50 g CO2/km, nebo 
vozidla s výhradně elektrickým pohonem, která mají akční dosah nejméně 40 km. Tím se 
dosáhne toho, že výrobci budou nuceni intenzivněji investovat do alternativních pohonů a 
uvádět své nové technologie na trh. Režim pobídek bude ukončen v roce 2023. Multiplikátor 
se bude postupně snižovat a od roku 2018 bude spadat pod druhý faktor.

S cílem poskytnout spotřebitelům možnost srovnání bude u každého nového typu každého 
výrobce měřena spotřeba pohonných látek standardizovaným zkušebním postupem, tzv. 
novým evropským jízdním cyklem (NEFZ). V současné době vypracovává Komise a další 
instituce novou podobu zkušebního postupu, tzv. WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty 
Test Procedure). Má-li být výrobcům zajištěna jistota při plánování, je nezbytné do roku 2020 
vytvořit z nového evropského jízdního cyklu základ pro dosažení hodnoty 95g CO2/km. 
Potom by měl starý zkušební cyklus nahradit cyklus WLTP, jenž bude základem pro vytyčení 
cíle po roce 2020.

Je třeba podnítit výrobce nových osobních automobilů a jejich subdodavatele k získávání 
osvědčení pro nové technologie a technologické soubory (ekologické inovace), které by 
omezily spotřebu pohonných hmot a s ní související emise CO2, a k jejich následnému 
používání. Doposud nemáme k dispozici žádné schválené ekologické inovace, neboť jejich 
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zkušební postup je příliš časově a finančně náročný. Zpravodaj proto považuje za nezbytné 
vytvořit takovou pobídku, která by vedla ke zjednodušení procesu schvalování inovativních 
technologií a technologických souborů. V nařízení (ES) č. 443/2009 je stanoveno, že celkový 
příspěvek těchto technologií ke snížení cíle pro průměrné specifické emise každého výrobce 
činí nejvýše 7 g CO2/km.

Jelikož nelze předvídat výběr alternativních konceptů pohonu ze strany spotřebitele, je 
vhodné předložit již v roce 2014 revizi týkající se regulace po roce 2020. Zpravodaj je toho 
názoru, že nové zhodnocení budoucí situace na trhu před rokem 2017 postrádá smysl.


