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Pozměňovací návrh 178
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Do 1. ledna 2014 Komise navrhne 
Evropskému parlamentu a Radě cíle pro 
průměrné emise CO2 nových lehkých 
užitkových vozidel přihlášených v Unii na 
období od roku 2020, které zohlední 
výsledky aktualizovaného posouzení 
dopadu, jehož součástí bude zejména 
celková analýza dopadu na automobilový 
průmysl a na něm závislá odvětví. Toto 
nařízení se pozmění způsobem, který bude 
v co nejvyšší míře nestranný z hlediska 
hospodářské soutěže, sociálně spravedlivý 
a udržitelný.
Celkový návrh bude rovněž zahrnovat:

– přezkum postupů pro měření emisí CO2
podle čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) 
č. 443/2009;
– případné zahrnutí vozidel kategorií N2 
a M2 podle přílohy II směrnice 
2007/46/ES s referenční hmotností 
nepřesahující 2 610 kg a vozidel, na něž je 
schválení typu rozšířeno v souladu s čl. 2 
odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007, do 
tohoto nařízení;
– aspekty spojené s plněním stanoveného 
cíle, včetně případné revize kritéria 
užitečnosti, poplatků za překročení emisí, 
inovativních technologií, výjimek pro 
malé výrobce a změn, které je třeba 
provést v přílohách I a II.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 179
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do dne 31. října 2016 a poté každé tři 
roky se přijmou opatření, kterými se 
v příloze I hodnota M0 upraví takovým 
způsobem, aby vyjadřovala průměrnou 
hmotnost nových lehkých užitkových 
vozidel za předchozí tři kalendářní roky.

vypouští se

Tato opatření vstoupí poprvé v platnost 
dne 1. ledna 2018 a poté každé tři roky.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The automous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.

Pozměňovací návrh 180
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do dne 31. října 2016 a poté každé tři 
roky se přijmou opatření, kterými se 

vypouští se
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v příloze I hodnota M0 upraví takovým 
způsobem, aby vyjadřovala průměrnou 
hmotnost nových lehkých užitkových 
vozidel za předchozí tři kalendářní roky.
Tato opatření vstoupí poprvé v platnost 
dne 1. ledna 2018 a poté každé tři roky.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The automous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.

Pozměňovací návrh 181
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do dne 31. října 2016 a poté každé tři 
roky se přijmou opatření, kterými se 
v příloze I hodnota M0 upraví takovým 
způsobem, aby vyjadřovala průměrnou 
hmotnost nových lehkých užitkových 
vozidel za předchozí tři kalendářní roky.

2. Do dne 31. října 2016 a poté každé tři 
roky se přijmou opatření, kterými se 
v příloze I hodnota M0 upraví takovým 
způsobem, aby vyjadřovala průměrnou 
hmotnost nových lehkých užitkových 
vozidel za předchozí tři kalendářní roky.

Tato opatření vstoupí poprvé v platnost dne 
1. ledna 2018 a poté každé tři roky.

Tato opatření vstoupí poprvé v platnost dne 
1. ledna 2018 a poté každé tři roky.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem 

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem 
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s kontrolou podle čl. 13 odst. 3. s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 182
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 1. ledna 2013 dokončí Komise 
přezkum cílů pro specifické emise 
uvedených v příloze I a výjimek 
uvedených v článku 10 s cílem stanovit

vypouští se

– 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
– aspekty plnění uvedeného cíle, včetně 
poplatku za překročení emisí.
Komise podle potřeby na základě tohoto 
přezkumu a svého posouzení dopadů, 
které zahrne celkové posouzení dopadu na 
automobilový průmysl a na něm závislá 
odvětví,
– předloží návrh na změnu tohoto 
nařízení způsobem, který bude v co 
nejvyšší míře nestranný z hlediska 
hospodářské soutěže, sociálně spravedlivý 
a udržitelný,
– potvrdí zahrnutí vozidel kategorie N2 a 
M2 podle přílohy II směrnice 2007/46/ES 
s referenční hmotností nepřesahující 
2 610 kg a vozidel, na něž je schválení 
typu rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 
nařízení (ES) č. 715/2007, do tohoto 
nařízení.
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
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přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 1. ledna 2013 dokončí Komise 
přezkum cílů pro specifické emise 
uvedených v příloze I a výjimek 
uvedených v článku 10 s cílem stanovit

4. Do 1. ledna 2013 vyhodnotí Komise 
provádění cílů pro specifické emise 
uvedených v příloze I a výjimek 
uvedených v článku 10 s cílem stanovit

Or. en

Odůvodnění

Výrobci potřebují, aby byly jejich investice učiněné v souvislosti s cílem pro rok 2020 
zabezpečeny.

Pozměňovací návrh 184
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – 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 od roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosahovat
dlouhodobého cíle 160 g CO2/km, a

Or. en
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Pozměňovací návrh 185
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – 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 od roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosahovat
dlouhodobého cíle 160 g CO2/km, a

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – 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 od roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosahovat
dlouhodobého cíle 160 g CO2/km, a

Or. en

Odůvodnění

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
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any long-term target.

Pozměňovací návrh 187
Paul Rübig

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

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 od roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosahovat
dlouhodobého cíle 160 g CO2/km, a

Or. en

Odůvodnění

Je důležité mít dlouhodobý cíl, který bude podněcovat pokrok v oblasti ochrany životního 
prostředí a zajistí příslušnému odvětví jistotu v oblasti plánování. Lehká užitková vozidla mají 
delší vývojový a výrobní cyklus, a tudíž rovněž vyšší náklady na snížení emisí CO2. Dosažení 
cíle 135 g/km v navrhovaném časovém rámci proto není reálné a způsobí nárůst 
maloobchodní ceny o více než 5 000 EUR. Rozšíření oblasti působnosti nařízení na vozidla 
kategorie N2 a M2 není vhodné pro postup projednávání ve výboru, jelikož je tento typ 
vozidel blíže těžkým nákladním vozidlům.

Pozměňovací návrh 188
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – 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 od roku 2025 nákladově 
efektivním způsobem dosahovat
dlouhodobého cíle 135 g CO2/km, a

Or. en
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Odůvodnění

Navržený dlouhodobý cíl 135 g/km v roce 2020 není realistický a není rozumné vycházet při 
posouzení dopadu z tohoto čísla. Předtím, než bude stanovena hodnota a datum 
dlouhodobého cíle, je třeba provést komplexní posouzení dopadu.

Pozměňovací návrh 189
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – 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 od roku 2025 nákladově 
efektivním způsobem dosahovat
dlouhodobého cíle 145 g CO2/km, a

Or. en

Odůvodnění

Navržený dlouhodobý cíl je nerealistický. Před stanovením hodnoty a data dlouhodobého cíle 
je třeba provést komplexní posouzení dopadu.

Případné rozšíření oblasti působnosti nařízení na vozidla kategorie N2 a M2 by toto nařízení 
zásadním způsobem změnilo. Vozidla kategorie N2 a M2 mají mnohem blíže k těžkým 
nákladním vozidlům, tj. i ta vozidla, jejichž referenční hmotnost nepřesahuje 2 610 kg, mají za 
normálních okolností hrubou hmotnost až 5–6 tun. Rozšíření oblasti působnosti na tyto 
kategorie vozidel by je velmi poznamenalo, a může být proto zvažováno jen jako dlouhodobý 
cíl.

Pozměňovací návrh 190
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– způsoby, jak do roku 2020 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 

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

dlouhodobého cíle 150 g CO2/km, a to pod 
podmínkou potvrzení jeho proveditelnosti 
na základě aktualizovaných výsledků 
posouzení dopadů, a

Or. de

Odůvodnění

Před konečným stanovením opravené cílové hodnoty 150 g CO2/km je třeba přezkoumat její 
dosažitelnost podle postupů stanovených v čl. 12 odst. 4. Protože v důsledku tohoto přezkumu 
může být stanovena jiná cílová hodnota, nelze změny z toho vyplývající již teď označit za „jiné 
než podstatné“. Je zde třeba legislativního postupu. Za tímto účelem by Komise měla 
Evropskému parlamentu a Radě předložit příslušné návrhy.

Pozměňovací návrh 191
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – 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 125 g CO2/km, a

Or. en

Odůvodnění

Výrobci potřebují, aby byly jejich investice učiněné v souvislosti s cílem pro rok 2020 
zabezpečeny.
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Pozměňovací návrh 192
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – 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 125 g CO2/km, a

Or. en

Odůvodnění

Dosažení cíle 125 g CO2/km v roce 2020 by znamenalo snížení o 38 % oproti dnešnímu stavu. 
Tato hodnota by více odpovídala snížení emisí u automobilů, kde cíl pro rok 2020 vyžaduje 
snížení o 40 %. Technická proveditelnost dosažení cíle 125 g CO2/km je podpořena 
posouzením dopadu, které provedla Komise, a vysílá silný signál výrobcům, aby inovovali 
dodávky ve svých vozových parcích.

Pozměňovací návrh 193
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – 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
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Pozměňovací návrh 194
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – 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 2023 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 140 g CO2/km, a to pod 
podmínkou potvrzení jeho proveditelnosti 
na základě aktualizovaných výsledků 
posouzení dopadů, a

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu soudržnosti textu a stanovení konkrétních a dosažitelných cílů v přiměřené době.

Pozměňovací návrh 195
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – 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 120 g CO2/km, a to pod 
podmínkou potvrzení jeho proveditelnosti 
na základě aktualizovaných výsledků 
posouzení dopadů, a

Or. en

Odůvodnění

Cíl 125 g/km v roce 2020 je nezbytný z důvodu podpory MSP. Jeho splnění by pro uživatele 
automobilů znamenalo větší úsporu paliva v hodnotě přibližně 2 100 EUR, i pokud počítáme 
s relativně velkým nárůstem ceny: podle posouzení dopadu by tato skutečnost byla čistým 
přínosem pro spotřebitele, neměla by žádné negativní dopady na zaměstnanost a nevedla by 
k výraznému poklesu v prodeji automobilů.
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Pozměňovací návrh 196
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – 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 130 g CO2/km, a to pod 
podmínkou potvrzení jeho proveditelnosti 
na základě aktualizovaných výsledků 
posouzení dopadů, a

Or. da

Pozměňovací návrh 197
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – 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 130 g CO2/km, a to pod 
podmínkou potvrzení jeho proveditelnosti 
na základě aktualizovaných výsledků 
posouzení dopadů, a

Or. en

Odůvodnění

Tato legislativa je přínosem pro společnost, neboť povede k úspoře paliva. Mnoho členských 
států v nedávné době zvýšilo daně z pohonných hmot v důsledku finanční krize a u mnoha 
dalších se takové zvýšení očekává. Smysluplný dlouhodobý cíl je rovněž nezbytný, chceme-li 
splnit své závazky v oblasti klimatu a snížit do roku 2050 emise CO2 o 80–95 %. Tato 
legislativa je rovněž v souladu s akčním plánem Komise v oblasti energetické účinnosti, neboť 
povede k větší energetické účinnosti v dopravě.
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Pozměňovací návrh 198
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – 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 160 g CO2/km, a to pod 
podmínkou potvrzení jeho proveditelnosti 
na základě aktualizovaných výsledků 
posouzení dopadů, a

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je třeba delšího vývojového a výrobního cyklu, není reálné 
v navrhovaném časovém rámci cíle 135 g CO2/km dosáhnout. 160 g CO2/km je cíl ambiciózní, 
ale dosažitelný.

Pozměňovací návrh 199
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – 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 160 g CO2/km, a to pod 
podmínkou potvrzení jeho proveditelnosti 
na základě aktualizovaných výsledků 
posouzení dopadů, a

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je třeba delšího vývojového a výrobního cyklu, není reálné 
v navrhovaném časovém rámci cíle 135 g CO2/km dosáhnout. 160 g CO2/km je cíl ambiciózní, 
ale dosažitelný.
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Pozměňovací návrh 200
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise podle potřeby na základě tohoto 
přezkumu a svého posouzení dopadů, které 
zahrne celkové posouzení dopadu na 
automobilový průmysl a na něm závislá 
odvětví,

Komise na základě tohoto hodnocení a 
svého posouzení dopadů, které zahrne 
celkové posouzení dopadu na 
automobilový průmysl a na něm závislá 
odvětví,

Or. en

Odůvodnění

Výrobci potřebují, aby byly jejich investice učiněné v souvislosti s cílem pro rok 2020 
zabezpečeny.

Pozměňovací návrh 201
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– předloží návrh na změnu tohoto 
nařízení způsobem, který bude v co 
nejvyšší míře nestranný z hlediska 
hospodářské soutěže, sociálně spravedlivý 
a udržitelný,

– přijme podrobná pravidla týkající se 
způsobů provádění požadavků 
stanovených tímto nařízením způsobem, 
který bude v co nejvyšší míře nestranný 
z hlediska hospodářské soutěže, sociálně 
spravedlivý a udržitelný, 

Or. en

Odůvodnění

Výrobci potřebují, aby byly jejich investice učiněné v souvislosti s cílem pro rok 2020 
zabezpečeny.
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Pozměňovací návrh 202
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – druhá odrážka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– potvrdí zahrnutí vozidel kategorie N2 a 
M2 podle přílohy II směrnice 2007/46/ES 
s referenční hmotností nepřesahující 2 610 
kg a vozidel, na něž je schválení typu 
rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 715/2007, do tohoto nařízení.

– určí způsoby pro případné zahrnutí 
vozidel kategorie N2 a M2 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a vozidel, 
na něž je schválení typu rozšířeno 
v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 715/2007, do tohoto nařízení, jež by bylo 
dlouhodobým cílem.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– potvrdí zahrnutí vozidel kategorie N2 a 
M2 podle přílohy II směrnice 2007/46/ES 
s referenční hmotností nepřesahující 2 610 
kg a vozidel, na něž je schválení typu 
rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 715/2007, do tohoto nařízení.

– určí způsoby pro případné zahrnutí 
vozidel kategorie N2 a M2 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a vozidel, 
na něž je schválení typu rozšířeno 
v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 715/2007, do tohoto nařízení, jež by bylo 
dlouhodobým cílem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 204
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– potvrdí zahrnutí vozidel kategorie N2 a 
M2 podle přílohy II směrnice 2007/46/ES 
s referenční hmotností nepřesahující 2 610 
kg a vozidel, na něž je schválení typu 
rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 715/2007, do tohoto nařízení.

– určí způsoby pro případné zahrnutí 
vozidel kategorie N2 a M2 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a vozidel, 
na něž je schválení typu rozšířeno 
v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 715/2007, do tohoto nařízení, jež by bylo 
dlouhodobým cílem.

Or. en

Odůvodnění

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Pozměňovací návrh 205
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– potvrdí zahrnutí vozidel kategorie N2 a 
M2 podle přílohy II směrnice 2007/46/ES 
s referenční hmotností nepřesahující 2 610 
kg a vozidel, na něž je schválení typu 
rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení 

– určí způsoby pro případné zahrnutí 
vozidel kategorie N2 a M2 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a vozidel, 
na něž je schválení typu rozšířeno 
v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) 
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(ES) č. 715/2007, do tohoto nařízení. č. 715/2007, do tohoto nařízení, jež by bylo 
dlouhodobým cílem.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité mít dlouhodobý cíl, který bude podněcovat pokrok v oblasti ochrany životního 
prostředí a zajistí příslušnému odvětví jistotu v oblasti plánování. Lehká užitková vozidla mají 
delší vývojový a výrobní cyklus, a tudíž rovněž vyšší náklady na snížení emisí CO2. Dosažení 
cíle 135 g/km v navrhovaném časovém rámci proto není reálné a způsobí nárůst 
maloobchodní ceny o více než 5 000 EUR. Rozšíření oblasti působnosti nařízení na vozidla 
kategorie N2 a M2 není vhodné pro postup projednávání ve výboru, jelikož je tento typ 
vozidel blíže těžkým nákladním vozidlům.

Pozměňovací návrh 206
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– potvrdí zahrnutí vozidel kategorie N2 a 
M2 podle přílohy II směrnice 2007/46/ES 
s referenční hmotností nepřesahující 2 610 
kg a vozidel, na něž je schválení typu 
rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 715/2007, do tohoto nařízení.

– určí způsoby pro případné zahrnutí 
vozidel kategorie N2 a M2 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a vozidel, 
na něž je schválení typu rozšířeno 
v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 715/2007, do tohoto nařízení, jež by bylo 
dlouhodobým cílem.

Or. en

Odůvodnění

Navržený dlouhodobý cíl 135 g/km v roce 2020 není realistický a není rozumné vycházet při 
posouzení dopadu z tohoto čísla. Předtím, než bude stanovena hodnota a datum 
dlouhodobého cíle, je třeba provést komplexní posouzení dopadu.
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Pozměňovací návrh 207
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– potvrdí zahrnutí vozidel kategorie N2 a 
M2 podle přílohy II směrnice 2007/46/ES 
s referenční hmotností nepřesahující 2 610 
kg a vozidel, na něž je schválení typu 
rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 715/2007, do tohoto nařízení.

– určí způsoby pro případné zahrnutí 
vozidel kategorie N2 a M2 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a vozidel, 
na něž je schválení typu rozšířeno 
v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 715/2007, do tohoto nařízení, jež by bylo 
dlouhodobým cílem.

Or. en

Odůvodnění

Navržený dlouhodobý cíl je nerealistický. Před stanovením hodnoty a data dlouhodobého cíle 
je třeba provést komplexní posouzení dopadu.

Případné rozšíření oblasti působnosti nařízení na vozidla kategorie N2 a M2 by toto nařízení 
zásadním způsobem změnilo. Vozidla kategorie N2 a M2 mají mnohem blíže k těžkým 
nákladním vozidlům, tj. i ta vozidla, jejichž referenční hmotnost nepřesahuje 2 610 kg, mají za 
normálních okolností hrubou hmotnost až 5–6 tun. Rozšíření oblasti působnosti na tyto 
kategorie vozidel by je velmi poznamenalo, a může být proto zvažováno jen jako dlouhodobý 
cíl.

Pozměňovací návrh 208
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– potvrdí zahrnutí vozidel kategorie N2 a 
M2 podle přílohy II směrnice 2007/46/ES 
s referenční hmotností nepřesahující 2 610 
kg a vozidel, na něž je schválení typu 
rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 715/2007, do tohoto nařízení.

– předloží návrh na zahrnutí vozidel 
kategorie N2 a M2 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a vozidel, 
na něž je schválení typu rozšířeno 
v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 715/2007, do tohoto nařízení.
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Or. de

Odůvodnění

Před konečným stanovením opravené cílové hodnoty 150 g CO2/km je třeba přezkoumat její 
dosažitelnost podle postupů stanovených v čl. 12 odst. 4. Protože v důsledku tohoto přezkumu 
může být stanovena jiná cílová hodnota, nelze změny z toho vyplývající již teď označit za „jiné 
než podstatné“. Je zde třeba legislativního postupu. Za tímto účelem by Komise měla 
Evropskému parlamentu a Radě předložit příslušné návrhy.

Pozměňovací návrh 209
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– potvrdí zahrnutí vozidel kategorie N2 a 
M2 podle přílohy II směrnice 2007/46/ES 
s referenční hmotností nepřesahující 2 610 
kg a vozidel, na něž je schválení typu 
rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 715/2007, do tohoto nařízení.

– navrhne zahrnutí vozidel kategorie N2 a 
M2 podle přílohy II směrnice 2007/46/ES 
s referenční hmotností nepřesahující 2 610 
kg a vozidel, na něž je schválení typu 
rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 715/2007, do tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Před konečným stanovením opravené cílové hodnoty 150 g CO2/km je třeba přezkoumat její 
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dosažitelnost podle postupů stanovených v čl. 12 odst. 4. Protože v důsledku tohoto přezkumu 
může být stanovena jiná cílová hodnota, nelze změny z toho vyplývající již teď označit za „jiné 
než podstatné“. Je zde třeba legislativního postupu. Za tímto účelem by Komise měla 
Evropskému parlamentu a Radě předložit příslušné návrhy.

Pozměňovací návrh 211
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh těch opatření, 
jež mají za účel změnit podstatné prvky 
tohoto nařízení.

Or. en



AM\816196CS.doc 23/45 PE441.272v01-00

CS

Pozměňovací návrh 213
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh těch opatření, 
jež mají za účel změnit podstatné prvky 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh těch opatření, 
jež mají za účel změnit podstatné prvky 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.
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Pozměňovací návrh 215
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh těch opatření, 
jež mají za účel změnit podstatné prvky 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité mít dlouhodobý cíl, který bude podněcovat pokrok v oblasti ochrany životního 
prostředí a zajistí příslušnému odvětví jistotu v oblasti plánování. Lehká užitková vozidla mají 
delší vývojový a výrobní cyklus, a tudíž rovněž vyšší náklady na snížení emisí CO2. Dosažení 
cíle 135 g/km v navrhovaném časovém rámci proto není reálné a způsobí nárůst 
maloobchodní ceny o více než 5 000 EUR. Rozšíření oblasti působnosti nařízení na vozidla 
kategorie N2 a M2 není vhodné pro postup projednávání ve výboru, jelikož je tento typ 
vozidel blíže těžkým nákladním vozidlům.

Pozměňovací návrh 216
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh těch opatření, 
jež mají za účel změnit podstatné prvky 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Navržený dlouhodobý cíl 135 g/km v roce 2020 není realistický a není rozumné vycházet při 
posouzení dopadu z tohoto čísla. Předtím, než bude stanovena hodnota a datum 
dlouhodobého cíle, je třeba provést komplexní posouzení dopadu.
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Pozměňovací návrh 217
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh těch opatření, 
jež mají za účel změnit podstatné prvky 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Navržený dlouhodobý cíl je nerealistický. Před stanovením hodnoty a data dlouhodobého cíle 
je třeba provést komplexní posouzení dopadu.

Případné rozšíření oblasti působnosti nařízení na vozidla kategorie N2 a M2 by toto nařízení 
zásadním způsobem změnilo. Vozidla kategorie N2 a M2 mají mnohem blíže k těžkým 
nákladním vozidlům, tj. i ta vozidla, jejichž referenční hmotnost nepřesahuje 2 610 kg, mají za 
normálních okolností hrubou hmotnost až 5–6 tun. Rozšíření oblasti působnosti na tyto 
kategorie vozidel by je velmi poznamenalo, a může být proto zvažováno jen jako dlouhodobý 
cíl.

Pozměňovací návrh 218
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem podle
čl. 13 odst. 2, pokud tento postup zůstává 
v souladu s pozměněnými Smlouvami.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci potřebují, aby byly jejich investice učiněné v souvislosti s cílem pro rok 2020 
zabezpečeny.
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Pozměňovací návrh 219
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Do 1. ledna 2018 dokončí Komise 
přezkum cíle pro specifické emise uvedený 
v příloze I a výjimek uvedených v článku 
10 s cílem stanovit:
– způsoby, jak od roku 2025 nákladově 
efektivním způsobem dosahovat 
dlouhodobého cíle 145 g CO2/km, a
– aspekty plnění uvedených cílů, včetně 
poplatku za překročení emisí.
Komise podle potřeby na základě tohoto 
přezkumu a svého posouzení dopadů, 
které zahrne celkové posouzení dopadu na 
automobilový průmysl a na něm závislá 
odvětví,
– předloží návrh na změnu tohoto 
nařízení způsobem, který bude v co 
nejvyšší míře nestranný z hlediska 
hospodářské soutěže, sociálně spravedlivý 
a udržitelný.
Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Evropské radě návrh těch 
opatření, jež mají za účel změnit podstatné 
prvky tohoto nařízení

Or. en

Odůvodnění

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
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a 160g/km target in 2020 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would 
already result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Pozměňovací návrh 220
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Do 1. ledna 2018 dokončí Komise 
přezkum cíle pro specifické emise uvedený 
v příloze I a výjimek uvedených v článku 
10 s cílem stanovit:
– způsoby, jak od roku 2025 nákladově 
efektivním způsobem dosahovat 
dlouhodobého cíle 145 g CO2/km, a
– aspekty plnění uvedených cílů, včetně 
poplatku za překročení emisí.
Komise podle potřeby na základě tohoto 
přezkumu a svého posouzení dopadů, 
které zahrne celkové posouzení dopadu na 
automobilový průmysl a na něm závislá 
odvětví,
– předloží návrh na změnu tohoto 
nařízení způsobem, který bude v co 
nejvyšší míře nestranný z hlediska 
hospodářské soutěže, sociálně spravedlivý 
a udržitelný.
Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Evropské radě návrh těch 
opatření, jež mají za účel změnit podstatné 
prvky tohoto nařízení

Or. en

Odůvodnění

Je důležité mít dlouhodobý cíl, který bude podněcovat pokrok v oblasti ochrany životního 
prostředí a zajistí příslušnému odvětví jistotu v oblasti plánování. Lehká užitková vozidla mají 
delší vývojový a výrobní cyklus, a tudíž rovněž vyšší náklady na snížení emisí CO2. Dosažení 
cíle 135 g/km v navrhovaném časovém rámci proto není reálné a způsobí nárůst 
maloobchodní ceny o více než 5 000 EUR. I cíl 160 g/km (viz posouzení dopadu generálního 
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ředitelství pro životní prostředí) by vedl k průměrnému nárůstu maloobchodní ceny o 3 800 
EUR na vozidlo.

Pozměňovací návrh 221
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Do 1. ledna 2018 dokončí Komise 
přezkum cíle pro specifické emise uvedený 
v příloze I a výjimek uvedených v článku 
10 s cílem stanovit:
– způsoby, jak od roku 2025 nákladově 
efektivním způsobem dosahovat 
dlouhodobého cíle 145 g CO2/km, a
– aspekty plnění uvedených cílů, včetně 
poplatku za překročení emisí.
Komise podle potřeby na základě tohoto 
přezkumu a svého posouzení dopadů, 
které zahrne celkové posouzení dopadu na 
automobilový průmysl a na něm závislá 
odvětví,
– předloží návrh na změnu tohoto 
nařízení způsobem, který bude v co 
nejvyšší míře nestranný z hlediska 
hospodářské soutěže, sociálně spravedlivý 
a udržitelný.
Evropská komise předloží Evropskému 
parlamentu a Evropské radě návrh těch 
opatření, jež mají za účel změnit podstatné 
prvky tohoto nařízení

Or. en
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Pozměňovací návrh 222
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Do 1. ledna 2018 dokončí Komise 
přezkum cíle pro specifické emise uvedený 
v příloze I a výjimek uvedených v článku 
10 s cílem stanovit:
– způsoby, jak od roku 2025 nákladově 
efektivním způsobem dosahovat 
dlouhodobého cíle 145 g CO2/km, a
– aspekty plnění uvedených cílů, včetně 
poplatku za překročení emisí.
Komise podle potřeby na základě tohoto 
přezkumu a svého posouzení dopadů, 
které zahrne celkové posouzení dopadu na 
automobilový průmysl a na něm závislá 
odvětví,
– předloží 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 223
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do roku 2014 Komise v návaznosti na 
posouzení dopadů zveřejní zprávu 
o dostupnosti údajů o stopě a užitečném 
zatížení a jejich užití jako parametrů 
užitkovosti pro určení cílů pro specifické 
emise a případně předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh na změnu 

vypouští se
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přílohy I.

Or. fr

Pozměňovací návrh 224
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Přijmou se opatření, která stanoví 
nezbytnou úpravu vzorce v příloze I, aby 
byly zohledněny veškeré změny 
v regulačním zkušebním postupu pro 
měření specifických emisí CO2.

vypouští se

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.

Or. fr

Pozměňovací návrh 225
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. 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.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 226
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. 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.

7. Komise do roku 2011 stanoví postup 
pro získávání reprezentativních hodnot 
emisí CO2 a hmotnosti dokončených 
vozidel za účelem sledování.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být odpovědností Komise předložit před přijetím legislativního návrhu řádné řešení. 
Návrh Komise stanoví cíl pro emise CO2, který je třeba plnit od roku 2014. Dokončená 
vozidla představují přibližně 15–16 % celého trhu s lehkými užitkovými vozidly. Z důvodu 
vysokého podílu na trhu a dosud neznámého dopadu na výrobce původního zařízení je nutné 
stanovit co nejdříve vhodný postup k získávání reprezentativních hodnot emisí CO2 a 
hmotnosti dokončených vozidel.

Pozměňovací návrh 227
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. 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.

7. Komise do roku 2011 stanoví postup 
pro získávání reprezentativních hodnot 
emisí CO2 a hmotnosti dokončených 
vozidel za účelem sledování.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být odpovědností Komise předložit před přijetím legislativního návrhu řádné řešení. 
Návrh Komise stanoví cíl pro emise CO2, který je třeba plnit od roku 2014. Dokončená 
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vozidla představují přibližně 15–16 % celého trhu s lehkými užitkovými vozidly. Z důvodu 
vysokého podílu na trhu a dosud neznámého dopadu na výrobce původního zařízení je nutné 
stanovit co nejdříve vhodný postup k získávání reprezentativních hodnot emisí CO2
a hmotnosti dokončených vozidel.

Pozměňovací návrh 228
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. 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.

7. Komise do roku 2011 stanoví postup 
pro získávání reprezentativních hodnot 
emisí CO2 a hmotnosti dokončených 
vozidel za účelem sledování.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. 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.

7. Komise do roku 2011 stanoví postup 
pro získávání reprezentativních hodnot 
emisí CO2 a hmotnosti dokončených 
vozidel za účelem sledování.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být odpovědností Komise předložit před přijetím legislativního návrhu řádné řešení. 
Návrh Komise stanoví cíl pro emise CO2, který je třeba plnit od roku 2014. Dokončená 
vozidla představují přibližně 15–16 % celého trhu s lehkými užitkovými vozidly. Z důvodu 
vysokého podílu na trhu a dosud neznámého dopadu na výrobce původního zařízení je nutné 
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stanovit co nejdříve vhodný postup k získávání reprezentativních hodnot emisí CO2
a hmotnosti dokončených vozidel.

Pozměňovací návrh 230
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. 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.

7. Komise do roku 2011 stanoví postup 
pro získávání reprezentativních hodnot 
emisí CO2 a hmotnosti dokončených 
vozidel za účelem sledování.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. 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.

7. Komise do roku 2011 stanoví postup 
pro získávání reprezentativních hodnot 
emisí CO2 a hmotnosti dokončených 
vozidel za účelem sledování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 232
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. 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.

7. Komise do roku 2011 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrh 
metody pro určování specifických emisí 
CO2 dokončených vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Metoda pro určování specifických emisí CO2 dokončených vozidel, kterou navrhuje Komise, 
byla již v pracovním dokumentu Komise označena za nevhodnou a poukazovalo se na nutnost 
vypracovat alternativní metodu. Z důvodu vysokého podílu na trhu je nutné stanovit co 
nejdříve vhodný postup k získávání reprezentativních hodnot emisí CO2 a hmotnosti 
dokončených vozidel.

Pozměňovací návrh 233
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. 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.

7. Komise do roku 2011 předloží
Evropskému parlamentu a Radě návrh 
postupu k určování specifických emisí CO2
dokončených vozidel.

Or. de

Odůvodnění

Komise již ve svém pracovním dokumentu konstatovala, že metoda k určování specifických 
emisí CO2 dokončených vozidel uvedená v návrhu nařízení není vhodná, a měla by co nejdříve 
předložit postup k přezkoumání.
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Pozměňovací návrh 234
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Směrné specifické emise CO2 pro každé 
nové lehké užitkové vozidlo, měřené 
v gramech na kilometr, se určují v souladu 
s těmito vzorci: 

1. Specifické emise CO2 pro každé nové 
lehké užitkové vozidlo, měřené v gramech 
na kilometr, se určují v souladu s těmito 
vzorci:

a) Od roku 2014 do roku 2017:
Směrné specifické emise CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

Specifické emise CO2 = 175 + a × (M –
M0)

kde: kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

b) Od roku 2018:
Směrné specifické emise CO2 = 175 + a × 
(M – M0)
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 12 odst. 1
a = 0,093

Or. en

Odůvodnění

Konzultant Komise uvedl, že pravděpodobnost přírůstku hmotnosti u lehkých užitkových 
vozidel se považuje za podstatně menší než u osobních automobilů, protože zvýšení průměrné 
hmotnosti vede k výraznému růstu nákladů na splnění cíle.

Provedení opravy hmotnosti v roce 2018 a poté každé tři roky by navíc vedlo k častému 
pozměňování cíle, což by neodpovídalo předstihu, který potřebují výrobci dodávek. 
Autonomní přírůstek hmotnosti proto nemusí být zohledňován.
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Pozměňovací návrh 235
Paul Rübig

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Směrné specifické emise CO2 pro každé 
nové lehké užitkové vozidlo, měřené 
v gramech na kilometr, se určují v souladu 
s těmito vzorci: 

1. Specifické emise CO2 pro každé nové 
lehké užitkové vozidlo, měřené v gramech 
na kilometr, se určují v souladu s těmito 
vzorci:

a) Od roku 2014 do roku 2017:
Směrné specifické emise CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

Specifické emise CO2 = 175 + a × (M –
M0)

kde: kde:

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

b) Od roku 2018:
Směrné specifické emise CO2 = 175 + a × 
(M – M0)
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 12 odst. 1
a = 0,093

Or. en

Odůvodnění

Konzultant Komise uvedl, že pravděpodobnost přírůstku hmotnosti u lehkých užitkových 
vozidel se považuje za podstatně menší než u osobních automobilů, protože zvýšení průměrné 
hmotnosti vede k výraznému růstu nákladů na splnění cíle.

Provedení opravy hmotnosti v roce 2018 a poté každé tři roky by navíc vedlo k častému 
pozměňování cíle, což by neodpovídalo předstihu, který potřebují výrobci dodávek. 
Autonomní přírůstek hmotnosti proto nemusí být zohledňován.
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Pozměňovací návrh 236
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Směrné specifické emise CO2 pro každé 
nové lehké užitkové vozidlo, měřené 
v gramech na kilometr, se určují v souladu 
s těmito vzorci: 

1. Specifické emise CO2 pro každé nové 
lehké užitkové vozidlo, měřené v gramech 
na kilometr, se určují v souladu s těmito 
vzorci:

a) Od roku 2014 do roku 2017:
Směrné specifické emise CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

Specifické emise CO2 = 175 + a × (M –
M0)

kde: kde:

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

b) Od roku 2018:
Směrné specifické emise CO2 = 175 + a × 
(M – M0)
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 12 odst. 1
a = 0,093

Or. en

Odůvodnění

Úprava doby provádění a zaváděcího období cíle ve výši 175 g/km podle pozměňovacího 
návrhu k článku 4.

Dosažení navrženého dlouhodobého cíle 135 g/km v roce 2020 je v navrhovaném časovém 
rámci naprosto nerealistické. Předtím, než bude stanovena hodnota a datum dlouhodobého 
cíle, je třeba provést komplexní posouzení dopadu. Viz pozměňovací návrh k článku 1.
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Pozměňovací návrh 237
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Směrné specifické emise CO2 pro každé 
nové lehké užitkové vozidlo, měřené 
v gramech na kilometr, se určují v souladu 
s těmito vzorci: 

1. Směrné specifické emise CO2 pro každé 
nové lehké užitkové vozidlo, měřené 
v gramech na kilometr, se určují v souladu 
s těmito vzorci: 

a) Od roku 2014 do roku 2017: a) Od roku 2014 do roku 2017:
Směrné specifické emise CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

Směrné specifické emise CO2 = 165 + a × 
(M – M0)

kde: kde:

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093
b) Od roku 2018: b) Od roku 2018:

Směrné specifické emise CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

Směrné specifické emise CO2 = 165 + a × 
(M – M0)

kde: kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)

M0 = hodnota přijatá podle čl. 12 odst. 1 M0 = hodnota přijatá podle čl. 12 odst. 1
a = 0,093 a = 0,093

c) Od roku 2020:
Směrné specifické emise CO2 = 125 + a × 
(M – M0)
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 12 odst. 1
a = hodnota přijatá podle čl. 12 odst. 4

Or. en

Odůvodnění

Je třeba právní jistoty ohledně dlouhodobého cíle pro rok 2020, má-li se zvýšit zabezpečení 
investic.
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Pozměňovací návrh 238
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Od roku 2014 do roku 2017: a) Od roku 2015:

Or. en

Odůvodnění

Za účelem soudržnosti se zněním odpovídajících článků.

Pozměňovací návrh 239
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Od roku 2018: vypouští se
Směrné specifické emise CO2 = 175 + a × 
(M – M0)
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 12 odst. 1
a = 0,093

Or. en

Odůvodnění

Za účelem soudržnosti textu.
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Pozměňovací návrh 240
Paul Rübig

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2011 a každý následující 
kalendářní rok zaznamenají členské státy 
u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jejich území tyto 
údaje:

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující 
kalendářní rok zaznamenají členské státy 
u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jejich území tyto 
údaje:

Or. en

Odůvodnění

Za účelem soudržnosti. Sledování by mělo probíhat v souladu s prováděním nařízení, aby se 
zamezilo narušení trhu a diskriminaci výrobců.

Pozměňovací návrh 241
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2011 a každý následující 
kalendářní rok zaznamenají členské státy 
u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jejich území tyto 
údaje:

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující 
kalendářní rok zaznamenají členské státy 
u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jejich území tyto 
údaje:

Or. en

Odůvodnění

Za účelem soudržnosti. Sledování by mělo probíhat v souladu s prováděním nařízení, aby se 
zamezilo narušení trhu a diskriminaci výrobců.
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Pozměňovací návrh 242
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2011 a každý následující 
kalendářní rok zaznamenají členské státy 
u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jejich území tyto 
údaje:

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující 
kalendářní rok zaznamenají členské státy 
u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jejich území tyto 
údaje:

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Paul Rübig

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2011 a každý následující 
kalendářní rok zjišťuje každý členský stát 
metodami popsanými v části B pro 
každého výrobce tyto údaje:

3. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující 
kalendářní rok zjišťuje každý členský stát 
metodami popsanými v části B pro 
každého výrobce tyto údaje:

Or. en

Odůvodnění

Za účelem soudržnosti. Sledování by mělo probíhat v souladu s prováděním nařízení, aby se 
zamezilo narušení trhu a diskriminaci výrobců.
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Pozměňovací návrh 244
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2011 a každý následující 
kalendářní rok zjišťuje každý členský stát 
metodami popsanými v části B pro 
každého výrobce tyto údaje:

3. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující 
kalendářní rok zjišťuje každý členský stát 
metodami popsanými v části B pro 
každého výrobce tyto údaje:

Or. en

Odůvodnění

Za účelem soudržnosti. Sledování by mělo probíhat v souladu s prováděním nařízení, aby se 
zamezilo narušení trhu a diskriminaci výrobců.

Pozměňovací návrh 245
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2011 a každý následující 
kalendářní rok zjišťuje každý členský stát 
metodami popsanými v části B pro 
každého výrobce tyto údaje:

3. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující 
kalendářní rok zjišťuje každý členský stát 
metodami popsanými v části B pro 
každého výrobce tyto údaje:

Or. en



AM\816196CS.doc 43/45 PE441.272v01-00

CS

Pozměňovací návrh 246
Paul Rübig

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) specifické emise CO2, ii) specifické emise CO2 a podíl, který mají 
na snižování emisí inovativní technologie 
podle článku 11,

Or. en

Odůvodnění

Za účelem soudržnosti. Sledování by mělo probíhat v souladu s prováděním nařízení, aby se 
zamezilo narušení trhu a diskriminaci výrobců.

Pozměňovací návrh 247
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) specifické emise CO2, ii) specifické emise CO2 a podíl, která 
mají na snižování emisí inovativní 
technologie podle článku 11,

Or. en

Odůvodnění

Za účelem soudržnosti. Sledování by mělo probíhat v souladu s prováděním nařízení, aby se 
zamezilo narušení trhu a diskriminaci výrobců.
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Pozměňovací návrh 248
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) specifické emise CO2, ii) specifické emise CO2 a podíl, která 
mají na snižování emisí inovativní 
technologie podle článku 11,

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Příloha II – část A – bod 3 – písm. d – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) specifické emise CO2, ii) specifické emise CO2 a podíl, která 
mají na snižování emisí inovativní 
technologie podle článku 11,

Or. en

Odůvodnění

Za účelem soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh 250
Silvia-Adriana Ţicău

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, 
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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

Za účelem soudržnosti.


