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Pozměňovací návrh 32
Fiona Hall

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 
1 této smlouvy,

Or. en

Odůvodnění

Technická úprava, protože nařízení bylo navrženo před vstupem Lisabonské smlouvy 
v platnost. 

Pozměňovací návrh 33
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Emise z tohoto odvětví, které se 
nepodílí na systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS) je rovněž třeba snížit 
o 10 %, protože nejnovější poznatky 
Evropské agentury pro životní prostředí 
ukazují, že emise z dopravy stále rostou 
a oslabují tak účinnost snížení emisí 
dosažená v jiných odvětvích.

Or. en

Odůvodnění

Evropská agentura pro životní prostředí právě uveřejnila svou nejnovější zprávu TERM, v níž 
uvádí, že emise z dopravy stéle rostou, což komplikuje dosažení cílů EU v oblasti klimatu.
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Pozměňovací návrh 34
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Komise dokončila přezkum strategie 
pro udržitelný rozvoj v níž se soustředila 
na nejnaléhavější problémy udržitelného 
rozvoje, jako je doprava, klimatické 
změny, veřejné zdraví a úspora energie. 
Tyto problémy jsou vzájemně propojeny 
a lze je řešit zavedením opatření ke 
zvýšení energetické účinnosti v dopravě.

Or. en

Odůvodnění

Do návrhu je třeba zapracovat odkaz k zastřešujícím strategiím Evropské unie – Strategie pro 
udržitelný rozvoj je důležitým strategickým dokumentem, který však v bodech odůvodnění 
nebyl zmíněn. 

Pozměňovací návrh 35
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) vzhledem k tomu, že nárůst silniční 
dopravy a s ním spojený nárůst nebezpečí 
a obtíží vytvářejí ve všech členských 
státech závažné problémy bezpečnosti 
silničního provozu a životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Zveřejněná nová zpráva TERM Evropské agentury pro životní prostředí jen zdůraznila, že 
silniční doprava způsobuje v Evropě i nadále závažné ekologické problémy. Je rovněž třeba 
zdůraznit aspekt bezpečnosti silničního provozu. 
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Pozměňovací návrh 36
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) vzhledem k tomu, že nárůst silniční 
dopravy a s ním spojený nárůst nebezpečí 
a obtíží vytvářejí ve všech členských 
státech závažné problémy bezpečnosti 
silničního provozu a životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Celkový dopad zvyšování objemu silniční dopravy je třeba popsat šíře. Silniční doprava má 
různé negativní dopady na společnost, včetně nehod a dalších újem na zdraví způsobených 
znečištěným ovzduším a hlukem, a dále je příčinou klimatických změn způsobených emisemi 
skleníkových plynů z vozidel a samozřejmě také dopravních zácp.

Pozměňovací návrh 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V těchto sděleních byl navržen 
integrovaný přístup na dosažení cíle 
Společenství týkajícího se průměrných 
emisí u nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství ve výši 
120 g CO2/km do roku 2012, přičemž se 
zaměří na závazné snížení emisí CO2 za 
účelem dosažení cíle 130 g CO2/km 
u průměrného nového vozového parku 
zlepšováním technologií automobilových 
motorů a dalšího snížení o 10 g CO2/km 
nebo jeho ekvivalentu, bude-li to 
z technického hlediska možné, jinými 
technickými zlepšeními, včetně pokroku 

(5) V těchto sděleních byl navržen 
integrovaný přístup na dosažení cíle 
Společenství týkajícího se průměrných 
emisí u nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství ve výši 
120 g CO2/km do roku 2012, přičemž se 
zaměří na závazné snížení emisí CO2 za 
účelem dosažení cíle 130 g CO2/km 
u průměrného nového vozového parku 
zlepšováním technologií automobilových 
motorů a dalšího snížení o 10 g CO2/km 
nebo jeho ekvivalentu, bude-li to 
z technického hlediska možné, jinými 
technickými zlepšeními, včetně pokroku 
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účinnosti paliv u lehkých užitkových 
vozidel.

účinnosti paliv, u nichž je třeba zvážit 
rozšíření instalace i do jiných typů vozidel 
včetně lehkých i těžkých užitkových 
vozidel a autobusů.

Or. en

Odůvodnění

Jak je jasně stanoveno v bodu odůvodnění 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
661/2009 o obecné bezpečnosti motorových vozidel, Komise by měla zhodnotit možnost 
rozšíření povinné montáže některých dostupných pokročilých technologií do jiných typů 
vozidel, včetně lehkých i těžkých užitkových vozidel a autobusů.

Pozměňovací návrh 38
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Reklama na vozidlo zahrnuté do 
působnosti tohoto právního předpisu, 
která informuje o technických aspektech, 
spotřebě energie či ceně, by měla 
poskytnout koncovým uživatelům 
nezbytné údaje o spotřebě energie tohoto 
vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Je zvláště důležité, aby zákazníci (zejména malé a střední podniky) zvažující koupi určitého 
lehkého užitkového vozidla měli přístup k informacím o jeho spotřebě energie. Toto znění 
vychází z textu schváleného pro účely revize směrnice o energetických štítcích a přidává 
k němu technické specifikace, které jsou často používané v reklamách na lehká užitková 
vozidla.
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Pozměňovací návrh 39
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S ohledem na velmi vysoké náklady 
na výzkum a vývoj a náklady na 
jednotkovou výrobu prvních generací 
vozidel s výrazně nízkouhlíkovými 
technologiemi, které mají být uvedeny na 
trh po vstupu tohoto nařízení v platnost, 
by toto nařízení mělo dočasně urychlit 
a zjednodušit uvádění vozidel s velmi 
nízkými emisemi uhlíku na trh 
Společenství po počátečních fázích jejich 
komercializace.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2014 a 2016, 
aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2015 a 2018, 
aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 
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období stanoveným v nařízení 443/2009. období stanoveným v nařízení 443/2009.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl zařazen z důvodu souladu se zněním pozměňovacího návrhu 
k článku 4. Delší lhůty a zaváděcí období jsou potřebné vzhledem k delším vývojovým 
a výrobním cyklům lehkých užitkových vozidel v porovnání s osobními vozidly. 

Pozměňovací návrh 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2014 a 2016, 
aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 
období stanoveným v nařízení 443/2009.

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2015 a 2018, 
aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 
období stanoveným v nařízení 443/2009.

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2014 a 2016, 
aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 
období stanoveným v nařízení 443/2009.

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
umožněno spíše počítat průměrné emise 
svého nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 
vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně mezi roky 2015 a 2018, 
aby bylo usnadněno jeho zavedení. To 
odpovídá lhůtám a délce zaváděcího 
období stanoveným v nařízení 443/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Strategie Společenství na snižování 
emisí CO2 z osobních automobilů 
a lehkých užitkových vozidel zřídila 
integrovaný přístup na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012, přičemž rovněž představuje 
dlouhodobou vizi na další snižování emisí. 
Nařízení (ES) č. 443/2009 potvrzuje tento 
dlouhodobý výhled stanovením cíle 
průměrných emisí ve výši 95 g CO2/km 

vypouští se
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pro nový vozový park. S cílem zajistit 
soulad s tímto přístupem a poskytnout 
průmyslu jistotu při plánování by měl být 
stanoven dlouhodobý cíl na rok 2020 pro 
specifické emise CO2 u lehkých 
užitkových vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobý cíl je důležitý neboť je hnací silou ochrany životního prostředí a poskytuje 
průmyslu jistotu při plánování. Lehká užitková vozidla mají delší vývojové a výrobní cykly 
a kvůli tomu také vyšší náklady na snižování emisí CO2, takže dosažení cíle 135g/km není 
v navrhovaném časovém rámci realistické, protože by způsobilo nárůst maloobchodní ceny 
o více než 5 000 EUR. Dosažení cíle 160g/km (viz posouzení dopadů GŘ ENV) by rovněž 
vedlo k průměrnému zvýšení maloobchodní ceny každého vozidla o 3 800 EUR. 

Pozměňovací návrh 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Strategie Společenství na snižování 
emisí CO2 z osobních automobilů 
a lehkých užitkových vozidel zřídila 
integrovaný přístup na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012, přičemž rovněž představuje 
dlouhodobou vizi na další snižování emisí. 
Nařízení (ES) č. 443/2009 potvrzuje tento 
dlouhodobý výhled stanovením cíle 
průměrných emisí ve výši 95 g CO2/km 
pro nový vozový park. S cílem zajistit 
soulad s tímto přístupem a poskytnout 
průmyslu jistotu při plánování by měl být 
stanoven dlouhodobý cíl na rok 2020 pro 
specifické emise CO2 u lehkých 
užitkových vozidel.

vypouští se

Or. en
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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), a 160g/km target is an 
ambitious but feasible CO2 reduction target (which would already result in average retail 
price increase of €3800 per vehicle).

Pozměňovací návrh 45
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje 1. lednem 2014. Poplatek by měl 
být stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Má-li být 
zajištěna shoda, mechanizmus poplatků 
by měl být podobný mechanizmu, který je 
stanoven v nařízení (ES) č. 443/2009.
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem 
souhrnného rozpočtu Evropské unie.

(20) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje 1. lednem 2015. Částky poplatků 
za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem souhrnného 
rozpočtu Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí v navržené podobě jsou absolutně nepřiměřené a ani 
v nejmenším neodpovídají poplatkům v jiných odvětvích. Na tento sektor by měly ničivý 
dopad, neboť by ohrozily jeho konkurenceschopnost a životaschopnost. Tyto poplatky za 
překročení emisí by podle návrhu Komise měly v roce 2015 činit 480 EUR/t, zatímco jiná 
odvětví, na něž se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi, platí 15 EUR/t a v případě 
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nesplnění požadavků jim může hrozit další pokuta ve výši 100 EUR/t. Směrnice o veřejných 
ekologických zakázkách mezitím stanovila cenu CO2 na 30–40 EUR/t (externí náklady na CO2 
po dobu životnosti vozidla).

Pozměňovací návrh 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje 1. lednem 2014. Poplatek by měl 
být stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Má-li být 
zajištěna shoda, mechanizmus poplatků 
by měl být podobný mechanizmu, který je 
stanoven v nařízení (ES) č. 443/2009.
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem 
souhrnného rozpočtu Evropské unie.

(20) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje 1. lednem 2015. Částky poplatků 
za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem souhrnného 
rozpočtu Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí v navržené podobě jsou absolutně nepřiměřené a ani 
v nejmenším neodpovídají poplatkům v jiných odvětvích. Na tento sektor by měly ničivý 
dopad, neboť by ohrozily jeho konkurenceschopnost a životaschopnost. Tyto poplatky za 
překročení emisí by podle návrhu Komise měly v roce 2015 činit 480 EUR/t, zatímco jiná 
odvětví, na něž se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi, platí 15 EUR/t a v případě 
nesplnění požadavků jim může hrozit další pokuta ve výši 100 EUR/t. Směrnice o veřejných 
ekologických zakázkách mezitím stanovila cenu CO2 na 30–40 EUR/t (externí náklady na CO2 
po dobu životnosti vozidla).
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Pozměňovací návrh 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje 1. lednem 2014. Poplatek by měl 
být stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Má-li být 
zajištěna shoda, mechanizmus poplatků by 
měl být podobný mechanizmu, který je 
stanoven v nařízení (ES) č. 443/2009. 
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem 
souhrnného rozpočtu Evropské unie.

(20) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje 1. lednem 2015. Poplatek by měl 
být stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Má-li být 
zajištěna shoda, mechanizmus poplatků by 
měl být podobný mechanizmu, který je 
stanoven v nařízení (ES) č. 443/2009. 
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem 
souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí navržené pro lehká užitková vozidla a uplatňovaná v nařízení 
pro osobní vozidla jsou absolutně nepřiměřené a ani v nejmenším neodpovídají poplatkům 
v jiných odvětvích. Na tento sektor by měly ničivý dopad, neboť by ohrozily jeho 
konkurenceschopnost a životaschopnost. Poplatek za překročení emisí by v současné podobě 
odpovídal částce 480 EUR/t v roce 2015, zatímco v jiných odvětvích, kde platí systém EU pro 
obchodování s emisemi činí 15 EUR/t a v případě nesplnění požadavků může hrozit další 
pokuta ve výši 100 EUR/t. Směrnice o veřejných ekologických zakázkách stanovila cenu CO2
na 30–40 EUR/t (externí náklady na CO2 po dobu životnosti vozidla).

Pozměňovací návrh 48
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Dosahování souladu s cíli podle (20) Dosahování souladu s cíli podle 
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tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje 1. lednem 2014. Poplatek by měl 
být stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Má-li být 
zajištěna shoda, mechanizmus poplatků by 
měl být podobný mechanizmu, který je 
stanoven v nařízení (ES) č. 443/2009. 
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem 
souhrnného rozpočtu Evropské unie.

tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje 1. lednem 2015. Poplatek by měl 
být stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Má-li být 
zajištěna shoda, mechanizmus poplatků by 
měl být podobný mechanizmu, který je 
stanoven v nařízení (ES) č. 443/2009. 
Částky poplatků za překročení emisí by 
měly být považovány za příjem 
souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Tento odklad je potřebný, protože tento typ vozidel vyžaduje delší dobu na přizpůsobení 
budoucím požadavkům.

Pozměňovací návrh 49
Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Aby se zajistilo, že hodnoty emisí 
CO2 a účinnosti paliva u dokončených 
vozidel budou reprezentativní a že 
skutečné emise CO2 nebudou 
podhodnoceny, měla by Komise 
navrhnout metodu pro určování emisí 
jednotlivých typů 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 metodiku. Vzhledem k vysokému podílu na trhu je třeba vhodný 
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postup určování reprezentativních hodnot emisí CO2 a hmotnosti dokončených vozidel 
stanovit co nejdříve.

Pozměňovací návrh 50
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Vzhledem k tomu, že budou-li 
omezovače rychlosti všeobecně používány, 
zvýší se jejich pozitivní přínos pokud jde 
o ochranu životního prostředí a spotřebu 
energie, menší opotřebení motoru 
i pneumatik, omezení zatížení hlukem 
a zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Or. en

Odůvodnění

Vysoká rychlost má zásadní podíl na smrtelných dopravních nehodách po celé Evropě. Touha 
po vyšší rychlosti v silniční dopravě vedla nejen k vyšší poptávce, ale také k vyšší spotřebě 
paliv a vyšším emisím CO2, hluku a tlaku na zvýšení bezpečnosti. Omezovače rychlosti by 
proto byly prospěšné jak z hlediska ochrany přírody a ekonomických důvodů, tak z hlediska 
bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 51
Fiona Hall

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) vzhledem k tomu, že budou-li 
omezovače rychlosti všeobecně používány, 
zvýší se jejich pozitivní přínos pokud jde 
o ochranu životního prostředí a spotřebu 
energie, menší opotřebení motoru 
i pneumatik, omezení zatížení hlukem 
a zvýšení bezpečnosti na silnicích.
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Or. en

Odůvodnění

Vysoká rychlost má naprosto největší podíl na smrtelných dopravních nehodách po celé 
Evropě. Touha po vyšší rychlosti v silniční dopravě vedla nejen k vyšší poptávce, ale také 
k vyšší spotřebě paliv a vyšším emisím CO2 a tlaku na zvýšení bezpečnosti. Omezovače 
rychlosti by proto byly prospěšné jak z hlediska ochrany přírody, tak z hlediska bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 52
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) vzhledem k tomu, že budou-li 
omezovače rychlosti všeobecně používány, 
zvýší se jejich pozitivní přínos pokud jde 
o ochranu životního prostředí a spotřebu 
energie, menší opotřebení motoru 
i pneumatik, omezení zatížení hlukem 
a zvýšení bezpečnosti na silnicích.

Or. en

Odůvodnění

Inteligentní omezovače rychlosti mají jak přímý, tak nepřímý vliv na spotřebu paliva. Přímým 
vlivem je, že automobil při pomalejší jízdě spotřebovává méně paliva. Nepřímým vlivem je, že 
omezení maximální rychlosti umožňuje přesnou optimalizaci pohonné jednotky pro danou 
rychlost, což může vést k dalšímu snížení emisí. Emise CO2 se výrazně zvyšují při dynamickém 
provozu (brzda – plyn) a při rychlostech nad 120 km/h. Nejvyšší možné snížení emisí CO2, 
kterého lze dosáhnout pomocí inteligentního omezovače rychlosti, se odhaduje na přibližně 
15 %.
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Pozměňovací návrh 53
Paul Rübig

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Na spotřebu paliva a emise CO2 má 
velký vliv rychlost silničních vozidel. 
Navíc při nepřítomnosti rychlostního 
limitu pro lehká užitková vozidla je 
možné, že za prvek hospodářské soutěže je 
považována maximální rychlost, což by 
mohlo vést k nadměrně dimenzovaným 
hnacím ústrojím a s nimi spojenou 
neúčinností při pomalejších provozních 
podmínkách. Proto je vhodné přezkoumat 
proveditelnost rozšíření oblasti působnosti 
směrnice Rady 92/6/EHS o montáži 
a použití omezovačů rychlosti u určitých 
kategorií motorových vozidel ve 
Společenství se záměrem zahrnout lehká 
užitková vozidla, na která se vztahuje toto 
nařízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Povinnou instalací omezovačů rychlosti nelze dosáhnou dalšího snížení emisí CO2. Lehká 
užitková vozidla jsou testována cyklem MVEG až do rychlosti 120 km/h, což je nejvyšší 
povolená rychlost ve většině zemí EU. Lehká užitková vozidla plní svou dopravní funkci 
především na silnicích ve městech a na venkově, kde se odehrává nejvíce dopravních nehod. 
V těchto oblastech je však rychlost již omezena.

Pozměňovací návrh 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Na spotřebu paliva a emise CO2 má 
velký vliv rychlost silničních vozidel. 
Navíc při nepřítomnosti rychlostního 

vypouští se
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limitu pro lehká užitková vozidla je 
možné, že za prvek hospodářské soutěže je 
považována maximální rychlost, což by 
mohlo vést k nadměrně dimenzovaným 
hnacím ústrojím a s nimi spojenou 
neúčinností při pomalejších provozních 
podmínkách. Proto je vhodné přezkoumat 
proveditelnost rozšíření oblasti působnosti 
směrnice Rady 92/6/EHS o montáži 
a použití omezovačů rychlosti u určitých 
kategorií motorových vozidel ve 
Společenství se záměrem zahrnout lehká 
užitková vozidla, na která se vztahuje toto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

No further CO2 reduction can be achieved by mandatory installation of speed limitation 
devices: LCVs are being tested running on the MVEG cycle ranging up to a top speed of 120 
km/h, which is the max allowed top speed in the majority of EU countries. Compliance to 
speed limits are an enforcement issue.

Such devices would add a further speed limitation category to existing limitations (for HDV, 
for busses) and thus would result in an increase of lane changes for passing such vehicles � 
increased risk for passenger cars, reduction in traffic flow and thus increased risk for 
accidents.

LCVs fulfil a transportation task prevailing on urban and rural roads, where the most 
accidents occur. Those areas are limited by speed limitation. The causes of accidents are 
insufficient safety distance, driver fatigue, overloaded vehicles, inappropriate speed, etc.

Pozměňovací návrh 55
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Na spotřebu paliva a emise CO2 má 
velký vliv rychlost silničních vozidel. 
Navíc při nepřítomnosti rychlostního limitu 
pro lehká užitková vozidla je možné, že za 
prvek hospodářské soutěže je považována 
maximální rychlost, což by mohlo vést 

(24) Na spotřebu paliva a emise CO2 má 
velký vliv rychlost silničních vozidel. 
Navíc při nepřítomnosti rychlostního limitu 
pro lehká užitková vozidla je možné, že za 
prvek hospodářské soutěže je považována 
maximální rychlost, což by mohlo vést 
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k nadměrně dimenzovaným hnacím 
ústrojím a s nimi spojenou neúčinností při 
pomalejších provozních podmínkách. Proto 
je vhodné přezkoumat proveditelnost 
rozšíření oblasti působnosti směrnice Rady 
92/6/EHS o montáži a použití omezovačů 
rychlosti u určitých kategorií motorových 
vozidel ve Společenství se záměrem 
zahrnout lehká užitková vozidla, na která 
se vztahuje toto nařízení.

k nadměrně dimenzovaným hnacím 
ústrojím a s nimi spojenou neúčinností při 
pomalejších provozních podmínkách. Proto 
je vhodné rozšířit oblast působnosti
směrnice Rady 92/6/EHS o montáži 
a použití omezovačů rychlosti u určitých 
kategorií motorových vozidel ve 
Společenství tak, aby zahrnovala lehká 
užitková vozidla, na která se vztahuje toto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Na spotřebu paliva a emise CO2 má 
velký vliv rychlost silničních vozidel. 
Navíc při nepřítomnosti rychlostního limitu 
pro lehká užitková vozidla je možné, že za 
prvek hospodářské soutěže je považována 
maximální rychlost, což by mohlo vést 
k nadměrně dimenzovaným hnacím 
ústrojím a s nimi spojenou neúčinností při 
pomalejších provozních podmínkách. Proto 
je vhodné přezkoumat proveditelnost 
rozšíření oblasti působnosti směrnice Rady 
92/6/EHS o montáži a použití omezovačů 
rychlosti u určitých kategorií motorových 
vozidel ve Společenství se záměrem 
zahrnout lehká užitková vozidla, na která 
se vztahuje toto nařízení.

(24) Na spotřebu paliva a emise CO2 má 
velký vliv rychlost silničních vozidel. 
Navíc při nepřítomnosti rychlostního limitu 
pro lehká užitková vozidla je možné, že za 
prvek hospodářské soutěže je považována 
maximální rychlost, což by mohlo vést 
k nadměrně dimenzovaným hnacím 
ústrojím a s nimi spojenou neúčinností při 
pomalejších provozních podmínkách. Proto 
je vhodné rozšířit oblast působnosti 
směrnice Rady 92/6/EHS o montáži 
a použití omezovačů rychlosti u určitých 
kategorií motorových vozidel ve 
Společenství se záměrem zahrnout lehká 
užitková vozidla, na která se vztahuje toto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Na rozdíl od těžkých nákladních vozidel nejsou lehká užitková vozidla vybavována omezovači 
rychlosti. Tyto přístroje představují nákladově vysoce efektivní způsob, jak omezit spotřebu 
paliva, emise CO2, zatížení hlukem a přispívají ke zvyšování bezpečnosti na silnicích. Je třeba 
rozšířit oblast působnosti směrnice Rady 92/6/EHS ve znění směrnice 2002/85/ES tak, aby se 
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ustanovení této směrnice vztahovala také na lehká užitková vozidla.

Pozměňovací návrh 57
Matthias Groote

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Na spotřebu paliva a emise CO2 má 
velký vliv rychlost silničních vozidel. 
Navíc při nepřítomnosti rychlostního limitu 
pro lehká užitková vozidla je možné, že za 
prvek hospodářské soutěže je považována 
maximální rychlost, což by mohlo vést 
k nadměrně dimenzovaným hnacím 
ústrojím a s nimi spojenou neúčinností při 
pomalejších provozních podmínkách. Proto 
je vhodné přezkoumat proveditelnost 
rozšíření oblasti působnosti směrnice Rady 
92/6/EHS o montáži a použití omezovačů 
rychlosti u určitých kategorií motorových 
vozidel ve Společenství se záměrem 
zahrnout lehká užitková vozidla, na která 
se vztahuje toto nařízení.

(24) Na spotřebu paliva a emise CO2 má 
velký vliv rychlost silničních vozidel. 
Navíc při nepřítomnosti rychlostního limitu 
pro lehká užitková vozidla je možné, že za 
prvek hospodářské soutěže je považována 
maximální rychlost, což by mohlo vést 
k nadměrně dimenzovaným hnacím 
ústrojím a s nimi spojenou neúčinností při 
pomalejších provozních podmínkách. Proto 
je vhodné rozšířit oblast působnosti 
směrnice Rady 92/6/EHS o montáži 
a použití omezovačů rychlosti u určitých 
kategorií motorových vozidel ve 
Společenství se záměrem zahrnout lehká 
užitková vozidla, na která se vztahuje toto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 175 g CO2/km 
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 165 g CO2/km 
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
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a pomocí inovativních technologií. č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními.

Or. en

Odůvodnění

Cílovou hodnotu pro rok 2014 je třeba stanovit na 165 g CO2/km, aby se přiblížila potenciálu 
záporných nákladů na snížení emisí CO2.

Pozměňovací návrh 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 175 g CO2/km 
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 160 g CO2/km 
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné pomoci malým podnikům a aby spotřebitelé a vlastníci vozidel ušetřili na 
výdajích za paliva, je třeba pro rok 2016 stanovit jako cílovou hodnotu tohoto nařízení 160 g 
CO2/km.  Nařízení o emisích CO2 osobních vozidel prokázalo, že větší úspory paliv je 
dosahováno mnohem rychleji než se na počátku předpokládalo. Proto by hodnota 160 g 
CO2/km v roce 2016 měla být dosažitelná. Bylo by rovněž prospěšné, kdyby byly 
harmonizovány lhůty stanovené tímto nařízením a nařízením o emisích CO2 osobních vozidel.
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Pozměňovací návrh 60
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 175 g CO2/km 
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 160 g CO2/km 
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

Or. en

Odůvodnění

This legislation is beneficial for society as it leads to fuel saving. Many Member States have 
just increased fuel-taxes as a consequence of the financial crisis and more Member States are 
expected to do so. Remarkable savings have already occurred between 2007 and now in 
popular vans, so a somewhat strengthened target level by 2016 seems feasible. In its 2020 
Strategy the Commission specifically highlights the need for innovation and resource 
efficiency in Europe. Green growth can be seen as a strategy out of the economic and climate 
crisis and will provide more business opportunities in the long-term.

Pozměňovací návrh 61
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 175 g CO2/km 
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 160 g CO2/km 
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
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a pomocí inovativních technologií. a pomocí inovativních technologií.

Or. en

Odůvodnění

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Pozměňovací návrh 62
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 175 g CO2/km 
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nová lehká 
užitková vozidla. Toto nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 z nových lehkých 
užitkových vozidel ve výši 160 g CO2/km 
pomocí zlepšení technologií vozidel 
měřených v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními 
a pomocí inovativních technologií.

Or. da

Pozměňovací návrh 63
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

v souladu s podmínkami stanovenými 
v článku 12 další cíl pro nová lehká 
užitková vozidla registrovaná v Unii.

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. V souladu s čl. 12 odst. 4 stanoví toto
nařízení za cíl průměrné emise ve výši 160 
g CO2/km pro flotilu nových lehkých 
užitkových vozidel s  účinkem od roku 
2020.

V souladu s čl. 12 odst. 5 stanoví toto 
nařízení za cíl průměrné emise ve výši 
145 g CO2/km pro flotilu nových lehkých 
užitkových vozidel s účinkem od roku 
2025.

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), 
a 160g/km target is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would already 
result in average retail price increase of €3800 per vehicle).
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Pozměňovací návrh 65
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. V souladu s čl. 12 odst. 4 stanoví toto
nařízení za cíl průměrné emise ve výši 160 
g CO2/km pro flotilu nových lehkých 
užitkových vozidel s  účinkem od roku 
2020.

V souladu s čl. 12 odst. 5 stanoví toto 
nařízení za cíl průměrné emise ve výši 
145 g CO2/km pro flotilu nových lehkých 
užitkových vozidel s  účinkem od roku 
2025.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. V souladu s čl. 12 odst. 4 stanoví toto
nařízení za cíl průměrné emise ve výši 
160g CO2/km pro flotilu nových lehkých 
užitkových vozidel s počátkem účinku od 
roku 2020.

V souladu s čl. 12 odst. 5 stanoví toto 
nařízení za cíl průměrné emise ve výši 
145g CO2/km pro flotilu nových lehkých 
užitkových vozidel s počátkem účinku od 
roku 2025.

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto
nařízení průměrné emise CO2 z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných
ve Společenství ve výši 125 g CO2/km, 
jehož se dosáhne zlepšením technologií 
vozidel měřených v souladu s nařízením 
(ES) č. 715/2007 a jeho prováděcími 
opatřeními.

Or. en

Odůvodnění

Cílová hodnota 125g/km pro rok 2020 je technicky i ekonomicky proveditelná a pro 
spotřebitele by představovala čistou úsporu paliv.

Pozměňovací návrh 68
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 150 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020, 
pokud Komise v rámci přezkumu 
v souladu s čl. 12 odst. 4 potvrdí 
dosažitelnost této cílové hodnoty.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu delších výrobních cyklů lehkých užitkových vozidel se cílová hodnota 135 g CO2/km 
zdá být do roku 2020 nedosažitelná. Dosažitelnost nové cílové hodnoty 150 g CO2/km je třeba 
před definitivním stanovením přezkoumat v souladu s ustanoveními čl. 12 odst. 4. 
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Pozměňovací návrh 69
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 145 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2025.

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobý cíl je důležitý neboť je hnací silou ochrany životního prostředí a poskytuje 
průmyslu jistotu při plánování. Splnění navrhovaného dlouhodobého cíle 135 g/km 
stanoveného na rok 2020 je však v zamýšleném časovém horizontu nerealistické a vyžadovalo 
by každoročně mnohem vyšší snížení emisí CO2 než u osobních vozidel, přestože náklady na 
snižování emisí CO2 jsou u lehkých užitkových vozidel vyšší.

Pozměňovací návrh 70
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 140 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2023.

Or. en

Odůvodnění

Cílová hodnota by měla být reálná a dosažitelná v přijatelném časovém horizontu, který by 
průmyslovému odvětví umožnil náležitě a ve stanovené lhůtě přizpůsobit výrobní linky. 
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Pozměňovací návrh 71
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 150 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020, 
pokud Komise v rámci přezkumu 
v souladu s čl. 12 odst. 4 potvrdí 
dosažitelnost této cílové hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 125 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné dosáhnout cílové hodnoty 125 g/km, aby bylo možné podpořit malé a střední 
podniky. Uživatelé vozidel by tak dosáhli vyšších úspor paliv v hodnotě přibližně 2 100 EUR, 
i když se očekává poměrně vysoký nárůst cen. V souladu s posouzením dopadu tento krok 
přinese spotřebitelům čistý zisk, nebude mít negativní dopad na zaměstnanost a nepovede 
k zásadnímu poklesu prodeje vozidel.
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Pozměňovací návrh 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 125 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Cílová hodnota 125 g CO2/km pro rok 2020 představuje v porovnání se současnou úrovní 
38% snížení. Tato hodnota by se více přiblížila sníženým hodnotám emisí u osobních vozidel, 
u nichž je požadované snížení do roku 2020 stanoveno na 40 %. Technickou dosažitelnost 
hodnoty 125 g CO2/km podporuje posouzení vlivu provedené Komisí a vysílá zásadní signál 
výrobcům, aby inovovali svou flotilu lehkých užitkových vozidel.

Pozměňovací návrh 74
Britta Thomsen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 130 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

Or. da
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Pozměňovací návrh 75
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 130 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Tato legislativa je prospěšná pro společnost, protože vede k úspoře paliv. Mnoho členských 
států nedávno zvýšilo daně z pohonných hmot v důsledku finanční krize a očekává se, že 
i další členské státy přikročí k tomuto opatření. Smysluplný dlouhodobý cíl je tedy potřebný 
vzhledem k dosažení našich klimatických závazků ke snížení emisí CO2 o 80–95 % do roku 
2050. Tento návrh je také v souladu s akčním plánem pro energetickou účinnost schváleným 
Komisí, protože povede k větší energetické účinnosti v dopravě.

Pozměňovací návrh 76
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 160 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na delší vývojové a výrobní cykly není dosažení cílové hodnoty 135 g CO2/km 
v navrhovaném časovém horizontu reálné. Hodnota 160 g CO2/km je cíl ambiciózní, ale 
dosažitelný.
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Pozměňovací návrh 77
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 160 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na delší vývojové a výrobní cykly není dosažení cílové hodnoty 135 g CO2/km 
v navrhovaném časovém horizontu reálné. Hodnota 160 g CO2/km je cíl ambiciózní, ale 
dosažitelný.

Pozměňovací návrh 78
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 160 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na delší vývojové a výrobní cykly není dosažení cílové hodnoty 135 g CO2/km 
v navrhovaném časovém horizontu reálné.  Hodnota 160 g CO2/km je cíl ambiciózní, ale 
dosažitelný.
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Pozměňovací návrh 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 135 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2025. 

Or. it

Odůvodnění

Cílová hodnota 135 g CO2/km je ambiciózní dlouhodobý cíl, jehož dosažení je v současnosti 
technicky obtížné. Je zapotřebí delší doby, aby průmysl mohl tento cíl splnit.

Při stanovování cílových hodnot je třeba zohlednit skutečnost, že výrobní cykly lehkých 
užitkových vozů jsou delší než u osobních vozidel a že možnost snížení hodnot emisí těchto 
vozidel je mnohem menší.

Pozměňovací návrh 80
Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při výpočtu emisí se zohlední přínos 
omezovačů rychlosti a dalších 
inovativních opatření pro životní 
prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V rámci integrovaného přístupu 
Společenství toto nařízení doplňují další 
opatření odpovídající snížení o 10 g 
CO2/km.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh je pokračováním regulačního procesu zahájeného Komisí v roce 2007, který má 
řešit vliv silničních vozidel na změnu klimatu.

Jedná se o pokračování a navíc by ustanovení měla být v souladu s legislativním rámcem pro 
provádění cílů týkajících se emisí nových osobních automobilů stanovených nařízením (ES) 
č. 443/2009, jak jednoznačně uznává právní východisko 6 a článek 11 stávajícího návrhu 
nařízení.

Pozměňovací návrh 82
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorie N1 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a na 
vozidla, na něž je schválení typu rozšířeno 
podle článku 2 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 715/2007 („lehká užitková vozidla“), 
která jsou ve Společenství registrována 
poprvé a která nebyla předtím registrována 
mimo Společenství („nová lehká užitková 
vozidla“).

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorií M2, N1 a N2 podle 
přílohy II směrnice 2007/46/ES 
s referenční hmotností nepřesahující 
2 610 kg a na vozidla, na něž je schválení 
typu rozšířeno podle článku 2 odst. 2 
nařízení (ES) č. 715/2007 („lehká užitková 
vozidla“), která jsou ve Společenství 
registrována poprvé a která nebyla předtím 
registrována mimo Společenství („nová 
lehká užitková vozidla“).
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Or. en

Odůvodnění

M2 and N2 vehicles, which compete with N1 but are not covered by other CO2 emissions 
standards, should be included into the scope of this legislation to avoid creating any 
additional regulatory gaps. Lighter N2 and M2 vehicles are derived from N1 category but due 
to certain features, i.e. higher mass or higher number of seats are categorised as N2 or M2 
vehicles. In the absence of CO2 standards for lighter N2 and M2 there is a risk of creating 
perverse incentives for manufacturers to further increase mass of heavier N1 and type-
approve them as N2 to avoid CO2 standards. In one specific example of a widely used van, 
the N2 version of the vehicle is only 190 kg heavier than its N1 counterpart.

Pozměňovací návrh 83
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorie N1 podle přílohy II 
směrnice 2007/46/ES s referenční 
hmotností nepřesahující 2 610 kg a na 
vozidla, na něž je schválení typu rozšířeno 
podle článku 2 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 715/2007 („lehká užitková vozidla“), 
která jsou ve Společenství registrována 
poprvé a která nebyla předtím registrována 
mimo Společenství („nová lehká užitková 
vozidla“).

1. Toto nařízení se vztahuje na motorová 
vozidla kategorií M2, N1 a N2 podle 
přílohy II směrnice 2007/46/ES 
s referenční hmotností nepřesahující 
2 610 kg a na vozidla, na něž je schválení 
typu rozšířeno podle článku 2 odst. 2 
nařízení (ES) č. 715/2007 („lehká užitková 
vozidla“), která jsou ve Společenství 
registrována poprvé a která nebyla předtím 
registrována mimo Společenství („nová 
lehká užitková vozidla“).

Or. en

Odůvodnění

Vozidla kategorií M2 a N2 je třeba zahrnout do oblasti působnosti směrnice, aby se zabránilo 
vzniku legislativních mezer a podnětů pro převod vozidel nebo trhů z kategorie N1 do těchto 
kategorií.
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Pozměňovací návrh 84
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Toto nařízení se nevztahuje na vozidla 
určená na vývoz mimo vnitřní trh Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

při výpočtu emisí budou zohledněny 
omezovače rychlosti a další inovativní 
opatření na snížení emisí CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Matthias Groote

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „specifickými emisemi CO2“ emise 
z lehkého užitkového vozidla měřené 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 

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

určené jako hmotnostní emise CO2
(kombinace) v prohlášení o shodě úplného 
nebo dokončeného vozidla;

Or. de

Odůvodnění

Komise již v pracovním dokumentu konstatovala, že metoda uvedená ve stávajícím návrhu 
nařízení není vhodná k určování specifických emisí CO2 dokončených vozidel. Procházejí-li 
vozidla dalšími fázemi dokončování, nemá výrobce základního vozidla žádný vliv na emise 
CO2 takto dokončených vozidel.

Pozměňovací návrh 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „stopou“ rozchod kol vynásobený 
rozvorem náprav, jak je uvedeno 
v prohlášení o shodě a definováno 
v bodech 2.1 a 2.3 přílohy I směrnice 
2007/46/ES;

Or. en

Odůvodnění

Doplnění definice z důvodu zajištění souladu s přílohou II částí B odst. 5 a 6.

Pozměňovací návrh 88
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „stopou“ rozchod kol vynásobený 
rozvorem náprav, jak je uvedeno 
v prohlášení o shodě a definováno 
v bodech 2.1 a 2.3 přílohy I směrnice 
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2007/46/ES;

Or. en

Odůvodnění

Doplnění definice z důvodu zajištění souladu s přílohou II částí B odst. 5 a 6.

Pozměňovací návrh 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „stopou“ rozchod kol vynásobený 
rozvorem náprav, jak je uvedeno 
v prohlášení o shodě a definováno 
v bodech 2.1 a 2.3 přílohy I směrnice 
2007/46/ES;

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu zajištění souladu s přílohou II částí B odst. 5 a 6.

Pozměňovací návrh 90
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „stopou“ rozchod kol vynásobený 
rozvorem náprav, jak je uvedeno 
v prohlášení o shodě a definováno 
v bodech 2.1 a 2.3 přílohy I směrnice 
2007/46/ES;

Or. en
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Odůvodnění

Z důvodu zajištění souladu s přílohou II částí B odst. 5.

Pozměňovací návrh 91
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „úplným vozidlem“ vozidlo, jež 
nemusí být pro splnění příslušných 
technických požadavků směrnice 
2007/46/ES dokončeno;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „úplným vozidlem“ vozidlo, jež 
nemusí být pro splnění příslušných 
technických požadavků směrnice 
2007/46/ES dokončeno;

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) „úplným vozidlem“ vozidlo, jež 
nemusí být pro splnění příslušných 
technických požadavků směrnice 
2007/46/ES dokončeno;

Or. en

Odůvodnění

Legislativní návrh se vztahuje na dokončená vozidla, která proto musí být definována.

Pozměňovací návrh 94
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) „úplným vozidlem“ vozidlo, jež 
nemusí být pro splnění příslušných 
technických požadavků směrnice 
2007/46/ES dokončeno;

Or. en

Odůvodnění

Legislativní návrh se vztahuje na dokončená vozidla, která proto musí být definována.
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Pozměňovací návrh 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) „úplným vozidlem“ vozidlo, jež 
nemusí být pro splnění příslušných 
technických požadavků směrnice 
2007/46/ES dokončeno;

Or. en

Odůvodnění

Legislativní návrh se vztahuje na dokončená vozidla.

Pozměňovací návrh 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2014, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2015, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
úplných lehkých užitkových vozidel, aby 
jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

Za účelem určení konkrétních emisí CO2
každého výrobce budou zohledněny 
následující procentuální podíly u každého 
výrobce nových lehkých užitkových 
vozidel zaregistrovaných v příslušném 
roce:

Za účelem určení konkrétních emisí CO2
každého výrobce budou zohledněny
následující procentuální podíly u každého 
výrobce nových lehkých užitkových 
vozidel zaregistrovaných v příslušném 
roce:

– 65 % v roce 2015,
– 75 % v roce 2014, – 75 % v roce 2016,
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– 80 % v roce 2015, – 80 % v roce 2017,
– 100 % od roku 2016. – 100 % od roku 2018.

Od 1. ledna 2016 se dokončená vozidla 
rovněž započítávají při určování 
průměrných specifických emisí CO2
každého výrobce.

Or. en

Odůvodnění

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Pozměňovací návrh 97
Paul Rübig

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2014, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2015, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
úplných lehkých užitkových vozidel, aby 
jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

Za účelem určení konkrétních emisí CO2
každého výrobce budou zohledněny 
následující procentuální podíly u každého 
výrobce nových lehkých užitkových 
vozidel zaregistrovaných v příslušném 

Za účelem určení konkrétních emisí CO2
každého výrobce budou zohledněny 
následující procentuální podíly u každého 
výrobce nových lehkých užitkových 
vozidel zaregistrovaných v příslušném 
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roce: roce:

– 65 % v roce 2015,
– 75 % v roce 2014, – 75 % v roce 2016,
– 80 % v roce 2015, – 80 % v roce 2017,

– 100 % od roku 2016. – 100 % od roku 2018.

Od 1. ledna 2016 se dokončená vozidla 
rovněž započítávají při určování 
průměrných specifických emisí CO2
každého výrobce.

Or. en

Odůvodnění

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Pozměňovací návrh 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2014, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2015, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
úplných lehkých užitkových vozidel, aby 
jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

Za účelem určení konkrétních emisí CO2 Za účelem určení konkrétních emisí CO2
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každého výrobce budou zohledněny 
následující procentuální podíly u každého 
výrobce nových lehkých užitkových 
vozidel zaregistrovaných v příslušném 
roce:

každého výrobce budou zohledněny 
následující procentuální podíly u každého 
výrobce nových lehkých užitkových 
vozidel zaregistrovaných v příslušném 
roce:

– 65 % v roce 2015,
– 75 % v roce 2014, – 75 % v roce 2016,
– 80 % v roce 2015, – 80 % v roce 2017,

– 100 % od roku 2016. – 100 % od roku 2018.

Od 1. ledna 2016 se dokončená vozidla 
rovněž započítávají při určování 
průměrných specifických emisí CO2
každého výrobce.

Or. en

Odůvodnění

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer
– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).
– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:
- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
- longer development and production cycles for LCVs
- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet. 

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
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lack of data availability and risk of data errors.

Pozměňovací návrh 99
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2014, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2015, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
úplných lehkých užitkových vozidel, aby 
jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

Za účelem určení konkrétních emisí CO2
každého výrobce budou zohledněny 
následující procentuální podíly u každého 
výrobce nových lehkých užitkových 
vozidel zaregistrovaných v příslušném 
roce:

Za účelem určení konkrétních emisí CO2
každého výrobce budou zohledněny 
následující procentuální podíly u každého 
výrobce nových lehkých užitkových 
vozidel zaregistrovaných v příslušném 
roce:

– 65 % v roce 2015,
– 75 % v roce 2014, – 75 % v roce 2016,
– 80 % v roce 2015, – 80 % v roce 2017,

– 100 % od roku 2016. – 100 % od roku 2018.

Od 1. ledna 2016 se dokončená vozidla 
rovněž započítávají při určování 
průměrných specifických emisí CO2
každého výrobce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2014, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2015, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

Za účelem určení konkrétních emisí CO2
každého výrobce budou zohledněny 
následující procentuální podíly u každého 
výrobce nových lehkých užitkových 
vozidel zaregistrovaných v příslušném 
roce:

Za účelem určení konkrétních emisí CO2
každého výrobce budou zohledněny 
následující procentuální podíly u každého 
výrobce nových lehkých užitkových 
vozidel zaregistrovaných v příslušném 
roce:

– 65 % v roce 2015,
– 75 % v roce 2014, – 75 % v roce 2016,
– 80 % v roce 2015, – 80 % v roce 2017,

– 100 % od roku 2016. – 100 % od roku 2018.

Od 1. ledna 2016 se dokončená vozidla 
rovněž započítávají při určování 
průměrných specifických emisí CO2
každého výrobce.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2014, a každý následující 

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2015, a každý následující 
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kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

kalendářní rok zajistí každý výrobce 
úplných lehkých užitkových vozidel, aby 
jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

Za účelem určení konkrétních emisí CO2
každého výrobce budou zohledněny 
následující procentuální podíly u každého 
výrobce nových lehkých užitkových 
vozidel zaregistrovaných v příslušném 
roce:

Za účelem určení konkrétních emisí CO2
každého výrobce budou zohledněny 
následující procentuální podíly u každého 
výrobce nových lehkých užitkových 
vozidel zaregistrovaných v příslušném 
roce:

– 75 % v roce 2014, – 75 % v roce 2015,
– 80 % v roce 2015, – 80 % v roce 2016,

– 100 % od roku 2016. – 100 % od roku 2018.

Od 1. ledna 2016 se dokončená vozidla 
rovněž započítávají při určování 
průměrných specifických emisí CO2
každého výrobce.

Or. en

Odůvodnění

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer

– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.

– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).

– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:

- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
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- longer development and production cycles for LCVs

- massive reduction in LCV market.

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Pozměňovací návrh 102
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2014, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2015, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
v souladu s přílohou I nebo v případě, kdy 
je výrobci udělena odchylka podle článku 
10, v souladu s touto odchylkou.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je poskytnout automobilovému průmyslu čas na přizpůsobení výroby novým 
požadavkům.

Pozměňovací návrh 103
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem určení konkrétních emisí CO2
každého výrobce budou zohledněny 
následující procentuální podíly u každého 
výrobce nových lehkých užitkových 
vozidel zaregistrovaných v příslušném 

Za účelem posouzení výkonnosti každého 
výrobce podle článku 7 za roky 2012 
a 2013 se u nových lehkých užitkových 
vozidel použije nezávazný cíl pro 
průměrné emise CO2 ve výši 175 g 
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roce: CO2/km.

75 % v roce 2014,
80 % v roce 2015,
100 % od roku 2016.

Or. en

Odůvodnění

Odstupňování je pro občany zavádějící a není v souladu se zajištěním lepších právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 104
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 75 % v roce 2014, – 50 % v roce 2015,

Or. en

Odůvodnění

Postup zavádění by měl být natolik detailní, aby souvisejícímu odvětví poskytoval jasnou 
perspektivu.

Pozměňovací návrh 105
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 80 % v roce 2015, – 60 % v roce 2016,

Or. en
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Odůvodnění

Postup zavádění by měl být natolik detailní, aby souvisejícímu odvětví poskytoval jasnou 
perspektivu.

Pozměňovací návrh 106
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 75 % v roce 2017,

Or. en

Odůvodnění

Postup zavádění by měl být natolik detailní, aby souvisejícímu odvětví poskytoval jasnou 
perspektivu.

Pozměňovací návrh 107
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– 100 % od roku 2016. – 100 % od roku 2018.

Or. en

Odůvodnění

Postup zavádění by měl být natolik detailní, aby souvisejícímu odvětví poskytoval jasnou 
perspektivu.
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Pozměňovací návrh 108
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě dokončených vozidel musí 
výrobce uvádět pouze specifické emise 
CO2 základních vozidel a dodržovat je 
v souladu s odstavcem 1.

Or. de

Odůvodnění

Komise již v pracovním dokumentu konstatovala, že metoda uvedená ve stávajícím návrhu 
nařízení není vhodná k určování specifických emisí CO2 dokončených vozidel. Procházejí-li 
vozidla dalšími fázemi dokončování, nemá výrobce základního vozidla žádný vliv na emise 
CO2 takto dokončených vozidel.

Pozměňovací návrh 109
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každé nové lehké užitkové 
vozidlo se specifickými emisemi CO2
nižšími než 50 g CO2/km počítá jako:

vypouští se

– 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014, 
– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015, 
– 1 lehké užitkové vozidlo od roku 2016.

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 5 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Superkredity Superkredity a finanční pobídky

Or. en

Odůvodnění

Je nutné rozšířit oblast působnosti nařízení, má-li být dán podnět k obnově vozového parku 
lehkých užitkových vozidel.

Pozměňovací návrh 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výpočtu průměrných specifických emisí 
CO2 se každé nové lehké užitkové vozidlo 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 g CO2/km počítá jako:

Při výpočtu průměrných specifických emisí 
CO2 se každé nové lehké užitkové vozidlo 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 % cílové hodnoty pro specifické emise 
CO2 vozidla podle přílohy I počítá jako:

– 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce
2014,

– 2 lehká užitková vozidla od roku 2015 
do roku 2025.

– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015,
– 1 lehké užitkové vozidlo od roku 2016.

Or. en

Odůvodnění

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 



PE441.217v02-00 52/90 AM\817303CS.doc

CS

availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Pozměňovací návrh 112
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výpočtu průměrných specifických emisí 
CO2 se každé nové lehké užitkové vozidlo 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 g CO2/km počítá jako:

Při výpočtu průměrných specifických emisí 
CO2 se každé nové lehké užitkové vozidlo 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 % cílové hodnoty pro specifické emise 
CO2 vozidla podle přílohy I počítá jako:

– 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014,

– 2 lehká užitková vozidla od roku 2015 
do roku 2025.

– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015,
– 1 lehké užitkové vozidlo od roku 2016.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Paul Rübig

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výpočtu průměrných specifických emisí 
CO2 se každé nové lehké užitkové vozidlo 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 g CO2/km počítá jako:

Při výpočtu průměrných specifických emisí 
CO2 se každé nové lehké užitkové vozidlo 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 % cílové hodnoty pro specifické emise 
CO2 vozidla podle přílohy I počítá jako:

– 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014,

– 2 lehká užitková vozidla od roku 2015 
do roku 2025.

– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015,
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– 1 lehké užitkové vozidlo od roku 2016.

Or. en

Odůvodnění

Superkredity založené na poměrném systému představují vyšší pobídky pro široké uplatňování 
nových průlomových technologií na snižování CO2. Výrobci investují značné množství peněz 
do vývoje a zavádění nových průlomových technologií, aniž by věděli, zda budou úspěšné. 
Z důvodu vysokého rizika a nejistoty spojených s investicemi výrobců a skutečnost, že tyto 
technologie nebudou mít v období let 2020–25 výrazný přínos, je třeba prodloužit období 
superkreditů.

Pozměňovací návrh 114
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výpočtu průměrných specifických emisí 
CO2 se každé nové lehké užitkové vozidlo 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 g CO2/km počítá jako:

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každé nové lehké užitkové 
vozidlo se specifickými emisemi CO2
nižšími než 50 g CO2/km počítá jako:

– 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014,
– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015,

– 3,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015,

– 1 lehké užitkové vozidlo od roku 2016. – 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce
2016,

– 2 lehká užitková vozidla v roce 2017,
– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2018.

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou stanovit finanční 
pobídky pro sériově vyráběná vozidla, 
která jsou v souladu s tímto nařízením a 
prováděcími opatřeními k němu.
Tyto pobídky platí pro všechna nová 
vozidla nabízená k prodeji na trhu 
některého členského státu, která již před 
daty stanovenými v příloze I splňují 
alespoň emisní limity stanovené v příloze 
I, a k těmto datům budou ukončeny.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem obnovy vozového parku mohou členské státy stanovit finanční pobídky pro sériově 
vyráběná vozidla, která jsou v souladu s tímto nařízením a prováděcími opatřeními k němu. 
Tyto pobídky platí pro všechna nová vozidla nabízená k prodeji na trhu některého členského 
státu, která již před daty stanovenými v příloze I splňují alespoň emisní limity stanovené 
v příloze I, a k těmto datům budou ukončeny.

Pozměňovací návrh 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každé nové lehké užitkové 
vozidlo se specifickými emisemi 
překračujícími o více než 15 % jeho cíl 
pro specifické emise stanovený podle 
přílohy I počítá jako:
– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014, 
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– 2 lehká užitková vozidla v roce 2015, 
– 2,5 lehkých užitkových vozidel od roku 
2016.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže právní předpisy podněcují k výrobě lehkých užitkových vozidel s velmi malým 
množstvím emisí, měly by rovněž odrazovat od výroby lehkých užitkových vozidel 
produkujících velmi velké množství emisí. Ze studie vypracované ve Spojeném království 
vyplývá, že pokud by všichni zákazníci zvolili nejúčinnější vozidlo, množství emisí by se snížilo 
o 17 %.

Pozměňovací návrh 117
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy mohou poskytnout 
finanční pobídky na dodatečné vybavení 
již používaných vozidel a na likvidaci 
vozidel, která nejsou v souladu s tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Článek 5 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Finanční pobídky podle odstavců 1 a 2 
nepřekročí u žádného typu vozidla 
dodatečné náklady na technická zařízení 
potřebná pro splnění emisních limitů 
uvedených v příloze I, a to včetně nákladů 
na jejich instalaci ve vozidle.
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Or. en

Pozměňovací návrh 119
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Komise je včas informována o plánech 
na zavedení nebo změnu finančních 
pobídek uvedených v odstavcích 1 a 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Fiona Hall

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Omezovače rychlosti

V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2014, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jím 
vyráběná lehká užitková vozidla byla 
vybavena omezovačem rychlosti, u něhož 
je maximální rychlost nastavena na 110 
km/h. To nelze považovat za ekologickou 
inovaci.

Or. en

Odůvodnění

Omezovače rychlosti představují nákladově velmi efektivní způsob, jak snížit spotřebu paliva 
u lehkých užitkových vozidel. Z tohoto důvodu se již používají v některých společnostech, 
například v British Gas, TNT a Royal Mail. Omezovač rychlosti nastavený na 110 km/h nebo 
70 mil/h by výrobcům umožnil splnit emisní cíle stanovené tímto nařízením při vynaložení 
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mnohem nižších nákladů a ušetřil by peníze malým a středním podnikům.

Pozměňovací návrh 121
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2014, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jím 
vyráběná lehká užitková vozidla byla 
vybavena omezovačem rychlosti. 
Maximální rychlost, na niž budou tato 
zařízení nastavena, určí členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.

Pozměňovací návrh 122
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2014, a každý následující 
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kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jím 
vyráběná lehká užitková vozidla byla 
vybavena omezovačem rychlosti, u něhož 
je maximální rychlost nastavena na 
100 km/h.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2014, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jím 
vyráběná lehká užitková vozidla byla 
vybavena omezovačem rychlosti, u něhož 
je maximální rychlost nastavena na 100 
km/h.

Or. en

Odůvodnění

Inteligentní omezovače rychlosti mají přímý i nepřímý vliv na spotřebu paliva. Přímým vlivem 
je, že automobil spotřebovává při pomalejší jízdě méně paliva. Nepřímým vlivem je, že 
omezení maximální rychlosti umožňuje přesnou optimalizaci pohonné jednotky na danou 
rychlost, což může vést k dalšímu snížení emisí. Emise CO2 se výrazně zvyšují při dynamickém 
provozu (brzda – plyn) a při rychlostech nad 120 km/h. Nejvyšší možné snížení emisí CO2, 
kterého lze dosáhnout pomocí inteligentního omezovače rychlosti, se odhaduje přibližně na 15 
%.



AM\817303CS.doc 59/90 PE441.217v02-00

CS

Pozměňovací návrh 124
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
V kalendářním roce, který začíná dnem 
1. ledna 2014, a každý následující 
kalendářní rok zajistí každý výrobce 
lehkých užitkových vozidel, aby jím 
vyráběná lehká užitková vozidla byla 
vybavena omezovačem rychlosti, u něhož 
je maximální rychlost nastavena na 100 
km/h.

Or. en

Odůvodnění

Nedávno zveřejněná zpráva TERM Evropské agentury pro životní prostředí jen zdůraznila, že 
silniční doprava způsobuje v Evropě i nadále závažné ekologické problémy. Omezovače 
rychlosti jsou již používány v nákladních automobilech, přičemž účinně snižují obavy o 
bezpečnost spojené s nákladními automobily, a byly by i nákladově efektivním opatřením ke 
snížení emisí CO2 z dodávkových automobilů.

Pozměňovací návrh 125
Matthias Groote

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Omezovače rychlosti

S účinností od 1. ledna 2014 zajistí 
výrobci lehkých užitkových vozidel, aby 
všechna nová lehká užitková vozidla byla 
v souladu s článkem 2 vybavena 
omezovačem rychlosti, který omezí 
rychlost těchto vozidel na 120 km/h.  
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Or. de

Odůvodnění

Omezovače rychlosti již byly zavedeny u všech ostatních kategorií užitkových vozidel. Montáž 
těchto zařízení nepředstavuje z technického hlediska žádný problém a nenese s sebou ani 
významné další náklady. Tento pozměňovací návrh má výrobce povzbudit k tomu, aby 
vyráběli menší a efektivnější motory, které budou zdrojem menšího množství emisí CO2.  

Pozměňovací návrh 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2012 a každý následující 
kalendářní rok zaznamená každý členský 
stát u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II. 
Tyto informace zpřístupní výrobcům a 
jejich určeným dovozcům nebo zástupcům 
v každém členském státě. Členské státy 
vyvinou maximální úsilí k zajištění 
transparentní činnosti subjektů 
předávajících tyto informace. 

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující 
kalendářní rok zaznamená každý členský 
stát u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II. 
Tyto informace zpřístupní výrobcům a 
jejich určeným dovozcům nebo zástupcům 
v každém členském státě. Členské státy 
vyvinou maximální úsilí k zajištění 
transparentní činnosti subjektů 
předávajících tyto informace.

Or. en

Odůvodnění

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Pozměňovací návrh 127
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2012 a každý následující 
kalendářní rok zaznamená každý členský 
stát u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II. 
Tyto informace zpřístupní výrobcům a 
jejich určeným dovozcům nebo zástupcům 
v každém členském státě. Členské státy 
vyvinou maximální úsilí k zajištění 
transparentní činnosti subjektů 
předávajících tyto informace. 

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující 
kalendářní rok zaznamená každý členský 
stát u každého nového lehkého užitkového 
vozidla registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II. 
Tyto informace zpřístupní výrobcům a 
jejich určeným dovozcům nebo zástupcům 
v každém členském státě. Členské státy 
vyvinou maximální úsilí k zajištění 
transparentní činnosti subjektů 
předávajících tyto informace.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci výrobců, mělo by být monitorování prováděno 
v souladu s uplatňováním tohoto nařízení.

Na vozidla vyráběná ve více stupních se bude směrnice 2007/46/ES vztahovat až od dubna 
2013, a proto nebude možné tato vozidla před uvedeným datem uspokojivě sledovat. V rámci 
pilotního projektu by měla být sledována i vozidla vyráběná ve více stupních, a to ve stejném 
časovém horizontu jako jiné kategorie vozidel (např. M1).

Pozměňovací návrh 128
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2012 a každý následující 
kalendářní rok zaznamená každý členský 
stát u každého nového lehkého užitkového 

1. Za kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující 
kalendářní rok zaznamená každý členský 
stát u každého nového lehkého užitkového 
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vozidla registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II. 
Tyto informace zpřístupní výrobcům 
a jejich určeným dovozcům nebo 
zástupcům v každém členském státě. 
Členské státy vyvinou maximální úsilí 
k zajištění transparentní činnosti subjektů 
předávajících tyto informace. 

vozidla registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II. 
Tyto informace zpřístupní výrobcům 
a jejich určeným dovozcům nebo 
zástupcům v každém členském státě. 
Členské státy vyvinou maximální úsilí 
k zajištění transparentní činnosti subjektů 
předávajících tyto informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dne 28. února každého roku, 
počínaje rokem 2013, každý členský stát 
zjistí a předá Komisi informace uvedené 
v části B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají ve 
formátu uvedeném v části C přílohy II.

2. Do dne 28. února každého roku, 
počínaje rokem 2014, každý členský stát 
zjistí a předá Komisi informace uvedené 
v části B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají ve 
formátu uvedeném v části C přílohy II.

Or. en

Odůvodnění

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Pozměňovací návrh 130
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dne 28. února každého roku, 
počínaje rokem 2013, každý členský stát 
zjistí a předá Komisi informace uvedené 
v části B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají ve 
formátu uvedeném v části C přílohy II.

2. Do dne 28. února každého roku, 
počínaje rokem 2014, každý členský stát 
zjistí a předá Komisi informace uvedené 
v části B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají ve 
formátu uvedeném v části C přílohy II.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dne 28. února každého roku, 
počínaje rokem 2013, každý členský stát 
zjistí a předá Komisi informace uvedené 
v části B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají ve 
formátu uvedeném v části C přílohy II.

2. Do dne 28. února každého roku, 
počínaje rokem 2014, každý členský stát 
zjistí a předá Komisi informace uvedené 
v části B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají ve 
formátu uvedeném v části C přílohy II.

Or. en

Odůvodnění

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers.

Multi-stage vehicles will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 
2013 (currently national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it 
is not possible to monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover 
properly a monitoring of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for 
other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
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provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Pozměňovací návrh 132
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dne 28. února každého roku, 
počínaje rokem 2013, každý členský stát 
zjistí a předá Komisi informace uvedené 
v části B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají ve 
formátu uvedeném v části C přílohy II.

2. Do dne 28. února každého roku, 
počínaje rokem 2014, každý členský stát 
zjistí a předá Komisi informace uvedené 
v části B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají ve 
formátu uvedeném v části C přílohy II.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci výrobců, mělo by být monitorování prováděno 
v souladu s uplatňováním tohoto nařízení.

Na vozidla vyráběná ve více stupních se bude směrnice 2007/46/ES vztahovat až od dubna 
2013, a proto nebude možné tato vozidla před uvedeným datem uspokojivě sledovat. V rámci 
pilotního projektu by měla být sledována i vozidla vyráběná ve více stupních, a to ve stejném 
časovém horizontu jako jiné kategorie vozidel (např. M1).

Pozměňovací návrh 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:

4. Komise povede centrální registr údajů 
hlášených členskými státy podle tohoto 
článku a tento registr veřejně zpřístupní. 
Do 30. června 2014 a každý následující 
rok Komise pro každého výrobce 
předběžně vypočítá:
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti. Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci výrobců, mělo by být 
monitorování prováděno v souladu s uplatňováním tohoto nařízení. Zkušenosti s nařízením 
o osobních automobilech ukazují, že sledování vozidel je spjato s obtížemi. Pro vytvoření 
spolehlivého monitorovacího systému je zapotřebí delší lhůta, zejména vzhledem ke 
skutečnosti, že v současné době nejsou na úrovni EU k dispozici úplné údaje o vozidlech 
kategorie NI, což ve srovnání s osobními automobily ztěžuje výchozí pozici.

Pozměňovací návrh 134
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:

4. Komise povede centrální registr údajů 
hlášených členskými státy podle tohoto 
článku a tento registr veřejně zpřístupní. 
Do 30. června 2014 a každý následující 
rok Komise pro každého výrobce 
předběžně vypočítá:

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:

4. Komise povede centrální registr údajů 
hlášených členskými státy podle tohoto 
článku a tento registr veřejně zpřístupní. 
Do 30. června 2014 a každý následující 
rok Komise pro každého výrobce 
předběžně vypočítá:

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu soudržnosti. Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci výrobců, mělo by být 
monitorování prováděno v souladu s uplatňováním tohoto nařízení. Zkušenosti s nařízením 
o osobních automobilech ukazují, že sledování vozidel je spjato s obtížemi. Pro vytvoření 
spolehlivého monitorovacího systému je zapotřebí delší lhůta, zejména vzhledem ke 
skutečnosti, že v současné době nejsou na úrovni EU k dispozici úplné údaje o vozidlech 
kategorie NI, což ve srovnání s osobními automobily ztěžuje výchozí pozici.

Pozměňovací návrh 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:

4. Komise povede centrální registr údajů 
hlášených členskými státy podle tohoto 
článku a tento registr veřejně zpřístupní. 
Do 30. června 2014 a každý následující 
rok Komise pro každého výrobce 
předběžně vypočítá:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti. Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci výrobců, mělo by být 
monitorování prováděno v souladu s uplatňováním tohoto nařízení. Zkušenosti s nařízením 
o osobních automobilech ukazují, že sledování vozidel je spjato s obtížemi. Pro vytvoření 
spolehlivého monitorovacího systému je zapotřebí delší lhůta, zejména vzhledem ke 
skutečnosti, že v současné době nejsou na úrovni EU k dispozici úplné údaje o vozidlech 
kategorie NI, což ve srovnání s osobními automobily ztěžuje výchozí pozici.

Pozměňovací návrh 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud Komise na základě výpočtů podle 
odstavce 5 týkajících se kalendářního roku 

7. Pokud Komise na základě výpočtů podle
odstavce 5 týkajících se kalendářního roku 
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2012 a roku 2013 dojde k závěru, že 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročily jeho cíl pro specifické emise pro 
daný rok, oznámí to výrobci.

2013 a roku 2014 dojde k závěru, že 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročily jeho cíl pro specifické emise pro 
daný rok, oznámí to výrobci.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti. Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci výrobců, mělo by být 
monitorování prováděno v souladu s uplatňováním tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 138
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud Komise na základě výpočtů podle 
odstavce 5 týkajících se kalendářního roku 
2012 a roku 2013 dojde k závěru, že 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročily jeho cíl pro specifické emise pro 
daný rok, oznámí to výrobci.

7. Pokud Komise na základě výpočtů podle 
odstavce 5 týkajících se kalendářního roku 
2013 a roku 2014 dojde k závěru, že 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročily jeho cíl pro specifické emise pro 
daný rok, oznámí to výrobci.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud Komise na základě výpočtů podle 
odstavce 5 týkajících se kalendářního roku 
2012 a roku 2013 dojde k závěru, že 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročily jeho cíl pro specifické emise pro 
daný rok, oznámí to výrobci.

7. Pokud Komise na základě výpočtů podle 
odstavce 5 týkajících se kalendářního roku 
2013 a roku 2014 dojde k závěru, že 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročily jeho cíl pro specifické emise pro 
daný rok, oznámí to výrobci.
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti. Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci výrobců, mělo by být 
monitorování prováděno v souladu s uplatňováním tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud Komise na základě výpočtů podle 
odstavce 5 týkajících se kalendářního roku 
2012 a roku 2013 dojde k závěru, že 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročily jeho cíl pro specifické emise pro 
daný rok, oznámí to výrobci.

7. Pokud Komise na základě výpočtů podle 
odstavce 5 týkajících se kalendářního roku 
2013 a roku 2014 dojde k závěru, že 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročily jeho cíl pro specifické emise pro 
daný rok, oznámí to výrobci.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti. Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci výrobců, mělo by být 
monitorování prováděno v souladu s uplatňováním tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Počínaje 1. lednem 2014 se sledování 
emisí rozšíří na dokončená vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Schválení typu vozidla jako celku (2007/46/ES) se na všechny typy dokončených vozidel začne 
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uplatňovat až počínaje květnem 2013. Od ledna 2014 se proto sledování emisí rozšíří na 
dokončená vozidla. Rok 2014 bude prvním úplným kalendářním rokem sledování 
a shromažďování údajů o emisích CO2 a hmotnosti dokončených vozidel podle nového 
postupu.

Pozměňovací návrh 142
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Počínaje 1. lednem 2014 se sledování 
emisí rozšíří na dokončená vozidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Počínaje 1. lednem 2014 se sledování 
emisí rozšíří na dokončená vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Schválení typu vozidla jako celku (2007/46/ES) se na všechny typy dokončených vozidel začne 
uplatňovat až počínaje květnem 2013. Od ledna 2014 se proto sledování emisí rozšíří na 
dokončená vozidla. Rok 2014 bude prvním úplným kalendářním rokem sledování 
a shromažďování údajů o emisích CO2 a hmotnosti dokončených vozidel podle nového 
postupu.
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Pozměňovací návrh 144
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Počínaje 1. lednem 2014 se sledování 
emisí rozšíří na dokončená vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Schválení typu vozidla jako celku (2007/46/ES) se na všechny typy dokončených vozidel začne 
uplatňovat až počínaje květnem 2013. Od ledna 2014 se proto sledování emisí rozšíří na 
dokončená vozidla. Rok 2014 bude prvním úplným kalendářním rokem sledování 
a shromažďování údajů o emisích CO2 a hmotnosti dokončených vozidel podle nového 
postupu.

Pozměňovací návrh 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Počínaje 1. lednem 2014 se sledování 
emisí rozšíří na dokončená vozidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za období od 1. ledna 2014 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 

1. Za období od 1. ledna 2015 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
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překročí jeho cíl pro specifické emise, 
uloží Komise výrobci nebo správci 
sdružení poplatek za překročení emisí.

překročí jeho cíl pro specifické emise, 
uloží Komise výrobci nebo správci 
sdružení poplatek za překročení emisí.

Poplatky za překročení emisí budou 
obdobné jako poplatky v jiných odvětvích 
v rámci evropského systému pro 
obchodování s emisemi.

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí jsou v navržené podobě absolutně nepřiměřené a ani 
v nejmenším neodpovídají poplatkům v jiných odvětvích. Na tento sektor by měly ničivý 
dopad, neboť by ohrozily jeho konkurenceschopnost a životaschopnost.

Tyto poplatky za překročení emisí by podle návrhu Komise měly v roce 2015 činit 480 EUR/t, 
zatímco jiná odvětví, na něž se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi, platí 15 
EUR/t a v případě nesplnění požadavků jim může hrozit další pokuta ve výši 100 EUR/t.   
Směrnice o veřejných ekologických zakázkách mezitím stanovila cenu CO2 na 30–40 EUR/t 
(externí náklady na CO2 po dobu životnosti vozidla).

Pozměňovací návrh 147
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za období od 1. ledna 2014 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročí jeho cíl pro specifické emise, 
uloží Komise výrobci nebo správci 
sdružení poplatek za překročení emisí.

1. Za období od 1. ledna 2015 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročí jeho cíl pro specifické emise, 
uloží Komise výrobci nebo správci 
sdružení poplatek za překročení emisí.

Poplatky za překročení emisí budou 
obdobné jako poplatky v jiných odvětvích 
v rámci evropského systému pro 
obchodování s emisemi.

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí jsou v navržené podobě absolutně nepřiměřené a ani 
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v nejmenším neodpovídají poplatkům v jiných odvětvích. Na tento sektor by měly ničivý 
dopad, neboť by ohrozily jeho konkurenceschopnost a životaschopnost.

Tyto poplatky za překročení emisí by podle návrhu Komise měly v roce 2015 činit 480 EUR/t, 
zatímco jiná odvětví, na něž se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi, platí 15 
EUR/t a v případě nesplnění požadavků jim může hrozit další pokuta ve výši 100 EUR/t.   
Směrnice o veřejných ekologických zakázkách mezitím stanovila cenu CO2 na 30–40 EUR/t 
(externí náklady na CO2 po dobu životnosti vozidla).

Pozměňovací návrh 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za období od 1. ledna 2014 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročí jeho cíl pro specifické emise, 
uloží Komise výrobci nebo správci 
sdružení poplatek za překročení emisí.

1. Za období od 1. ledna 2015 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročí jeho cíl pro specifické emise, 
uloží Komise výrobci nebo správci 
sdružení poplatek za překročení emisí.

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí jsou v navržené podobě absolutně nepřiměřené a ani 
v nejmenším neodpovídají poplatkům v jiných odvětvích. Na tento sektor by měly ničivý 
dopad, neboť by ohrozily jeho konkurenceschopnost a životaschopnost.

Pozměňovací návrh 149
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za období od 1. ledna 2014 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročí jeho cíl pro specifické emise, 
uloží Komise výrobci nebo správci 

1. Za období od 1. ledna 2015 a každý 
následující kalendářní rok, v němž 
průměrné specifické emise CO2 výrobce 
překročí jeho cíl pro specifické emise, 
uloží Komise výrobci nebo správci 
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sdružení poplatek za překročení emisí. sdružení poplatek za překročení emisí.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je poskytnout automobilovému průmyslu čas na přizpůsobení výroby novým 
požadavkům.

Pozměňovací návrh 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce: 

vypouští se

a) Od roku 2014 do roku 2018
i) Za překročení emisí o více než 3 g 
CO2/km:
((překročení emisí – 3) × 120 EUR + 45 
EUR) × počet nových lehkých užitkových 
vozidel.
ii) Za překročení emisí o více než 2 g 
CO2/km, ale méně než 3 g CO2/km:
((překročení emisí – 2) × 25 EUR + 20 
EUR) × počet nových lehkých užitkových 
vozidel.
iii) Za překročení emisí o více než 1 g 
CO2/km, ale méně než 2 g CO2/km:
((překročení emisí – 1) × 15 EUR + 5 
EUR) × počet nových lehkých užitkových 
vozidel.
iv) Za překročení emisí o méně než 1 g 
CO2/km:
překročení emisí × 5 EUR × počet nových 
lehkých užitkových vozidel.
b) Od roku 2019:
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(překročení emisí × 120 EUR) × počet 
nových lehkých užitkových vozidel.
Pro účely tohoto článku se
„překročením emisí“ rozumí kladný počet 
gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise CO2 výrobce – s ohledem 
na snížení emisí CO2 v důsledku 
inovativních technologií schválených 
podle článku 11 – překročily jeho cíl pro 
specifické emise v daném kalendářním 
roce nebo části kalendářního roku, na 
které se vztahuje povinnost podle 
článku 4, zaokrouhlený na tři desetinná 
místa; a
„počtem nových lehkých užitkových 
vozidel“ se rozumí počet nových lehkých 
užitkových vozidel, jichž je výrobcem a jež 
byly zaregistrovány v daném období podle 
kritérií postupného zavádění stanovených 
v článku 4.

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí jsou v navržené podobě absolutně nepřiměřené a ani 
v nejmenším neodpovídají poplatkům v jiných odvětvích. Na tento sektor by měly ničivý 
dopad, neboť by ohrozily jeho konkurenceschopnost a životaschopnost.

Tyto poplatky za překročení emisí by podle návrhu Komise měly v roce 2015 činit 480 EUR/t, 
zatímco jiná odvětví, na něž se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi, platí 15 
EUR/t a v případě nesplnění požadavků jim může hrozit další pokuta ve výši 100 EUR/t.   
Směrnice o veřejných ekologických zakázkách mezitím stanovila cenu CO2 na 30–40 EUR/t 
(externí náklady na CO2 po dobu životnosti vozidla).

Pozměňovací návrh 151
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 

vypouští se
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vzorce: 
a) Od roku 2014 do roku 2018
i) Za překročení emisí o více než 3 g 
CO2/km:
((překročení emisí – 3) × 120 EUR + 45 
EUR) × počet nových lehkých užitkových 
vozidel.
ii) Za překročení emisí o více než 2 g 
CO2/km, ale méně než 3 g CO2/km:
((překročení emisí – 2) × 25 EUR + 20 
EUR) × počet nových lehkých užitkových 
vozidel.
iii) Za překročení emisí o více než 1 g 
CO2/km, ale méně než 2 g CO2/km:
((překročení emisí – 1) × 15 EUR + 5 
EUR) × počet nových lehkých užitkových 
vozidel.
iv) Za překročení emisí o méně než 1 g 
CO2/km:
překročení emisí × 5 EUR × počet nových 
lehkých užitkových vozidel.
b) Od roku 2019:
(překročení emisí × 120 EUR) × počet 
nových lehkých užitkových vozidel.
Pro účely tohoto článku se
„překročením emisí“ rozumí kladný počet 
gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise CO2 výrobce – s ohledem 
na snížení emisí CO2 v důsledku 
inovativních technologií schválených 
podle článku 11 – překročily jeho cíl pro 
specifické emise v daném kalendářním 
roce nebo části kalendářního roku, na 
které se vztahuje povinnost podle 
článku 4, zaokrouhlený na tři desetinná 
místa; a
„počtem nových lehkých užitkových 
vozidel“ se rozumí počet nových lehkých 
užitkových vozidel, jichž je výrobcem a jež 
byly zaregistrovány v daném období podle 
kritérií postupného zavádění stanovených 
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v článku 4.

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí jsou v navržené podobě absolutně nepřiměřené a ani 
v nejmenším neodpovídají poplatkům v jiných odvětvích. Na tento sektor by měly ničivý 
dopad, neboť by ohrozily jeho konkurenceschopnost a životaschopnost.

Tyto poplatky za překročení emisí by podle návrhu Komise měly v roce 2015 činit 480 EUR/t, 
zatímco jiná odvětví, na něž se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi, platí 15 
EUR/t a v případě nesplnění požadavků jim může hrozit další pokuta ve výši 100 EUR/t.   
Směrnice o veřejných ekologických zakázkách mezitím stanovila cenu CO2 na 30–40 EUR/t 
(externí náklady na CO2 po dobu životnosti vozidla).

Pozměňovací návrh 152
Rebecca Harms

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Od roku 2014 do roku 2018 a) Od roku 2014

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

(překročení emisí × 120 EUR) × počet 
nových lehkých užitkových vozidel.

((překročení emisí – 3) × 120 EUR + 45 
EUR) × počet nových lehkých užitkových 
vozidel.
ii) Za překročení emisí o více než 2 g 
CO2/km, ale méně než 3 g CO2/km:
((překročení emisí – 2) × 25 EUR + 20 
EUR) × počet nových lehkých užitkových 
vozidel.
iii) Za překročení emisí o více než 1 g 
CO2/km, ale méně než 2 g CO2/km:
((překročení emisí – 1) × 15 EUR + 5 
EUR) × počet nových lehkých užitkových 
vozidel.
iv) Za překročení emisí o méně než 1 g 
CO2/km:
překročení emisí × 5 EUR × počet nových 
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lehkých užitkových vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí musí zohledňovat mezní náklady investic na každý překročený 
gram, aby se zajistilo plnění požadavků, a nikoli pouze placení pokut. Z analýzy vypracované 
Spojeným královstvím vyplývá, že odstupňovaná struktura poplatků by znamenala, že 
stanovený cíl by byl splněn po roce 2016, případně až po roce 2020.

Pozměňovací návrh 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Od roku 2014 do roku 2018 a) Od roku 2014 do roku 2018
i) Za překročení emisí o více než 3 g 
CO2/km:

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

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

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

ii) Za překročení emisí o více než 2 g 
CO2/km, ale méně než 3 g CO2/km:

ii) Za překročení emisí o více než 2 g 
CO2/km, ale méně než 3 g CO2/km:

((překročení emisí – 2) × 25 EUR + 20 
EUR) × počet nových lehkých užitkových 
vozidel.

((překročení emisí – 2) × 95 EUR + 20 
EUR) × počet nových lehkých užitkových 
vozidel.

iii) Za překročení emisí o více než 1 g 
CO2/km, ale méně než 2 g CO2/km:

iii) Za překročení emisí o více než 1 g 
CO2/km, ale méně než 2 g CO2/km:

((překročení emisí – 1) × 15 EUR + 5 
EUR) × počet nových lehkých užitkových 
vozidel.

((překročení emisí – 1) × 60 EUR + 5 
EUR) × počet nových lehkých užitkových 
vozidel.

iv) Za překročení emisí o méně než 1 g 
CO2/km:

iv) Za překročení emisí o méně než 1 g 
CO2/km:

překročení emisí × 5 EUR × počet nových 
lehkých užitkových vozidel.

překročení emisí × 15 EUR × počet nových 
lehkých užitkových vozidel.
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Or. en

Odůvodnění

Výše pokut v rozmezí stanoveném Komisí by vedla k tomu, že až do roku 2019 by požadavky 
nebyly ve značné míře plněny. Tento pozměňovací návrh má za cíl uvedené částky o něco 
zvýšit, aby se podpořilo dodržování právních předpisů a současně aby výrobci získali určitý 
manévrovací prostor pro obeznámení se se systémem.

Pozměňovací návrh 154
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Od roku 2014 do roku 2018 a) Od roku 2015 do roku 2019

Or. en

Odůvodnění

Cílem je poskytnout tomuto odvětví čas na přizpůsobení výrobních linek. 

Pozměňovací návrh 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 2 – písm. a – před bodem i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Od roku 2014 do roku 2018 a) Od roku 2014 do roku 2018

(překročení emisí × 120 EUR) × počet 
nových lehkých užitkových vozidel.

Or. en

Odůvodnění

The penalty levels have to reflect the marginal costs of investment in order to work. The 
impact assessment shows that this level is reflected in an excess emissions premium of €120 
per gram above the target. The UK government has calculated that even the Commission’s 
proposed penalty regime would not ensure compliance with the proposed target of 175 
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gCO2/km but only 182 gCO2/km as the excess emissions premium levels are too low during 
the first years of implementation of the regulation. Another study from the UK Energy Saving 
Trust found that the proposed penalties for cars are likely to be too low, meaning the target 
will be missed.

Pozměňovací návrh 156
Matthias Groote

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

Poplatek za překročení emisí CO2 lehkých užitkových vozidel by měl být stanoven podle 
odpovídajících poplatků za osobní automobily. Vyšší poplatek by měl smysl pouze v případě, 
že by emise CO2 z těchto vozidel měly jiný dopad na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 157
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. en



PE441.217v02-00 80/90 AM\817303CS.doc

CS

Odůvodnění

Smyslem je povzbudit toto průmyslové odvětví ke zlepšování vozidel, nikoli je od toho 
odrazovat a trestat spotřebitele.

Pozměňovací návrh 158
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Od roku 2019: b) Od roku 2020:

Or. en

Odůvodnění

Cílem je poskytnout tomuto odvětví čas na přizpůsobení výrobních linek novým požadavkům. 

Pozměňovací návrh 159
Matthias Groote

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Od roku 2019: b) Od roku 2019:

(překročení emisí × 120 EUR) × počet
nových lehkých užitkových vozidel.

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

Or. de

Odůvodnění

Poplatek za překročení emisí CO2 lehkých užitkových vozidel by měl být stanoven podle 
odpovídajících poplatků za osobní automobily. Vyšší poplatek by měl smysl pouze v případě, 
že by tyto emise CO2 měly jiný dopad na životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 160
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(překročení emisí × 120 EUR) × počet 
nových lehkých užitkových vozidel.

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

Or. en

Odůvodnění

V zájmu souladu s nařízením 443/2009.

Pozměňovací návrh 161
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise stanoví způsoby vybírání 
poplatků za překročení emisí podle 
odstavce 1.

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí jsou v navržené podobě absolutně nepřiměřené a ani 
v nejmenším neodpovídají poplatkům v jiných odvětvích. Na tento sektor by měly ničivý 
dopad, neboť by ohrozily jeho konkurenceschopnost a životaschopnost. Tyto poplatky za 
překročení emisí by podle návrhu Komise měly v roce 2015 činit 480 EUR/t, zatímco jiná 
odvětví, na něž se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi, platí 15 EUR/t a v případě 
nesplnění požadavků jim může hrozit další pokuta ve výši 100 EUR/t.   Směrnice o veřejných 
ekologických zakázkách mezitím stanovila cenu CO2 na 30–40 EUR/t (externí náklady na CO2
po dobu životnosti vozidla).
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Pozměňovací návrh 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise stanoví způsoby vybírání
poplatků za překročení emisí podle 
odstavce 1.

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí jsou v navržené podobě absolutně nepřiměřené a ani 
v nejmenším neodpovídají poplatkům v jiných odvětvích. Na tento sektor by měly ničivý 
dopad, neboť by ohrozily jeho konkurenceschopnost a životaschopnost.

Tyto poplatky za překročení emisí by podle návrhu Komise měly v roce 2015 činit 480 EUR/t, 
zatímco jiná odvětví, na něž se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi, platí 15 
EUR/t a v případě nesplnění požadavků jim může hrozit další pokuta ve výši 100 EUR/t.   
Směrnice o veřejných ekologických zakázkách mezitím stanovila cenu CO2 na 30–40 EUR/t 
(externí náklady na CO2 po dobu životnosti vozidla).

Pozměňovací návrh 163
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Částky poplatku za překročení emisí se 
považují za příjem souhrnného rozpočtu 
Evropské unie. 

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí jsou v navržené podobě absolutně nepřiměřené a ani 
v nejmenším neodpovídají poplatkům v jiných odvětvích. Na tento sektor by měly ničivý 
dopad, neboť by ohrozily jeho konkurenceschopnost a životaschopnost.

Tyto poplatky za překročení emisí by podle návrhu Komise měly v roce 2015 činit 480 EUR/t, 
zatímco jiná odvětví, na něž se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi, platí 15 
EUR/t a v případě nesplnění požadavků jim může hrozit další pokuta ve výši 100 EUR/t.   
Směrnice o veřejných ekologických zakázkách mezitím stanovila cenu CO2 na 30–40 EUR/t 
(externí náklady na CO2 po dobu životnosti vozidla).

Pozměňovací návrh 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Částky poplatku za překročení emisí se 
považují za příjem souhrnného rozpočtu 
Evropské unie. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí jsou v navržené podobě absolutně nepřiměřené a ani 
v nejmenším neodpovídají poplatkům v jiných odvětvích. Na tento sektor by měly ničivý 
dopad, neboť by ohrozily jeho konkurenceschopnost a životaschopnost.

Tyto poplatky za překročení emisí by podle návrhu Komise měly v roce 2015 činit 480 EUR/t, 
zatímco jiná odvětví, na něž se vztahuje systém EU pro obchodování s emisemi, platí 15 
EUR/t a v případě nesplnění požadavků jim může hrozit další pokuta ve výši 100 EUR/t.   
Směrnice o veřejných ekologických zakázkách mezitím stanovila cenu CO2 na 30–40 EUR/t 
(externí náklady na CO2 po dobu životnosti vozidla).
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Pozměňovací návrh 165
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Částky poplatku za překročení emisí se 
považují za příjem souhrnného rozpočtu 
Evropské unie. 

4. Částky poplatku za překročení emisí se 
považují za příjem souhrnného rozpočtu 
Evropské unie a používají se výhradně na 
financování projektů v oblastech, jako je 
rozvoj infrastruktury a inovace 
technologií motorů, jejichž cílem je 
snížení negativních vlivů dopravy na 
životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí se používají se výhradně na financování projektů v oblastech, 
jako je rozvoj infrastruktury a inovace technologií motorů, jejichž cílem je snížení negativních
vlivů dopravy na životní prostředí

Pozměňovací návrh 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – úvodní věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do dne 31. října 2013 a do 31. října 
každého následujícího roku zveřejní 
Komise seznam, ve kterém u každého 
výrobce uvede:

1. Do dne 31. října 2014 a do 31. října 
každého následujícího roku zveřejní 
Komise seznam, ve kterém u každého 
výrobce uvede:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti. Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci výrobců, měla by být 
výkonnost výrobců zveřejňována v souladu s uplatňováním tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh 167
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – úvodní věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do dne 31. října 2013 a do 31. října 
každého následujícího roku zveřejní 
Komise seznam, ve kterém u každého 
výrobce uvede:

1. Do dne 31. října 2014 a do 31. října 
každého následujícího roku zveřejní 
Komise seznam, ve kterém u každého 
výrobce uvede:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti. Má-li se zabránit narušení trhu a diskriminaci výrobců, měla by být 
výkonnost výrobců zveřejňována v souladu s uplatňováním tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 168
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – úvodní věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do dne 31. října 2013 a do 31. října 
každého následujícího roku zveřejní 
Komise seznam, ve kterém u každého 
výrobce uvede:

1. Do dne 31. října 2014 a do 31. října 
každého následujícího roku zveřejní 
Komise seznam, ve kterém u každého 
výrobce uvede:

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) je součástí skupiny spojených výrobců, 
která celkově odpovídá za méně než 

b) je součástí skupiny spojených výrobců, 
která celkově odpovídá za méně než 
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22 000 nových lehkých užitkových vozidel 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok, nebo

30 000 nových lehkých užitkových vozidel 
registrovaných v Unii za kalendářní rok, 
nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 10 – bod 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) cíl 25% snížení průměrných 
specifických emisí CO2 v roce 2012 nebo, 
je-li podána jediná žádost o výjimku pro 
určitý počet spojených podniků, 25% 
snížení průměrné hodnoty vypočtené 
z průměrných specifických emisí CO2
jednotlivých podniků za rok 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost dodavatele nebo výrobce se 
zohlední snížení emisí CO2 dosažené 
použitím inovativních technologií. 
Celkový příspěvek těchto technologií ke 
snížení cíle pro průměrné specifické emise 
každého výrobce činí nejvýše 7 g CO2/km.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zrevidovat zkušební cyklus, aby se zohlednily další ekoinovace a lépe se do něj 
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promítly podmínky během skutečné jízdy. 

Pozměňovací návrh 172
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost dodavatele nebo výrobce se 
zohlední snížení emisí CO2 dosažené 
použitím inovativních technologií. Celkový 
příspěvek těchto technologií ke snížení cíle 
pro průměrné specifické emise každého 
výrobce činí nejvýše 7 g CO2/km.

1. Na žádost dodavatele nebo výrobce se 
zohlední snížení emisí CO2 dosažené 
použitím inovativních technologií. Celkový 
příspěvek těchto technologií ke snížení cíle 
pro průměrné specifické emise každého 
výrobce činí nejvýše 10 g CO2/km.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu souladu s nařízením 443/2009.

Pozměňovací návrh 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise do dne 31. prosince 2012 
v souladu s regulativním postupem podle 
čl. 13 odst. 2 přijme prováděcí pravidla 
o postupu schvalování těchto inovativních 
technologií. Tato prováděcí pravidla 
vycházejí z následujících kritérií pro 
inovativní technologie:

2. Komise do dne 31. prosince 2012
v souladu s regulativním postupem podle 
čl. 13 odst. 2 přijme podrobná prováděcí 
pravidla o postupu schvalování těchto 
inovativních technologií. Tato prováděcí 
pravidla jsou v souladu s ustanoveními 
podle čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) 443/2009 
a vycházejí z následujících kritérií pro 
inovativní technologie:

Or. en
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Odůvodnění

V čl. 12 odst. 2 nařízení 443/2009 o emisích CO2 z osobních automobilů se uvádí, že Komise 
do roku 2010 přijme podrobná pravidla týkající se postupu pro schvalování takových 
inovativních technologií.  Tato pravidla pro schvalování osobních automobilů, která jsou 
v současné době předmětem diskuse, by se měla uplatňovat i na lehká užitková vozidla. 
Nemělo by se rozlišovat mezi ekoinovacemi u osobních a lehkých užitkových vozidel, ani by se 
neměly lišit schvalovací postupy. Měli bychom se vyvarovat jakékoli zbytečné práce.

Pozměňovací návrh 174
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise do dne 31. prosince 2012 
v souladu s regulativním postupem podle 
čl. 13 odst. 2 přijme prováděcí pravidla o 
postupu schvalování těchto inovativních 
technologií. Tato prováděcí pravidla 
vycházejí z následujících kritérií pro 
inovativní technologie:

2. Komise do dne 31. prosince 2012 
v souladu s regulativním postupem podle 
čl. 13 odst. 2 přijme prováděcí pravidla o 
postupu schvalování těchto inovativních 
technologií. Tato prováděcí pravidla jsou 
v souladu s ustanoveními podle čl. 12 
odst. 2 nařízení (ES) 443/2009 a vycházejí 
z následujících kritérií pro inovativní 
technologie:

Or. en

Odůvodnění

V čl. 12 odst. 2 nařízení 443/2009 o emisích CO2 z osobních automobilů se uvádí, že Komise 
do roku 2010 přijme podrobná pravidla týkající se postupu pro schvalování takových 
inovativních technologií.  Tato pravidla pro schvalování osobních automobilů, která jsou 
v současné době předmětem diskuse, by se měla uplatňovat i na lehká užitková vozidla. 
Nemělo by se rozlišovat mezi ekoinovacemi u osobních a lehkých užitkových vozidel, ani by se 
neměly lišit schvalovací postupy. Měli bychom se vyvarovat jakékoli zbytečné práce.
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Pozměňovací návrh 175
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise do dne 31. prosince 2012 
v souladu s regulativním postupem podle 
čl. 13 odst. 2 přijme prováděcí pravidla o 
postupu schvalování těchto inovativních 
technologií. Tato prováděcí pravidla 
vycházejí z následujících kritérií pro 
inovativní technologie:

2. Komise do dne 31. prosince 2012 
v souladu s regulativním postupem podle 
čl. 13 odst. 2 přijme prováděcí pravidla o 
postupu schvalování těchto inovativních 
technologií. Tato prováděcí pravidla jsou 
v souladu s ustanoveními podle čl. 12 
odst. 2 nařízení (ES) 443/2009 a vycházejí 
z následujících kritérií pro inovativní 
technologie:

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise do dne 31. prosince 2012 
v souladu s regulativním postupem podle 
čl. 13 odst. 2 přijme prováděcí pravidla 
o postupu schvalování těchto inovativních 
technologií. Tato prováděcí pravidla 
vycházejí z následujících kritérií pro 
inovativní technologie:

2. Komise do dne 31. prosince 2012 
v souladu s regulativním postupem podle 
čl. 13 odst. 2 přijme prováděcí pravidla 
o postupu schvalování těchto inovativních 
technologií. Tato prováděcí pravidla jsou 
v souladu s ustanoveními podle čl. 12 
odst. 2 nařízení (ES) 443/2009 a vycházejí 
z následujících kritérií pro inovativní 
technologie:

Or. en
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Pozměňovací návrh 177
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Reklama

Reklama na vozidlo zahrnuté do 
působnosti tohoto právního předpisu, 
která informuje o technických aspektech, 
spotřebě energie či ceně, poskytuje 
koncovým uživatelům nezbytné údaje 
o spotřebě energie tohoto vozidla.

Or. en

Odůvodnění

Je zvláště důležité, aby zákazníci (zejména malé a střední podniky) zvažující koupi určitého 
lehkého užitkového vozidla měli přístup k informacím o jeho spotřebě energie. Toto znění 
vychází z textu schváleného pro účely revize směrnice o energetických štítcích a přidává 
k němu technické specifikace, které jsou často používané v reklamách na lehká užitková 
vozidla.


