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Pozměňovací návrh 7
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Podle čl. 13 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým 
se stanoví výkonnostní emisní normy pro 
nová lehká užitková vozidla v rámci 
integrovaného přístupu Unie ke snižování 
emisí CO2 z lehkých vozidel, má Komise 
přezkoumat způsoby, jak do roku 2020 
dosáhnout cíle 147 g/km, a to pod 
podmínkou potvrzení jeho proveditelnosti, 
i vzorce uvedené v příloze I a výjimky 
podle článku 11. Návrh, který má změnit 
uvedené nařízení, musí být z hlediska 
hospodářské soutěže, sociální spravedlnosti 
a udržitelnosti v co nejvyšší míře neutrální.

(1) Podle čl. 13 odst. 1 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým 
se stanoví výkonnostní emisní normy pro 
nová lehká užitková vozidla v rámci 
integrovaného přístupu Unie ke snižování 
emisí CO2 z lehkých vozidel, má Komise 
přezkoumat způsoby, jak do roku 2020 
dosáhnout cíle 147 g/km, a to pod 
podmínkou potvrzení jeho proveditelnosti, 
i vzorce uvedené v příloze I a výjimky 
podle článku 11. Spolu s tímto by mělo 
dojít ke změně parametru užitkovosti, a to 
v podobě výrazného snížení hmotnosti 
užitkových vozidel. Návrh, který má změnit 
uvedené nařízení, musí být z hlediska 
hospodářské soutěže, sociální spravedlnosti 
a udržitelnosti v co nejvyšší míře neutrální.

Or. pl

Odůvodnění

Parametr užitkovosti, tj. hmotnost, je jedním z klíčových faktorů při naplňování úsilí 
dosáhnout cílových emisních hodnot a její hodnotu lze vypočítat pomocí rovnice uvedené 
v příloze I nařízení ze dne 11. května 2011 o zavedení cíle pro emise CO2.  

Pozměňovací návrh 8
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Dodávková vozidla jsou jedním 
z nejrychleji narůstajících zdrojů emisí 
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skleníkových plynů produkovaných 
dopravou, přičemž v období 1995 – 2010 
množství jimi vypuštěných emisí narostlo 
o 26 % a v současnosti představuje 8 % 
emisí silniční dopravy. V budoucnu se 
očekává jejich další nárůst, z časti 
v důsledku existence mírnější regulace 
řízení užitkových vozů než tomu je u 
nákladní dopravy. Za účelem boje proti 
narůstání emisí z užitkových vozů a 
zajištění dalšího pokroku i po roce 2020 je 
zapotřebí stanovit do roku 2025 
ambiciózní cíl. Cíl 85 g CO2/km by zajistil 
investice plynoucí na rozvoj 
nízkouhlíkových a úspornějších 
dodávkových vozů. Toto je obzvláště 
důležité pro evropská města, kde by 
používání čistějších užitkových vozů, 
vybavených případně alternativními 
pohonnými systémy, zlepšilo kvalitu 
života. 

Or. en

Odůvodnění

Z nedávno zveřejněné studie vypracované společností AEA-Ricardo vyplývá, že cíl dosáhnout 
u osobních vozidel do roku 2025 hodnoty CO2 60g/km je technologicky zvládnutelný a 
efektivní z hlediska nákladů. Cíl kladoucí tytéž přísné nároky na užitková vozidla by 
dosahoval 85g CO2/km. Tímto by došlo ke stimulaci investic do nízkouhlíkových (hybridních, 
elektrických) dodávkových vozů, evropské podniky by byly uchráněny před stále rostoucími 
cenami ropy a přispělo by to rovněž ke snížení znečištění ovzduší a hluku z provozu, a to 
zejména v městských oblastech, kde jsou využívány nejčastěji. 

Pozměňovací návrh 9
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud k proměně cílů dochází příliš 
často, vytváří se tím pro automobilový 
průmysl nejistota a oslabuje se jejich 
celosvětová konkurenceschopnost. 
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Or. lv

Pozměňovací návrh 10
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je vhodné upřesnit, že pro účely 
ověření dodržování cíle 147 g CO2/km by 
měly být emise CO2 i nadále měřeny v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 
20. června 2007 o schvalování typu 
motorových vozidel z hlediska emisí z 
lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska 
přístupu k informacím o opravách a údržbě 
vozidla a jeho prováděcími předpisy i 
pomocí inovativních technologií.

(2) Je vhodné upřesnit, že pro účely 
ověření dodržování cíle 147 g CO2/km by 
měly být emise CO2 i nadále měřeny v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 
20. června 2007 o schvalování typu 
motorových vozidel z hlediska emisí z 
lehkých osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska 
přístupu k informacím o opravách a údržbě 
vozidla a jeho prováděcími předpisy i 
pomocí inovativních technologií. Studie 
vypracované Komisí však prokazují, že 
zkušební postupy, jež meřily hodnoty 
emisí CO2 podle tohoto nařízení, 
nezabránily většímu využívání flexibilních 
možností ze strany výrobců, což vedlo 
ke snížení emisí CO2 nikoli však 
v důsledku technologických zlepšení a 
k nemožnosti jejich dosažení ve 
skutečných podmínkách provozu.   Je tedy 
naléhavě zapotřebí přezkoumat nařízení 
(ES) č. 715/2007 s cílem zajistit, aby 
zkušební postupy náležitě zohledňovaly 
skutečné emise CO2 produkované 
automobily. 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Je obzvláště důležité, aby zkoušky 
vozidel v provozu odrážely spotřebu paliva 
a emise CO2 za běžných podmínek 
provozu. To například vyžaduje, aby 
součástky vozidla nebyly pro účely 
zkoušek vozidel v provozu nastaveny tak, 
aby docházelo ke zkreslování údajů, 
pokud jde o snížení odporu, nebo aby 
hodnoty odpovídaly skutečným užívání 
vozidla. Tímto způsobem mohou mít 
spotřebitelé jistotu, že výkon zakoupeného 
vozidla bude při svém uvedení do provozu 
dosahovat inzerovaných hodnot spotřeby 
paliva a emisí CO2.  Z těchto důvodů a 
bez vlivu na povinnost zajistit příslušnou 
shodnost v provozu, by měla Komise 
přijmout podrobná pravidla, jež by během 
zkoušek vozidel v provozu zabránila 
opatřením vedoucím ke snížení hodnot 
spotřeby paliva a emisí CO2, jež by 
neodpovídaly běžným podmínkám 
provozu. 

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla za účelem prosazení jednotného provádění shodnosti v provozu a zajištění 
toho, aby byly nezbytné úpravy v souladu s běžnými podmínkami provozu, přijmout podrobná 
pravidla. Tato pravidla by neměla ovlivnit povinnost zajistit shodnost v provozu s cílem 
zabránit zbytečným prodlevám při zajišťování shodnosti v provozu. 

Pozměňovací návrh 12
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Podle technické analýzy, která byla 
provedena pro posouzení dopadů, jsou 
technologie nezbytné ke splnění cíle 147 g 

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

CO2/km k dispozici a požadovaná snížení 
emisí lze dosáhnout za nižší náklady, než 
se odhadovalo v předcházející analýze 
provedené před přijetím nařízení (EU) č. 
510/2011. Rozdíl mezi současnými 
průměrnými specifickými emisemi CO2 z 
nových lehkých užitkových vozidel a cílem 
se kromě toho rovněž zmenšil. Z technické 
analýzy vyplývá, že splnění přísnějšího 
cíle by bylo technologicky proveditelné a 
efektivní z hlediska nákladů.  Cíl do roku 
2020 se tedy stanovuje na hodnotu 110 g 
CO2/km. 

Or. en

Odůvodnění

V době přijetí tohoto nařízení se náklady na splnění cíle 147 g CO2/km odhadovaly na 2 000 
– 8 800 EUR. Studie z roku 2012, o níž se opíralo posouzení dopadu vypracované Komisí pro 
přezkoumání návrhu, však počítá s dodatečnými náklady na splnění cíle 147 g CO2/km pouze 
okolo 450 EUR. Studie TNO z roku 2012 prokazuje, že cíl pro dodávková vozidla v hodnotě 
110 g CO2/km (shodný s cílem 80 g CO2/km pro osobní vozidla) je technologicky 
proveditelný a že dodatečné náklady by se vrátily za méně než 4 roky. 

Pozměňovací návrh 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Evropská ekonomika do značné míry 
závisí na vnějších dodávkách energie a je 
tak soustavně vystavována nejistotě a 
vysokým cenám za energii, včetně 
potenciálních ropných krizí.  Tyto 
negativní dopady lze minimalizovat 
výrazným navýšením zdrojů a obzvláště 
pak energetickou účinností.  S ohledem 
na dlouhé časové období, jež výrobci 
potřebují pro výzkum a rozvoj s cílem 
dosáhnout inovací a přizpůsobit své 
výrobní cykly, a jež jsou v zájmu zajištění 
jistoty pro investory, je důležité stanovit cíl 
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na rok 2025.  Stanovení tohoto cíle nyní 
by znamenalo pokračovat 
v harmonogramu z roku 2009, kdy byly 
stanoveny cíle na rok 2020.  Zavedení cíle 
100 g/km v roce 2025 je cestou k zajištění 
toho, že se palivová účinnost nových 
dodávkových vozů bude po roce 2020 dále 
zvyšovat, bude zajištěn vývoj vozidel 
s mimořádně nízkými hodnotami uhlíku, 
ekonomika bude méně náchylná podléhat 
krizím způsobeným vysokou cenou ropy a 
bude zachována vůdčí role EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Aby automobilový průmysl mohl 
uskutečňovat dlouhodobé investice a 
inovace, je žádoucí poskytnout informace 
pro období po roce 2020. Toto by mělo být 
provedeno stanovením cíle na rok 2025. 
Tento cíl by měl vycházet z nezbytné míry 
snížení emisí, jež bude v souladu 
s dlouhodobými cíli Unie v oblasti ochrany 
klimatu a zlepší vývoj nákladově efektivní 
technologie pro snížení CO2.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Nařízení vyžaduje, aby Komise 
provedla posouzení dopadů za účelem 
přezkumu zkušebních postupů, jehož cílem 
je náležitě zohlednit skutečné emise CO2 
z osobních automobilů. Tato práce 
pokračuje vývojem světového zkušebního 
postupu pro lehká užitková vozidla v rámci 
Evropské hospodářské komise OSN, ale 
ještě není dokončena. S ohledem na tuto 
skutečnost stanoví příloha I nařízení (ES) 
č. 443/2009 emisní limity pro rok 2020, jak 
jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008. Jakmile se zkušební postupy 
změní, měly by být limity uvedené v 
příloze I upraveny tak, aby se zajistila 
srovnatelná přísnost pro výrobce a třídy 
vozidel.

(10) Nařízení vyžaduje, aby Komise 
provedla posouzení dopadů za účelem 
přezkumu zkušebních postupů, jehož cílem 
je náležitě zohlednit skutečné emise CO2 
z osobních automobilů. Tato práce 
pokračuje vývojem světového zkušebního 
postupu pro lehká užitková vozidla v rámci 
Evropské hospodářské komise OSN, ale 
ještě není dokončena. S ohledem na tuto 
skutečnost a vzhledem k tomu, že stávající 
zkušební cyklus neodráží skutečné 
hodnoty emisí osobních a dodávkových 
vozidel na silnici dostatečně, je klíčové, 
aby došlo k urychlenému zlepšení 
zkušebního cyklu. Jakmile se stávající 
zkušební postupy stanovené v příloze I 
nařízení (ES) č. 443/2009, které stanovuje
emisní limity pro rok 2020, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008, měly by být limity uvedené v 
příloze I upraveny tak, aby se zajistila 
srovnatelná přísnost pro výrobce a třídy 
vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Emise skleníkových plynů 
produkované v souvislosti s dodávkou 
energií a výrobou vozidel a jejich 
likvidace představují významné složky 
stávající celkové uhlíkové stopy silniční 
dopravy, jejichž význam se v budoucnu 
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pravděpodobně ještě zvýší.  Je tedy 
zapotřebí učinit opatření, jež výrobce 
povedou k hledání optimálních řešení 
zohledňujících zejména emise 
skleníkových plynů vznikající v důsledku 
výroby energie dodávané do vozidel a 
zajištění toho, aby tyto emise neoslabovaly 
výhody plynoucí z vylepšeného využívání 
provozní energie vozidel, které si toto 
nařízení klade za cíl. Za tímto účelem je 
vhodné, aby Komise v budoucím 
přezkumu tohoto nařízení na období po 
roce 2020 zvážila zavedení regulačního 
přístupu, který zohledňuje emise 
skleníkových plynů produkovaných 
v souvislosti s dodávkami energie a 
životním cyklem vozidla.  

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Na spotřebu paliva a emise CO2 má 
velký vliv rychlost silničních vozidel. 
Navíc při nepřítomnosti rychlostního 
limitu pro lehká užitková vozidla je 
možné, že maximální rychlost představuje 
konkurenční prvek, což by mohlo vést k 
nadměrně dimenzovaným hnacím 
jednotkám a s nimi spojené neúčinnosti 
při pomalejších provozních podmínkách. 
Proto je vhodné rozšířit oblast působnosti 
směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 
1992 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
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Odůvodnění

Dodávkové vozy jsou jedinými užitkovými vozidly, která nejsou rychlostně omezena.
Omezovače rychlosti sníží emise, zlepší bezpečnost na silnicích a omezí nerovné podmínky 
hospodářské soutěže u velkých dodávkových vozidel a malých nákladních vozidel.

Pozměňovací návrh 18
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Je vhodné posoudit potřebu zrušit 
cíle pro emise CO2 a nahradit je cíli 
týkajícími se palivové účinnosti, neboť 
cíle pro emise CO2 nezohledňují škodlivé 
emise z moderních vnitřních spalovacích 
motorů.  Komise se tedy vyzývá, aby k této 
otázce předložila zprávu. 

Or. lv

Pozměňovací návrh 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. Bod odůvodnění 13
na úplný konec, po spojení „uvedení na 
trh“, se vkládá tato věta: 
„poskytnutím vyvážených pobídek pro 
dodávková vozidla s nízkými emisemi.  

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11b. Bod odůvodnění 31
V bodě odůvodnění 31 původního návrhu 
Komise NAŘÍZENÍ (EU) č. 510/2011 by 
následující řádky do konce této věty: 
„Je tedy vhodné prověřit... na která se 
vztahuje toto nařízení.“ 
měly být nahrazeny tímto:
„Nárůst silniční dopravy, především u 
dodávkových vozidel, a s ním spojené 
zvyšování nebezpečí a škodlivých účinků 
vytváří ve všech členských státech potíže v 
oblastech bezpečnosti silničního provozu 
a ochrany životního prostředí a klimatu. 
Toto nařízení tedy zavazuje k vybavení 
všech nově vyrobených vozidlech 
omezovači rychlosti N1, a to k 1. lednu 
2015.“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 147 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními a 
pomocí inovativních technologií.“

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 128 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními a 
pomocí inovativních technologií.“

Or. en
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Odůvodnění

Tento cíl by měl mít hodnotu 128 g CO2/km namísto hodnoty 147 g CO2/km, jak navrhuje 
Komise, a to za účelem dosáhnout shodného cíle u všech vozidel bez ohledu na jejich typ.
Návrh Komise na rok 2020 odpovídá zpřísněnému cíli na rok 2015 ve výši 27 % u osobních 
vozidel, ale pouze 16 % u lehkých užitikových vozidel. 

Pozměňovací návrh 22
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 510/2011 
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 147 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními a 
pomocí inovativních technologií.“

2. S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v Unii ve výši 110 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními a 
pomocí inovativních technologií.“

Or. en

Odůvodnění

Dodávkové vozy jsou jedním z nejrychleji narůstajících zdrojů emisí skleníkových plynů 
produkovaných dopravou, přičemž v období 1995 – 2010 množství jimi vypuštěných emisí 
narostlo o 26 %.   Za účelem boje proti narůstání emisí CO2 z dodávkových vozů je zapotřebí 
stanovit pro emise CO2 přísné cíle. Z analýzy představené Komisí vyplývá, že cíl 147 g CO2 
není dostatečný. Cíl 110 g CO2/km by byl shodný s cílem stanoveným pro osobní vozidla v 
hodnotě 80 g CO2/km. Podle technické analýzy je takový cíl technologicky proveditelný a 
efektivní z hlediska nákladů pro uživatele i společnost. 

Pozměňovací návrh 23
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 1 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„2a. S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku lehkých užitkových 
vozidel cíl ve výši 85 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008 a jeho prováděcími opatřeními.“

Or. en

Odůvodnění

Z nedávno zveřejněné studie vypracované společností AEA-Ricardo vyplývá, že cíl dosáhnout 
u osobních vozidel do roku 2025 hodnoty CO2 60g/km je technologicky zvládnutelný a 
efektivní z hlediska nákladů. Cíl kladoucí tytéž přísné nároky na dodávková vozidla by 
dosahoval 85g CO2/km. Tímto by došlo ke stimulaci investic do dodávkových vozidel 
s mimořádně nízkými hodnotami uhlíku (hybridních, elektrických), evropské podniky by byly 
uchráněny před stále rostoucími cenami ropy a přispělo by to rovněž ke snížení znečištění 
ovzduší a hluku z provozu, a to zejména v městských oblastech, kde jsou nejčastěji využívány. 

Pozměňovací návrh 24
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 a (nový)Nařízení (ES) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 1 se doplňuje následující 
odstavec, který zní:
„2a. S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku lehkých užitkových 
vozidel ve výši 100 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008 a jeho prováděcími opatřeními.“

Or. en
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Odůvodnění

V listopadu 2010 Komise nastínila svůj plán analyzovat, do jaké míry je dosažení cíle 70 g 
CO2/km u osobních vozidel proveditelný do roku 2025, k čemuž ji již před tímto datem 
vyzýval Evropský parlament. Cíl kladoucí tytéž přísné nároky na užitková vozidla by 
dosahoval 100 g CO2/km. Zpoždění přijetí cíle na rok 2025 by vedlo k riziku, že by se lhůty 
pro výrobce dodávkových vozidel staly nedostatečnými a došlo by ke zpoždění nezbytných 
zlepšení a z dlouhodobého hlediska k jejich prodražení nebo oslabení. 

Pozměňovací návrh 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 a (nový)Nařízení (ES) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 1 se doplňuje následující 
odstavec, který zní:
„2a. S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku lehkých užitkových 
vozidel ve výši 100 g CO2/km, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008 a jeho prováděcími opatřeními.“

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 1 se doplňuje následující 
odstavec, který zní:
„2a. S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nových 
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lehkých užitkových vozidel v rozmezí 100 
g – 115 g CO2/km, jak je uvedeno v čl. 13 
odst. 1.“

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 b (nový)Nařízení (ES) č. 510/2011
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V článku 1 se doplňuje následující 
odstavec, který zní:
„2b. Za účelem měření emisí CO2 se 
zkušební postupy stanovené nařízením 
(ES) č. 715/2007 a jeho prováděcími 
opatřeními nahrazují od roku 2016 novým 
světovým zkušebním postupem pro lehká 
užitková vozidla.“  

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 510/2011
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Článek 4, čl. 8 odst. 4 písm. b) a c), 
článek 9 a čl. 10 odst. 1 písm. a) a c) se 
nevztahují na výrobce, který je spolu se 
všemi svými spojenými podniky 
odpovědný za méně než 500 nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v EU v předchozím kalendářním roce.“

(4) Článek 4, čl. 8 odst. 4 písm. b) a c), 
článek 9 a čl. 10 odst. 1 písm. a) a c) se 
nevztahují na výrobce, který je spolu se 
všemi svými spojenými podniky 
odpovědný za méně než 10 000 nových 
lehkých užitkových vozidel registrovaných 
v EU v předchozím kalendářním roce.“
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Or. ro

Pozměňovací návrh 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V čl. 3 odst. 1 písm. h) se vkládá nová 
věta, která zní:
„pro účely uplatňování tohoto písmene se 
nový světový zkušební postup pro lehká 
užitková vozidla bude používat od 1. ledna 
2016.“

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 510/2011
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Článek 5 se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

Superkredity oslabují cíl pro specifické emise výrobců tím, že poskytují povolenky na emise za 
prodej vozidel, která vypouštějí méně CO2 než 50 g/km. Významnou motivací je již samotná 
skutečnost, že toto nařízení v současné době považuje elektromobily za vozidla s nulovými 
emisemi, neboť emise celého cyklu (well-to-wheel) vozidel na elektrický pohon jsou podstatně 
vyšší než 0g CO2/km. Superkredity zvyšují narušení průměrných specifických emisí CO2, čímž 
oslabují environmentální integritu.
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Pozměňovací návrh 31
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 510/2011
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Článek 5 se nahrazuje tímto:

Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každé nové lehké užitkové 
vozidlo se specifickými emisemi CO2
nižšími než 50 g CO2/km započte jako:
– 3,5 lehkých nákladních vozidel v roce 
2014,
– 3,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015,
– 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2016,
– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2017,
– 1,0 lehké užitkové vozidlo od roku 2018.

V průběhu uplatňování systémů udělování 
superkreditů nepřekročí maximální počet 
nových lehkých užitkových vozidel se 
specifickými emisemi CO2 nižšími než 50g 
CO2/km, které jsou zohledněny při využití 
multiplikátoru uvedeného v odstavci 1, 
1 % na jednoho výrobce.

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Kathleen Van Brempt

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

(2b) Článek 5 se nahrazuje tímto:
„Pobídky pro lehké dodávkové vozy 
s nízkými emisemi
1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 jednoho výrobce:
cíl pro specifické emise výrobce, jenž 
prodává méně než 4 % nových lehkých 
dodávkových vozů s nízkými emisemi, 
které vypouštějí méně než 50 g CO2/km, se 
sníží o:
– 4 g u výrobců, kteří prodávají méně než 
1 % lehkých dodávkových vozů s nízkými 
emisemi
– 3 g u výrobců, kteří prodávají méně než 
2 % lehkých dodávkových vozů s nízkými 
emisemi
– 2 g u výrobců, kteří prodávají méně než 
3 % lehkých dodávkových vozů s nízkými 
emisemi
– 1 g u výrobců, kteří prodávají méně než 
4 % lehkých dodávkových vozů s nízkými 
emisemi
cíl pro specifické emise výrobce, jenž 
prodává více než 4 % nových lehkých 
dodávkových vozů s nízkými emisemi, 
které vypouštějí méně než 50 g CO2/km, se 
zvýší o:
– 2 g u výrobců, kteří prodávají více než 
4 % lehkých dodávkových vozů s nízkými 
emisemi
– 3 g u výrobců, kteří prodávají více než 
5 % lehkých dodávkových vozů s nízkými 
emisemi
2. Členské státy do 28. února každého 
roku zveřejní celkový počet vozidel na 
jednoho výrobce se specifickými emisemi 
CO2 dosahujícími 50 g CO2/km za 
předchozí kalendářní rok, a to počínaje 
rokem, kdy toto nařízení vstoupí 
v platnost.
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3. Komise do 28. února každého roku 
zveřejní zprávu o tom, jaký vliv měly 
v předchozím kalendářním roce pobídky 
určené pro lehké dodávkové vozy 
s nízkými emisemi na cíle specifických 
emisí výrobců, počínaje rokem, kdy toto 
nařízení vstoupí v platnost.“

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 510/2011
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vkládá se článek, který zní:  

„Článek 5a

V roce 2015 bude zaveden omezovač 
rychlosti k omezení maximální rychlosti 
vozidel kategorie N1 na 120 km/h.“

Or. de

Pozměňovací návrh 34
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 b (nový)
Nařízení (ES) č. 510/2011
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 5a
Omezovače rychlosti



AM\925661CS.doc 21/34 PE504.232v01-00

CS

„Od roku 2015 budou všechna nová lehká 
užitková vozidla vybavena omezovači 
rychlosti, které budou omezovat jejich 
maximální rychlost na 110 km/h.“

Or. en

Odůvodnění

Lehké dodávkové vozy jsou jedinými užitkovými vozidly, která nejsou rychlostně omezena. 
Omezovače rychlosti sníží emise, zlepší bezpečnost na silnicích a omezí nerovné podmínky 
hospodářské soutěže mezi velkými dodávkovými vozy a malými nákladními vozidly.

Pozměňovací návrh 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 c (nový)
Nařízení (ES) č. 510/2011
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 5a
Omezovače rychlosti
Do roku 2015 budou zavedeny omezovače 
rychlosti k omezení maximální rychlosti 
nově vyrobených vozidel kategorie N1 na 
100 km/h.“

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 510/2011
Článek 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Článek 6 se nahrazuje tímto:
S cílem určit, zda výrobce plní svůj cíl pro 
specifické emise CO2 uvedený v článku 4, 
se specifické emise CO2 pro každé lehké 
nákladní vozidlo navržené tak, aby mohlo 
používat alternativní palivo v souladu 
s evropskými právními předpisy, snižují 
o 5 % do 31. prosince 2015 vzhledem 
k většímu potenciálu vozidel poháněných 
biopalivy, pokud jde o inovativní palivové 
technologie a snižování emisí. Toto 
snížení se uplatní pouze v případě, že 
alespoň 30 % čerpacích stanic v členském 
státě, v němž je dané lehké užitkové 
vozidlo registrováno, zajišťuje tento druh
alternativního paliva splňujícího kritéria 
udržitelnosti pro biopaliva stanovená 
v příslušných právních předpisech Unie.

Or. pl

Odůvodnění

Bonus ve výši 5% snížení specifických emisí CO2 by se měl uplatňovat na všechna alternativní 
paliva, včetně bioesterů, a ne pouze na bioethanol. 

Pozměňovací návrh 37
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 c (nový)
Nařízení (ES) č. 510/2011 
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 7a
Shodnost v provozu
1. Opatření pro shodnost v provozu musí 
být přiměřená, aby zajistila hospodárnější 
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spotřebu paliva, přičemž emise CO2
u osobních vozidel musejí během zkoušek 
pro schválení typu odpovídat výši emisí 
dosažené stejným vozidlem za běžných 
provozních podmínek.
2. Shodnost v provozu je pro CO2
stanovena na základě testování třetí 
stranou, které v průběhu zkušebního 
cyklu provádí nezávislý a certifikovaný 
orgán, a musí tak učinit do roku 2014.
3. Jestliže naměřená hodnota CO2
překročí výrobcem uváděnou hodnotu 
CO2 o více než 4 %, použije se čl. 10 odst. 
5 nařízení (ES) č. 715/2007.“

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 510/2011
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V článku 12 se doplňuje tento 
odstavec: 
„4a. Komise do 31.12.2013 předloží 
ke schválení týkajícího se ekologických 
inovací revidovaná prováděcí ustanovení 
s cílem usnadnit postup podávání žádostí 
o zavedení inovačních technologií a 
následně vydat manuál, který stanoví 
postup správného podávání žádostí.

Or. de

Odůvodnění

Nařízení (EU) č. 510/2011 stanoví, že k tomu, aby bylo dosaženo cíle Společenství, bude 
posuzováno snížení emisí CO2, kterého se podaří dosáhnout uplatňováním inovativních 
technologií. Až do dnešního dne byla ovšem předložena jen jedna žádost tohoto typu. Tuto 
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situaci by mohla napravit revize schvalovacích postupů, která by vedla k usnadnění podávání 
žádostí, a vydání manuálu, jak při podávání žádostí postupovat.

 .

Pozměňovací návrh 39
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 510/2011
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V čl. 12 odst. 1 se zrušuje poslední 
věta.

Or. pl

Odůvodnění

V oblasti inovativních technologií nelze stanovovat jakékoli limity.

Pozměňovací návrh 40
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 b (nový)
Nařízení (ES) č. 510/2011
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) V čl. 12 odst. 2 se vypouští písmeno 
c).

Or. pl

Odůvodnění

Toto vypuštění je nelogické a nepodložené. 



AM\925661CS.doc 25/34 PE504.232v01-00

CS

Pozměňovací návrh 41
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4Nařízení (ES) č. 510/2011
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Článek 13 se mění takto: vypouští se
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„Do 31. prosince 2014 přezkoumá Komise 
cíle pro specifické emise, způsoby jejich 
dosažení a další aspekty tohoto nařízení s 
cílem stanovit cíle emisí CO2 u nových 
lehkých užitkových vozidel pro období po 
roce 2020.“
b) odstavec 6 se mění takto:
– druhý pododstavec se zrušuje,
– třetí pododstavec se nahrazuje tímto:
„S cílem zohlednit veškeré změny 
regulativního zkušebního postupu pro 
měření specifických emisí CO2 Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 15 a za 
podmínek stanovených v článcích 16 a 17 
upraví vzorce uvedené v příloze I a 
zároveň zajistí, aby byly požadavky na 
snížení emisí kladené na výrobce a vozidla 
pro různý užitek v rámci starých a nových 
zkušebních postupů srovnatelně přísné.“

Or. ro

Pozměňovací návrh 42
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 510/2011
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Do 31. prosince 2014 předloží Komise 
návrh týkající se cílů emisí CO2 pro nová 
lehká užitková vozidla na období po roce 
2020. Nová cílová hodnota se vypočte tak, 
aby umožnila dosažení cílů stanovených 
v „Plánu jednotného evropského 
dopravního prostoru – vytvoření 
konkurenceschopného dopravního 
systému účinně využívajícího zdroje“, 
včetně 60% snížení emisí skleníkových 
plynů z dopravy do roku 2050. Tento 
návrh se zakládá na novém celosvětovém 
zkušebním cyklu (WLDTP). Nedojde-li v 
souvislosti s touto normou do dubna 2014 
k dohodě, bude se návrh zakládat na 
zavedeném zkušebním cyklu NEDC. 
Součástí návrhu na novou limitní 
hodnotu CO2 je rovněž:
– posouzení životního cyklu emisí CO2
vypouštěných novými lehkými užitkovými 
vozidly, jak se uvádí ve sdělení Komise ze 
dne 20. září 2011 „Plán pro Evropu 
účinněji využívající zdroje“. Tyto výsledky 
budou zohledněny v posouzení limitní 
hodnoty. 
– údaje o skutečných emisích z provozu.

Or. de

Odůvodnění

Bylo by vhodné provádět komplexní posuzování životního cyklu, které odráží skutečné 
podmínky. Neměli bychom ovšem dopustit, abychom kvůli zdlouhavému postupu rozhodování 
ztratili cíle v oblasti CO2 ze zřetele.  Emise výfukových plynů díky novým konstrukčním 
řešením motorů a stále nižším hodnotám spotřeby představují v současnosti méně než 
polovinu emisí CO2 vypouštěných lehkými užitkovými vozidly, přičemž většina těchto emisí je 
nyní produkována ve fázi výroby a recyklace. Z řady výsledků je zřejmé, že skutečné úrovně 
emisí jsou podstatně vyšší než vyplývá z měření zkušebních cyklů.

Pozměňovací návrh 43
Josefa Andrés Barea
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 510/2011
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Do 31. prosince 2014 přezkoumá Komise 
cíle pro specifické emise, způsoby jejich 
dosažení a další aspekty tohoto nařízení 
s cílem stanovit cíle emisí CO2 u nových 
lehkých užitkových vozidel pro období 
po roce 2020 s cílem dosáhnout do roku 
2025 hodnoty pohybující se v rozmezí od 
100 g CO2/km do 115 g CO2/km, 
nenastane-li díky používání technologií 
s nízkými emisemi a jejich přijetí trhem 
reálný důvod tuto hodnotu snížit.
Komise na základě tohoto posouzení, 
které bude zahrnovat celkové posouzení 
vlivu na automobilový průmysl a na něm 
závislých odvětví, případně navrhne 
změnu tohoto nařízení, a to tak, aby byla 
nákladově efektivní a co nejvíce neutrální 
z hlediska hospodářské soutěže a aby 
zajistila dosažení dlouhodobých cílů Unie 
v boji proti změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Kent Johansson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Do 31. prosince 2014 přezkoumá Komise 
cíle pro specifické emise, způsoby jejich 
dosažení a další aspekty tohoto nařízení s 
cílem stanovit cíle emisí CO2 u nových 
lehkých užitkových vozidel pro období po 
roce 2020. Tyto cíle musejí být v souladu 
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roce 2020. s nákladově efektivním způsobem, který 
má vést k dosažení dlouhodobých cílů 
Unie v oblasti klimatu pro rok 2050.

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobé cíle a postupné zvyšování ambicí jsou důležité pro rámec v oblasti klimatu a 
energií v období do roku 2030 i pro dosažení cíle EU v oblasti emisí pro rok 2050. Tyto cíle 
jsou rovněž důležité pro investiční jistotu. Proto je nezbytné se o nich zmínit explicitněji.

Pozměňovací návrh 45
Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nejpozději do roku 2017 přezkoumá 
Komise cíle pro specifické emise, způsoby 
jejich dosažení a další aspekty tohoto 
nařízení s cílem stanovit cíle emisí CO2 u 
nových lehkých užitkových vozidel pro 
období po roce 2020, a to na základě 
nového zkušebního postupu a zkušebního 
cyklu, které zohledňují celosvětový 
harmonizovaný postup pro lehká užitková 
vozidla.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a
Nařízení (ES) č. 510/2011
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Do 31. prosince 2016, nikoli však dříve 
než budou nový zkušební cyklus a 
zkušební postup řádně definovány, 
přezkoumá Komise cíle pro specifické 
emise, způsoby jejich dosažení a další 
aspekty tohoto nařízení s cílem stanovit 
cíle emisí CO2 u nových lehkých 
užitkových vozidel pro období po roce 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 510/2011
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) vkládá se nový odstavec, který zní:
„4a. Komise posoudí, zda je možné 
nahradit přístup opírající se o hodnoty 
výfukových plynů, v jehož rámci jsou 
zohledňovány pouze emise související s 
výrobou a užíváním paliv, přístupem na 
základě životního cyklu, který zohledňuje 
emise ve všech fázích životního cyklu 
vozidla, tj. od výroby materiálu až po 
likvidaci či recyklaci na konci doby 
životnosti.“

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. b – odrážka -1 (nová)
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Nařízení (ES) č. 510/2011
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vkládá se nový pododstavec, který zní:
„S cílem zajistit, aby byly odpovídajícím 
způsobem zohledněny skutečné emise a 
aby naměřené hodnoty CO2 byly přísně 
srovnatelné, zajistí Komise v souladu s 
čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2007, 
aby ty prvky zkušebního postupu, které 
mají významný vliv na naměřené emise 
CO2, byly přísně definovány a aby 
provádění zkoušek neumožňovalo žádné 
odchylky.“

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. b – odrážka 2
Nařízení (ES) č. 510/2011
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Stávající návrh umožňuje Evropskému parlamentu a členským státům pouze kontrolu ex-post. 
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Vzhledem k tomu, že členské státy jsou odpovědné za provádění právních předpisů Unie a že 
Komisi je svěřena výkonná úloha, je nezbytné, aby podmínky provádění byly jednotné. 
Z pohledu průmyslu musejí mít členské státy dohled nad Komisí. Proto by měl být uplatňován 
příslušný postup projednávání ve výboru.

Pozměňovací návrh 50
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 – písm. b – odrážka 2 a (nová)
Nařízení (ES) č. 510/2011
Čl. 13 – odst. 6 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– vkládá se nový pododstavec, který zní:
„Pro účely ověření, zda emise CO2
vyráběných vozidel splňují hodnoty 
schváleného typu, je nezbytné zajistit, aby 
byly hodnoty aerodynamického a valivého 
odporu získány z vozidla, u něhož je 
prověřována shodnost výroby.“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 510/2011
Příloha I – bod 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Směrné specifické emise CO2 = 110 + a × 
(M – M0),

kde: kde:

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2 M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
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a = 0,096.“ a = 0,096.“

Or. en

Odůvodnění

Dodávkové vozy jsou jedním z nejrychleji narůstajících zdrojů emisí skleníkových plynů 
produkovaných dopravou, přičemž v období 1995 – 2010 množství jimi vypuštěných emisí 
narostlo o 26 %. Za účelem boje proti narůstání emisí CO2 z dodávkových vozů je zapotřebí 
stanovit pro emise CO2 přísné cíle.  Z analýzy představené Komisí vyplývá, že cíl 147 g CO2
není dostatečný. Cíl 110 g CO2/km by byl shodný s cílem stanoveným pro osobní vozidla 
v hodnotě 80 g CO2/km. Podle technické analýzy je takový cíl technologicky proveditelný 
a efektivní z hlediska nákladů pro uživatele i společnost. 

Pozměňovací návrh 52
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 510/2011
Příloha I – bod 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Směrné specifické emise CO2 = 147 + a × 
(M – M0),

kde: kde:

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2 M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2, 

mínus 300 kg
a = 0,096.“ a = 0,096.“

Or. pl

Odůvodnění

Čl. 13 odst. 2 neuvádí, jak má být proměnná Mo stanovena jako průměrná hmotnost 
příslušného vozového parku. Návrh snížit tuto hodnotu o 300 kg vychází z tohoto výpočtu: 
CO2 = 175 + a x (M - Mo), kde CO2 (levá strana rovnice) se rovná 147 g/km. Proto M0 = 
2610 kg a a = 0.093, což představuje hodnotu M0 = 2310 kg. V novém vzorci, který bude 
platit po roce 2020, bude hodnota M0 činit 2310 kg.
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Pozměňovací návrh 53
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 510/2011
Příloha I – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V příloze I bodě 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ca) Od roku 2025:
Specifické emise CO2 = 85 + a × (M –
M0),
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M 0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
a = 0.093.“

Or. en

Odůvodnění

Z nedávno zveřejněné studie vypracované společností AEA-Ricardo vyplývá, že cíl dosáhnout 
u osobních vozidel do roku 2025 hodnoty CO2 60g/km je technologicky zvládnutelný 
a efektivní z hlediska nákladů.  Cíl kladoucí tytéž přísné nároky na dodávkové vozy by 
dosahoval 85g CO2/km. Tímto by došlo ke stimulaci investic do dodávkových vozů 
s mimořádně nízkými hodnotami uhlíku (hybridních, elektrických), evropské podniky by byly 
uchráněny před stále rostoucími cenami ropy a přispělo by to rovněž ke snížení znečištění 
ovzduší a hluku z provozu, a to zejména v městských oblastech, kde jsou využívány nejčastěji. 

Pozměňovací návrh 54
Kathleen Van Brempt

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 510/2011
Příloha I – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V příloze I bodě 1 se doplňuje nové 
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písmeno, které zní:
„ca) Od roku 2025:
Specifické emise CO2 = 100 + a × (M –
M0),
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M 0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
a = *
(*rovná se 100% sklonu).“

Or. en


