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Pozměňovací návrh 14
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Pokud nebude dosaženo výrazného 
zvýšení účinnosti využívání zdrojů, bude 
evropské hospodářství nadále vystaveno 
vážným rizikům v souvislosti s cenami 
energie, včetně možných ropných krizí či 
narušení dodávek plynu. Zavedení 
přísnějšího cíle 60 g CO2/km do roku 2025 
je cestou, jak zajistit pokračující 
zlepšování účinnosti spotřeby paliva i po 
roce 2020, méně zranitelné hospodářství 
vůči skokovému nárůstu cen ropy a 
průnik většího množství vozidel s výrazně 
nízkouhlíkovými technologiemi na trh. 

Or. en

Odůvodnění

Studie vypracovaná v listopadu 2012 společností Ricardo – AEA „Exploring possible car and 
van CO2 emission targets for 2025 in Europe“ (Zkoumání možných cílů pro osobní a nákladní 
automobily, pokud jde o emise CO2 v Evropě do roku 2025) ukazuje, že cíl 60 g/km do roku 
2025 pro automobily by urychlil zavádění výrazně nízkouhlíkových technologií. Tohoto cíle 
nelze dosáhnout pouze provozem konvenčních a hybridních automobilů, pokud nedojde k 
poklesu velikosti a výkonu automobilů. Proto je zapotřebí určitého průniku automobilů s 
výrazně nízkouhlíkovými technologiemi na trh.

Pozměňovací návrh 15
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Budou-li cíle měněny příliš často, 
povede to k nejistotě automobilového 
průmyslu a k dopadu na jeho globální 
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konkurenceschopnost.

Or. lv

Pozměňovací návrh 16
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Je vhodné upřesnit, že pro účely 
ověření dodržování cíle 95 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 95 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 ukázaly, že 
zkušební postupy používané pro měření 
emisí CO2 podle zmíněného nařízení 
nezabránily zvýšenému využívání 
pružných opatření ze strany výrobců, což 
má za následek údajná snížení emisí CO2, 
která nelze přisoudit technologickému 
pokroku a nelze jich dosáhnout ve 
skutečném provozu. Nařízení (ES) č. 
715/2007 by proto mělo být naléhavě 
přezkoumáno, aby se zajistilo, že zkušební 
postupy odpovídajícím způsobem odrážejí 
skutečné emise CO2 z vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Yannick Jadot
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Je zvlášť důležité, aby při zkouškách 
v provozu v rámci zkušebního cyklu bylo 
opakovaně dosahováno hodnot spotřeby 
paliva a emisí CO2, jichž je dosahováno za 
podmínek obvyklého provozu. To 
například vyžaduje, aby během zkoušek 
v provozu nebyly z vozidel odnímány 
součástky s cílem snížit zátěž nebo aby se 
vzorce používání nelišily od skutečných 
vzorců používání. Spotřebitelé tak budou 
moci mít důvěru v to, že typický výkon 
zakoupených vozidel dosáhne po uvedení 
do provozu udávané spotřeby paliva a 
emisí CO2. Z těchto důvodů, a aniž je 
dotčena povinnost zajistit shodnost 
v provozu, by Komise měla přijmout 
podrobná pravidla pro zabránění 
využívání pružných opatření při 
zkouškách v provozu vedoucích ke snížení 
spotřeby paliva a emisí CO2 pod úrovně, 
jichž by bylo dosaženo za obvyklých 
podmínek provozu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu podpory jednotného uplatňování shodnosti v provozu a zajištění souladu nezbytných 
změn s obvyklými podmínkami používání by Komise měla přijmout podrobná pravidla. Těmito 
pravidly by neměla být dotčena povinnost zajistit shodnost v provozu s cílem zabránit 
zbytečnému zpoždění při zajišťování této shodnosti.

Pozměňovací návrh 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vysoké a stále rostoucí ceny fosilních 
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paliv a zejména ceny ropy jsou hrozbou 
pro hospodářské oživení, energetickou 
bezpečnost a cenovou dostupnost energie 
v Evropě. Ropné krize mohou vést ke 
hlubokým recesím, poklesu 
konkurenceschopnosti a nárůstu 
nezaměstnanosti. Snížení naší závislosti 
na ropě, mimo jiné prostřednictvím 
zvýšení účinnosti a udržitelnosti nových 
osobních a nákladních automobilů, je 
prioritou.

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Mělo by pokračovat úsilí o zajištění 
dalšího snižování emisí CO2 pod cílovou 
hranici Unie 95 g CO2/km a o to, aby 
měření podle nařízení (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcích opatření byla v souladu 
se skutečným výkonem vozidel v provozu. 
V zájmu dosažení tohoto cíle by měly být 
do nařízení (ES) č. 443/2009 zahrnuty 
požadavky na shodnost v provozu týkající 
se CO2.

Or. en

Odůvodnění

Stále se zvětšuje rozdíl mezi typově schválenými a skutečnými emisemi u nových automobilů. 
To je důležité, neboť snížení emisí CO2 se přímo promítá do úspor paliva pro spotřebitele. 
Aby se zajistilo, že měření emisí CO2/km odpovídá skutečné emisní výkonnosti vozidel v 
provozu, měly by být pro CO2 zavedeny požadavky na shodnost v provozu. Takové požadavky 
již existují u jiných znečišťujících emisí.
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Pozměňovací návrh 20
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Komise by měla přezkoumat 
předpoklad nulových emisí u 
elektromobilů pro rok 2025 a období po 
tomto roce a měla by zavést parametry, 
které zohlední emise skleníkových plynů 
vyprodukované při výrobě elektřiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

(4) Vzhledem k nepřiměřeným dopadům, 
které vyplývají pro nejmenší výrobce z 
dodržování cílů pro specifické emise 
vymezených na základě užitkovosti 
vozidel, vysoké administrativní zátěži 
spojené s postupem pro udělení výjimky a 
pouze okrajovému přínosu, pokud jde o 
nevypuštěné emise CO2 z vozidel 
prodávaných těmito výrobci, jsou výrobci, 
kteří jsou odpovědní za méně než 500 
nových osobních automobilů ročně, vyňati 
z působnosti cíle pro specifické emise a 
poplatku za překročení emisí.

(4) Vzhledem k nepřiměřeným dopadům, 
které vyplývají pro nejmenší výrobce z 
dodržování cílů pro specifické emise 
vymezených na základě parametru 
užitkovosti vozidel stanoveného podle 
hmotnosti, vysoké administrativní zátěži 
spojené s postupem pro udělení výjimky a 
pouze okrajovému přínosu, pokud jde o 
nevypuštěné emise CO2 z vozidel 
prodávaných těmito výrobci, jsou výrobci, 
kteří jsou odpovědní za méně než 500 
nových osobních automobilů ročně, 
částečně vyňati z působnosti cíle pro 
specifické emise a poplatku za překročení 
emisí. Komise předloží návrh 
alternativních kritérií užitkovosti pro tato 
vozidla, přičemž zohlední poměr síly 
motoru k užitečnému výkonu vozidla jako 
celku.

Or. pl
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Odůvodnění

Hmotnost vozidla je pouze jedním z řady důležitých kritérií. Nejsou zmíněny další důležité 
parametry užitkovosti, které se týkají síly motoru a frikčního odporu nebo ztrát v důsledku 
turbulence, tj. aerodynamiky tvaru vozidla.

Pozměňovací návrh 22
Jan Březina, Vicky Ford

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Vzhledem k nepřiměřeným dopadům, 
které vyplývají pro nejmenší výrobce z 
dodržování cílů pro specifické emise 
vymezených na základě užitkovosti 
vozidel, vysoké administrativní zátěži 
spojené s postupem pro udělení výjimky a 
pouze okrajovému přínosu, pokud jde o 
nevypuštěné emise CO2 z vozidel 
prodávaných těmito výrobci, jsou výrobci, 
kteří jsou odpovědní za méně než 500
nových osobních automobilů ročně, vyňati 
z působnosti cíle pro specifické emise a 
poplatku za překročení emisí.

(4) Vzhledem k nepřiměřeným dopadům, 
které vyplývají pro nejmenší výrobce z 
dodržování cílů pro specifické emise 
vymezených na základě užitkovosti 
vozidel, vysoké administrativní zátěži 
spojené s postupem pro udělení výjimky a 
pouze okrajovému přínosu, pokud jde o 
nevypuštěné emise CO2 z vozidel 
prodávaných těmito výrobci, jsou výrobci, 
kteří jsou odpovědní za méně než 1 000
nových osobních automobilů ročně, vyňati 
z působnosti cíle pro specifické emise a 
poplatku za překročení emisí.

Or. en

Odůvodnění

Malovýrobci požádali o odchylky prostřednictvím složitého procesu, který vyžaduje značné 
zdroje, a to i ze strany Evropské komise. V hodnocení dopadů Komise se uvádí, že tito výrobci 
mají na klima nepatrný vliv. Kromě toho brání limit 500 automobilů hospodářskému rozvoji 
těchto malých podniků, jejichž finanční životaschopnost je pravděpodobnější při výrobě až do 
1 000 automobilů, zejména za situace hospodářské krize.

Pozměňovací návrh 23
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5



AM\925662CS.doc 9/75 PE504.233v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Postup pro udělení výjimky pro 
malovýrobce by měl být zjednodušen tak, 
aby poskytl větší časovou pružnost 
výrobcům při podávání žádosti o výjimku 
a Komisi při rozhodování o jejím udělení.

vypouští se

Or. pl

Odůvodnění

Na malovýrobce automobilů pro milovníky výkonu a rychlosti by se neměl vztahovat 
preferenční režim. Výrobci takových automobilů nemají zásadní význam pro společnost.

Pozměňovací návrh 24
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Postup pro udělení výjimky 
specializovaným výrobcům by měl být 
zachován do roku 2020. Aby se však 
zajistilo, že úsilí o snížení emisí 
požadované od specializovaných výrobců 
odpovídá úsilí o snížení emisí 
velkovýrobců, měl by se od roku 2020 
používat cíl o 45 % nižší než u 
průměrných specifických emisí 
specializovaných výrobců v roce 2007.

(6) Postup pro udělení výjimky 
specializovaným výrobcům by měl být 
zachován do roku 2020. V době, kdy jsou 
specializovaným výrobcům uděleny 
výjimky, musí tito výrobci prokázat, že 
plní své povinnosti týkající se cílů. Aby se 
však zajistilo, že úsilí o snížení emisí 
požadované od specializovaných výrobců 
odpovídá úsilí o snížení emisí 
požadovanému od velkovýrobců, měl by 
se od roku 2020 používat stejný cíl pro 
všechny výrobce.

Or. pl

Odůvodnění

Je to nezbytné v zájmu spravedlivé hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 25
Adam Gierek
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) 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.

(7) Aby automobilový průmysl mohl 
uskutečňovat dlouhodobé investice a zavést 
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 podmínek 
vedoucích k nezbytné míře snížení emisí v 
souladu s dlouhodobými cíli Unie a z 
důsledků vývoje nákladově efektivní 
technologie pro snížení emisí prachu, 
škodlivých plynů a hluku u osobních 
automobilů. Je proto žádoucí, aby byly tyto 
aspekty přezkoumány, Komise 
vypracovala zprávu a případně i návrhy 
cílů CO2 po roce 2020. Zpráva by měla 
zahrnovat posouzení emisí CO2 ve všech 
fázích výrobního procesu a po celou dobu 
životnosti automobilu, jakož i během 
vrakování a recyklace.

Or. pl

Odůvodnění

Otázka emisí vyžaduje komplexní přístup.

Pozměňovací návrh 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) 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

(7) Aby automobilový průmysl mohl 
uskutečňovat dlouhodobé investice a 
inovace, je žádoucí poskytnout informace 
pro období po roce 2020. Mělo by se tak 
učinit stanovením cíle pro rok 2025. Tento 
cíl by měl vycházet z nezbytné míry 
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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.

snížení emisí, aby byl v souladu 
s dlouhodobými cíli Unie v oblasti ochrany 
klimatu a aby podpořil vývoj nákladově 
efektivní technologie pro snížení CO2 u 
osobních automobilů. Je proto žádoucí, aby
Komise vypracovala zprávu a navrhla cíle 
pro období po roce 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Hannu Takkula

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) 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.

(7) Aby automobilový průmysl mohl 
uskutečňovat dlouhodobé investice a 
inovace, je žádoucí poskytnout informace o 
tom, jak by nařízení (ES) č. 443/2009 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. 
Zpráva zohlední emise CO2 za celou dobu 
životnosti automobilů (včetně výroby a 
konce životnosti).

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Ivo Belet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7



PE504.233v01-00 12/75 AM\925662CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) 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.

(7) Aby automobilový průmysl mohl 
uskutečňovat dlouhodobé investice a 
inovace, je žádoucí poskytnout informace o 
tom, jak by nařízení (ES) č. 443/2009 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, jež mají být 
splněny do roku 2025 a po tomto roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Při vědomí časové náročnosti 
výzkumu a vývoje pro výrobce a s cílem 
zajistit výrobcům jistotu, kterou potřebují, 
je důležité stanovit cíl pro rok 2025. 
Stanovení tohoto cíle nyní by znamenalo 
pokračování stejné cesty jako v roce 2007, 
kdy byly stanoveny cíle pro rok 2020. 
Pokud si chce Evropa zachovat přední 
místo v celosvětové soutěži v oblasti 
čistších vozidel, pak s ohledem na 
nedávno přijaté ambiciózní standardy 
v oblasti úspory paliva v USA potřebuje 
stanovení dlouhodobého cíle dosažení 
65 g CO2/km v roce 2025.

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Jelikož jsou správné a pravdivé 
informace o emisích CO2 a spotřebě 
paliva, jež mají přímou vzájemnou 
souvislost, pro spotřebitele zásadní, aby se 
mohli informovaně rozhodovat, měla by 
být maximální pozornost věnována 
předvídání těchto parametrů. V dnešní 
době se však skutečné emise osobních a 
nákladních automobilů v provozu značně 
liší od hodnot stanovených během
stávajícího zkušebního cyklu. Proto je 
zapotřebí urychleně vyvinout lepší 
zkušební cyklus. 

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nařízení vyžaduje, aby Komise 
provedla posouzení dopadů za účelem 
přezkumu zkušebních postupů, jehož cílem 
je náležitě zohlednit skutečné emise CO2
z osobních automobilů. Tato práce 
pokračuje vývojem světového zkušebního 
postupu pro lehká užitková vozidla v rámci 
Evropské hospodářské komise OSN, ale 
ještě není dokončena. S ohledem na tuto 
skutečnost stanoví příloha I nařízení (ES) 
č. 443/2009 emisní limity pro rok 2020, jak 
jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 

(8) Nařízení vyžaduje, aby Komise 
provedla posouzení dopadů za účelem 
přezkumu zkušebních postupů, jehož cílem 
je náležitě zohlednit skutečné emise CO2
z osobních automobilů. Tato práce 
pokračuje vývojem světového zkušebního 
postupu pro lehká užitková vozidla v rámci 
Evropské hospodářské komise OSN, ale 
ještě není dokončena. S ohledem na tuto 
skutečnost a na to, že stávající zkušební 
cyklus nezohledňuje dostatečně skutečné 
emise osobních a nákladních automobilů 
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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.

v provozu, je zásadní vyvinout lepší 
zkušební cyklus. Pokud se stávající 
zkušební postupy uvedené v příloze I 
nařízení (ES) č. 443/2009, která stanoví
emisní limity pro rok 2020, jak jsou 
měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008, změní, měly by být limity 
uvedené v příloze I upraveny tak, aby se 
zajistila srovnatelná přísnost pro výrobce a 
třídy vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(8) Nařízení vyžaduje, aby Komise 
provedla posouzení dopadů za účelem 
přezkumu zkušebních postupů, jehož cílem 
je náležitě zohlednit skutečné emise CO2
z osobních automobilů. Tato práce 
pokračuje vývojem světového zkušebního 
postupu pro lehká užitková vozidla 
(„WLTP“) v rámci Evropské hospodářské 
komise OSN, ale ještě není dokončena. 
S ohledem na tuto skutečnost stanoví 
příloha I nařízení (ES) č. 443/2009 emisní 
limity pro rok 2020, jak jsou měřeny v 
souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
přílohou XII nařízení (ES) č. 692/2008. 
Aby se výrobcům umožnilo plánování při 
plné znalosti ustanovení, jimiž se mají 
řídit, bude stávající zkušební postup 
zachován pro účely tohoto nařízení do 
konce roku 2020. Počínaje rokem 2021 
bude stávající zkušební postup nahrazen 
WLTP. Jakmile se v roce 2021 začne pro 
účely tohoto nařízení uplatňovat postup 
WLTP, měly by být limity uvedené v 
příloze I upraveny tak, aby se zajistila 
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srovnatelná přísnost pro výrobce a třídy 
vozidel.

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem doplnění pravidel 
o výjimkách z cílů pro specifické emise, 
změny požadavků na údaje pro účely 
monitorování emisí CO2 a přizpůsobení 
vzorců pro výpočet specifických emisí CO2
uvedených v příloze I změnám hodnoty 
hmotnosti vozidla a regulačního 
zkušebního postupu měření specifických 
emisí CO2 podle nařízení (ES) č. 715/2007. 
Je zvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. 
Komise by při přípravě a vypracování aktů 
v přenesené pravomoci měla zajistit 
souběžné, včasné a vhodné předání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(12) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem doplnění pravidel 
o výjimkách z cílů pro specifické emise, 
změny požadavků na údaje pro účely 
monitorování emisí CO2 a přizpůsobení 
vzorců pro výpočet specifických emisí CO2
uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 
443/2009 změnám hodnoty hmotnosti a 
stopy vozidla a regulačního zkušebního 
postupu měření specifických emisí CO2
podle nařízení (ES) č. 715/2007. Je zvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni. Komise by při 
přípravě a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci měla zajistit souběžné, včasné a 
vhodné předání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem doplnění pravidel 
o výjimkách z cílů pro specifické emise, 
změny požadavků na údaje pro účely 
monitorování emisí CO2 a přizpůsobení 
vzorců pro výpočet specifických emisí CO2
uvedených v příloze I změnám hodnoty 
hmotnosti vozidla a regulačního 
zkušebního postupu měření specifických 
emisí CO2 podle nařízení (ES) č. 
715/2007. Je zvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Komise by při přípravě a 
vypracování aktů v přenesené pravomoci 
měla zajistit souběžné, včasné a vhodné 
předání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

(12) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie za účelem doplnění pravidel 
o výjimkách z cílů pro specifické emise, 
změny požadavků na údaje pro účely 
monitorování emisí CO2 a přizpůsobení 
vzorců pro výpočet specifických emisí CO2
uvedených v příloze I změnám hodnoty 
hmotnosti vozidla a regulačního 
zkušebního postupu měření specifických 
emisí CO2. Je zvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Komise by při přípravě a 
vypracování aktů v přenesené pravomoci 
měla zajistit souběžné, včasné a vhodné 
předání příslušných dokumentů 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. de

Pozměňovací návrh 35
Krišjānis Kariņš

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Bylo by vhodné posoudit potřebnost 
ustoupení od cílů emisí CO2 a jejich 
nahrazení cíli účinnosti spotřeby paliva, 
neboť cíle emisí CO2 nezohledňují 
škodlivé emise z moderních spalovacích 
motorů. Komise se proto vyzývá 
k předložení zprávy k této otázce.

Or. lv

Pozměňovací návrh 36
Josefa Andrés Barea
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Komise posoudila dostupnost údajů o 
stopě a jejich použití jako parametru 
užitkovosti ve vzorcích uvedených v 
příloze I. Tyto údaje jsou k dispozici a 
jejich potenciální využití bylo hodnoceno v 
posouzení dopadů. Na základě uvedeného 
posouzení byl vyvozen závěr, že 
parametrem užitkovosti použitým ve vzorci
pro rok 2020 by měla být hmotnost. V 
budoucím přezkumu by se však měly 
zvážit nižší náklady a výhody přechodu na 
stopu jako parametr užitkovosti.

(14) Komise posoudila dostupnost údajů o 
stopě a jejich použití jako parametru 
užitkovosti ve vzorcích uvedených v 
příloze I nařízení (ES) č. 443/2009. Tyto 
údaje jsou k dispozici a jejich potenciální 
využití bylo hodnoceno v posouzení 
dopadů. Na základě uvedeného posouzení 
byl vyvozen závěr, že parametrem 
užitkovosti použitým ve vzorci pro rok 
2020 by měla být hmotnost, neboť změna 
parametru užitkovosti by nesplňovala cíle 
jistoty plánování, protože výrobci sestavili 
svůj plán do roku 2020 na základě 
pokračování stávajícího parametru. 
Počínaje rokem 2025 by však měly nižší 
náklady a výhody stopy jako parametru
užitkovosti odůvodnit jeho používání.
Proto je v zájmu zajištění 
bezproblémového přechodu z hmotnosti 
na stopu vhodné zavést vzorec založený na 
stopě, který by mohli výrobci počínaje 
rokem 2016 používat jako alternativu ke 
vzorci založenému na hmotnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Specifické emise CO2 z nových 
osobních automobilů jsou v Unii měřeny 
harmonizovaným způsobem podle 
metodiky stanovené nařízením (ES) č. 
715/2007 a nařízením (ES) č. 692/2008. 
V zájmu minimalizace administrativní 
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zátěže nařízení (ES) č. 443/2009 by měl 
být soulad posuzován ve vztahu k údajům 
o registraci nových automobilů v Unii či 
shodnosti v provozu, které členské státy 
shromažďují a předávají Komisi. S cílem 
zajistit soudržnost údajů určených 
k posouzení souladu by měla být pravidla 
pro sběr a vykazování těchto údajů co 
nejvíce harmonizována.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Směrnice 2007/46/ES stanoví, že 
výrobci vydávají prohlášení o shodě, jímž 
musí být opatřeno každé nové osobní 
vozidlo, a že členský stát může dovolit 
registraci a uvedení do provozu nového 
osobního vozidla, pouze pokud je 
opatřeno platným prohlášením o shodě. 
Údaje shromažďované členskými státy by 
měly být, je-li to relevantní, v souladu s 
prohlášením o shodě vydaným výrobcem 
osobního automobilu. Pokud by členské 
státy z oprávněných důvodů prohlášení o 
shodě k dokončení procesu registrace a 
uvedení nového osobního automobilu do 
provozu nepoužily, měly by zavést 
opatření nutná k zajištění odpovídající 
přesnosti při monitorování. Pro údaje 
získané na základě prohlášení o shodě a 
pro údaje z provozu by se měla zřídit 
databáze podle norem Unie. Ta by měla 
sloužit jako jediný referenční zdroj, který 
členským státům umožní jednodušším 
způsobem uchovávat registrační údaje 
v případě nové registrace vozidel.

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14c) Plnění cílů výrobci podle nařízení 
(ES) č. 443/2009 by mělo být hodnoceno 
na úrovni Unie. 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 rokem 
2012. Poplatek by měl odpovídat míře, ve 
které výrobci nesplnili svůj cíl. Poplatek 
by se měl postupem času zvyšovat. 
V zájmu dostatečné motivace k přijetí 
opatření ke snížení specifických emisí CO2
z osobních automobilů by poplatek měl 
odrážet technologické náklady a 
pravděpodobné vyšší mezní náklady na 
soulad s nařízením (ES) 443/2009. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem souhrnného 
rozpočtu Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Poplatek za překročení emisí je potřeba stanovit na úrovni, jež zajistí, že se všichni výrobci 
budou nařízením řídit. V zájmu dostatečné motivace k přijetí opatření ke snížení specifických 
emisí CO2 z osobních automobilů by poplatek měl odrážet pravděpodobné vyšší mezní 
náklady pro jednotlivé výrobce odvozené od nákladů na technologii.

Pozměňovací návrh 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1
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Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku cíl ve výši 95 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007, přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008 a jeho prováděcími opatřeními a 
pomocí inovativních technologií.

S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku cíl ve výši 95 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007, přílohami III a XII nařízení 
(ES) č. 692/2008, ECE R83-06 a ECE 
R101, a to vždy podle stavu k ...+.
___________________
+ Úř. věst.: Vložte prosím datum přijetí 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Znění stávajícího nařízení Euro 6 (NEDC/ECE R83 a ECE R101) by mělo být aktualizováno, 
aby zajistilo stejnou míru přísnosti cílů stanovených v současné době, bez ohledu na 
plánované změny postupů a cyklu jako takového.

Pozměňovací návrh 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku cíl ve výši 95 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007, přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008 a jeho prováděcími opatřeními a 
pomocí inovativních technologií.

S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku cíl ve výši 95 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007, přílohami III a XII nařízení 
(ES) č. 692/2008, ECE R83-06 a ECE 
R101, a to vždy podle stavu k ...+.

____________________
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+ Úř. věst.: Vložte prosím datum přijetí 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Znění stávajícího nařízení Euro 6 (NEDC/ECE R83 a ECE R101) by mělo být aktualizováno, 
aby zajistilo stejnou míru přísnosti cílů stanovených v současné době, bez ohledu na 
plánované změny postupů a cyklu jako takového.

Pozměňovací návrh 42
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku cíl ve výši 95 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007, přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008 a jeho prováděcími opatřeními a 
pomocí inovativních technologií.

S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku cíl ve výši 80 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007, přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008 a jeho prováděcími opatřeními.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje 
k celému znění textu.)

Or. en

Odůvodnění

Makroekonomické modelování v oblasti posuzování dopadů tohoto právního předpisu 
ukazuje, že úspory z nižších výdajů EU na ropu v důsledku cíle pro rok 2020 by vedly k růstu 
HDP o přibližně 12 miliard EUR. Při zpřísnění cílů pro rok 2020 by toto číslo bylo ještě 
vyšší.

Pozměňovací návrh 43
Yannick Jadot
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se za odstavec 2 vkládá 
nový odstavec, který zní:
„S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku ve výši 60 g CO2/km, jak 
jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007, přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008 a jeho prováděcími opatřeními.“

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se za odstavec 2 vkládá 
nový odstavec, který zní:
„S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku ve výši 75 g CO2/km, jak 
jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007, přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008 a jeho prováděcími opatřeními.“

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobý cíl poskytuje výrobcům automobilů a jejich dodavatelům jistotu plánování a 
investic. V roce 2008 byl dlouhodobý cíl stanoven 12 let předem, což by mělo být zopakováno. 
Cíl 75 g by zajistil další zlepšování výkonu konvenčních vozidel, ale nevyžadoval by rozsáhlé 
zavádění velmi vyspělých technologií, jako jsou elektromobily.
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Pozměňovací návrh 45
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se za odstavec 2 vkládá 
nový odstavec, který zní:
„S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku v rozmezí 65 g CO2/km až 
75 g CO2/km, jak je uvedeno v čl. 13 odst. 
5.“

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„S účinkem od roku 2020 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku cíl ve výši 95 g CO2/km, 
jak jsou měřeny v souladu s nařízením 
(ES) č. 715/2007, přílohou XII nařízení 
(ES) č. 692/2008 a jeho prováděcími 
opatřeními a pomocí inovativních 
technologií.“

„S účinkem od roku 2020 bude průměrný 
cíl pro emise ve výši 95 g CO2/km 
stanovený v tomto nařízení měřen 
v souladu s tímto nařízením, nařízením 
(ES) č. 715/2007, přílohou XII nařízení 
(ES) č. 692/2008 a jeho prováděcími 
opatřeními a bude ho dosaženo 
prostřednictvím zlepšení technologie 
motoru a pomocí inovativních 
technologií.“

Or. de
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Pozměňovací návrh 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se za odstavec 2 vkládá 
nový odstavec, který zní:
„S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení cíl pro průměrné emise z nového 
vozového parku ve výši 65 g CO2/km, jak 
jsou měřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007, přílohou XII nařízení (ES) č. 
692/2008 a jeho prováděcími opatřeními.“

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 b (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) V článku 1 se vkládá nový odstavec 
2b, který zní:
„S účinkem od roku 2016 nahradí pro 
účely měření emisí CO2 zkušební postup 
pro lehká užitková vozidla („WLTP“) 
zkušební postupy stanovené v nařízení 
(ES) č. 715/2007 a jeho prováděcích 
opatřeních.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Jan Březina, Vicky Ford

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 443/2009
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 
osobních automobilů 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 1 000 nových 
osobních automobilů registrovaných v EU 
v předchozím kalendářním roce.“

Or. en

Odůvodnění

Malovýrobci požádali o odchylky prostřednictvím složitého procesu, který vyžaduje značné 
zdroje, a to i ze strany Evropské komise. V hodnocení dopadů Komise se uvádí, že tito výrobci 
mají na klima nepatrný vliv. Kromě toho brání limit 500 automobilů hospodářskému rozvoji 
těchto malých podniků, jejichž finanční životaschopnost je pravděpodobnější při výrobě až do 
1 000 automobilů, zejména za situace hospodářské krize.

Pozměňovací návrh 50
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 443/2009
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 
osobních automobilů 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 5 000 nových 
osobních automobilů registrovaných v EU 
v předchozím kalendářním roce.“



PE504.233v01-00 26/75 AM\925662CS.doc

CS

Or. ro

Pozměňovací návrh 51
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 3 se odst. 1 písm. f) 
nahrazuje tímto:
„f) „specifickými emisemi CO2“ emise 
CO2 osobního automobilu měřené v 
souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
určené jako hmotnostní emise CO2
(kombinace) v prohlášení o +. V případě 
osobních automobilů, které nemají 
schválení typu v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007, se „specifickými emisemi 
CO2“ rozumějí emise CO2 měřené stejným 
měřícím postupem, jaký pro osobní 
automobily stanoví nařízení (ES) č. 
692/2008, nebo postupy, které přijala 
Komise za účelem stanovení emisí CO2
pro takové osobní automobily; pro účely 
tohoto nařízení vstoupí veškeré úpravy 
přijaté v nařízení (ES) č. 715/2007 a 
nařízení (ES) č. 692/2008, jakož i v 
normách ECE R 83 a R 101, jež jsou 
považovány za základ a které vstoupí 
v platnost ode dne 1. ledna 2013, v 
platnost až od 1. ledna 2021.“

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
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Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V čl. 3 odst. 1 se doplňuje nové 
písmeno h), které zní:
h) „alternativními palivy“
vysokoenergetické chemické látky, 
nejčastěji uhlovodíkové sloučeniny, 
v kapalné či plynné podobě.“

Or. pl

Odůvodnění

Mezi tato paliva patří biopaliva i tradiční paliva, která byla upravena za účelem snížení emisí 
CO2.

Pozměňovací návrh 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V čl. 3 odst. 1 písm. f) se na konci 
doplňuje nová věta, která zní:
„Pro účely tohoto písmene se zkušební 
postup pro lehká užitková vozidla použije 
od 1. ledna 2016.“

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Werner Langen, Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Článek 5 se nahrazuje tímto:
Článek 5
Superkredity
(1) Pro výpočet průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než
50 % cílové hodnoty pro specifické emise 
každého výrobce v souladu s nařízením 
(ES) č. 433/2009 započte jako
- 3,5 automobilu v roce 2012;
- 3,5 automobilu v roce 2013;
- 2,5 automobilu v roce 2014;
- 2,5 automobilu v roce 2015;
- 2,5 automobilu v roce 2016;
- 2,5 automobilu v roce 2017;
- 2 automobily v roce 2018;
- 2 automobily v roce 2019;
- 2 automobily v roce 2020.
(1a) Opakované započítání podle odstavce 
1 se uplatní jen tehdy, pokud průměrné 
specifické emise CO2 jednoho výrobce za 
daný kalendářní rok nepřekračují 15 % 
nad rámec jeho cíle pro specifické emise.“

Or. de

Pozměňovací návrh 55
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Za článek 5 se vkládá nový článek, 
který zní:

vypouští se

Článek 5 a
Superkredity pro dosažení cíle 95 g
CO2/km
1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.
2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.“

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Za článek 5 se vkládá nový článek, 
který zní:

vypouští se

„Článek 5a
Superkredity pro dosažení cíle 95 g 
CO2/km
1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní 
automobil se specifickými emisemi CO2 
nižšími než 35 g CO2/km započítá 
v období 2020–2023 jako 1,3 osobního 
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automobilu a v období po roce 2024 jako 
1 osobní automobil.
2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.“

Or. de

Pozměňovací návrh 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 5 a (nový) – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Superkredity pro dosažení cíle 95 g 
CO2/km

Pobídky pro automobily s nízkými 
emisemi 

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Francisco Sosa Wagner

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Superkredity pro dosažení cíle 95 g 
CO2/km

Superkredity

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 g CO2/km započte jako



AM\925662CS.doc 31/75 PE504.233v01-00

CS

po roce 2024 jako 1 osobní automobil.
- 2 automobily v roce 2020;
- 1,7 automobilu v roce 2021;
- 1,5 automobilu v roce 2022;
- 1,3 automobilu v roce 2023;
- 1 automobil v roce 2024.

2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.“

2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro daný rok zohlední 
při použití multiplikátorů uvedených 
v odstavci 1, nepřekročí 2 % celkového
počtu nových registrací osobních 
automobilů na výrobce.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k vysokým nákladům na výzkum a vývoj, suroviny a výrobu v souvislosti s vývojem 
vozidel s velmi nízkými emisemi uhlíku mohou být potřebné další pobídky s cílem motivovat 
výrobce, aby dodávali tato vozidla dříve, než by jinak plánovali. Superkredity by mohly k 
tomuto účelu posloužit, avšak zároveň mohou ohrozit cíl 95 g. Je tudíž zapotřebí nastolit 
rovnováhu prostřednictvím omezení multiplikátorů, časového rámce a množství kreditů, které 
lze použít.

Pozměňovací návrh 59
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5 a (nový) – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
45 g CO2/km započítá v období 2016–2019 
jako 2 osobní automobily.

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5 a (nový) – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.

Při výpočtu průměrných specifických emisí 
CO2 výrobce

a) se cíl pro specifické emise výrobce 
prodávajícího méně než 4 % nových 
automobilů s nízkými emisemi, které činí 
méně než 35 g CO2/km, sníží o:
- 4 g pro výrobce prodávající méně než 
1 % automobilů s nízkými emisemi;
- 3 g pro výrobce prodávající méně než 
2 % automobilů s nízkými emisemi;
- 2 g pro výrobce prodávající méně než 
3 % automobilů s nízkými emisemi;
- 1 g pro výrobce prodávající méně než 
4 % automobilů s nízkými emisemi;
b) se cíl pro specifické emise výrobce 
prodávajícího více než 4 % automobilů 
s nízkými emisemi, které činí méně než 
35 g CO2/km, zvýší o:
- 2 g pro výrobce prodávající více než 4 % 
automobilů s nízkými emisemi;
- 3 g pro výrobce prodávající více než 5 % 
automobilů s nízkými emisemi;
1a. Členské státy každý rok do 28. února 
zveřejní celkový počet vozidel jednotlivých 
výrobců se specifickými emisemi CO2 ve 
výši 35 g CO2 /km vyrobených za uplynulý 
kalendářní rok, a to počínaje rokem ....+.
1b. Komise počínaje rokem ...+ každoročně 
do 28. února zveřejní zprávu za uplynulý 
kalendářní rok, která vyhodnotí, jaký 
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dopad měly pobídky pro automobily 
s nízkými emisemi na specifické cíle 
výrobců pro emise.
__________________
+ Úř. věst.: vložte prosím rok vstupu 
tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5 a (nový) – nadpis a odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Superkredity pro dosažení cíle 95 g 
CO2/km

Vozidla s mimořádně nízkými emisemi 
uhlíku

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.

1. Počínaje rokem 2020: 

a) cíl pro průměrné specifické emise CO2
se u každého výrobce, který je na trhu 
Unie odpovědný za registraci více než 5 % 
nových osobních automobilů se 
specifickými emisemi nižšími než 50 g 
CO2/km, zvýší o 2 g CO2/km;
b) cíl pro průměrné specifické emise CO2
se u každého výrobce, který je na trhu 
Unie odpovědný za registraci méně než 
4 % nových osobních automobilů se 
specifickými emisemi nižšími než 50 g 
CO2/km, sníží o 1 g CO2/km;
c) cíl pro průměrné specifické emise CO2
u výrobců, kteří jsou na trhu Unie 
odpovědni za registraci 4 % až 5 % 
nových osobních automobilů se 
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specifickými emisemi nižšími než 50 g 
CO2/km, nebude dotčen.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5 a (nový) – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než
50 g CO2/km nebo s emisemi nižšími než 
50 % hodnoty uvedené jako cíl pro jeho 
specifické emise, který byl stanoven podle 
vzorce v příloze I s maximálním limitem 
70 g CO2/km, počínaje rokem 2016 
započítá jako 2 osobní automobily.
Nashromážděných kreditů nebo jejich 
části lze využít v kterémkoli roce období 
2016–2025.

Or. en

Odůvodnění

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).
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Pozměňovací návrh 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5 a (nový) – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než
50 g CO2/km nebo s emisemi nižšími než 
50 % hodnoty uvedené jako cíl pro jeho 
specifické emise, který byl stanoven podle 
vzorce v příloze I s maximálním limitem 
70 g CO2/km, počínaje rokem 2016 
započítá jako 2 osobní automobily.
Nashromážděných kreditů nebo jejich 
části lze využít v kterémkoli roce období 
2016–2025.

Or. en

Odůvodnění

EU se dohodla na obecné vizi politiky vedoucí v budoucích desetiletích k čisté a udržitelné 
dopravě. To bude mít za následek rychlejší zavedení těchto vysoce nákladných technologií na 
trh a prospěje to všem zúčastněným stranám a faktorům, včetně zákazníků (dřívější dodávka 
výrobků), životního prostředí (nižší emise CO2) a výrobců (rychlejší snižování nákladů). 
Vzhledem k nejisté situaci na trhu je zapotřebí zavést některé flexibilní mechanismy, aby byla 
zachována podpora pro tato vozidla.

Pozměňovací návrh 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5 a (nový) – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než
50 g CO2/km nebo s emisemi nižšími než 
50 % hodnoty uvedené jako cíl pro jeho 
specifické emise, který byl stanoven podle 
vzorce v příloze I s maximálním limitem 
70 g CO2/km, počínaje rokem 2016 
započítá jako 1,5 osobního automobilu.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5 a (nový) – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–
2023 jako 1,3 osobního automobilu a 
v období po roce 2024 jako 1 osobní 
automobil.

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–
2023 jako 2 osobní automobily a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.

Or. en

Odůvodnění

Míra podpory vozidel s nízkými emisemi je vyšší např. v USA a Číně. Politika EU musí být v 
souladu s těmito zeměmi či regiony, aby EU nebyla v konkurenční nevýhodě, jež by měla 
nepříznivý dopad na konkurenceschopnost průmyslu EU v celosvětovém měřítku.

Pozměňovací návrh 66
Kent Johansson
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5 a (nový) – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
45 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.

Or. en

Odůvodnění

Během přechodného období mezi přechodem od automobilů na konvenční pohon k 
elektromobilům elektřina ještě není dostupná všude (zejména v řídce obydlených oblastech). 
Je proto důležité stanovit pobídky také pro vývoj vozidel na hybridní pohon s nízkými emisemi 
CO2.

Pozměňovací návrh 67
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
35 g CO2/km započítá v období 2020–
2023 jako 1,3 osobního automobilu a 
v období po roce 2024 jako 1 osobní 
automobil.

1. Při výpočtu průměrných specifických 
emisí CO2 se každý nový osobní automobil 
se specifickými emisemi CO2 nižšími než 
50 g CO2/km započítá v období 2020–2023 
jako 1,3 osobního automobilu a v období 
po roce 2024 jako 1 osobní automobil.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
Pilar del Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5 a (nový) – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Pozměňovací návrh 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5 a (nový) – odst. 2



AM\925662CS.doc 39/75 PE504.233v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5 a (nový) – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.

2. Počínaje rokem 2020 Komise 
každoročně na základě informací 
poskytnutých členskými státy v souladu 
s čl. 8 odst. 2 vyhodnotí, do jaké míry mají 
přínosy a náklady v souvislosti s 
ustanovením tohoto článku dopad na 
úroveň cíle stanoveného v čl. 1 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5 a (nový) – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–

2. Maximální počet nových osobních 
automobilů, které se pro období 2020–
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2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, nepřekročí 
celkový počet 20 000 nových registrací 
osobních automobilů na výrobce.

2023 zohlední při použití multiplikátorů 
uvedených v odstavci 1, celkově 
nepřekročí 1 % nových registrací osobních 
automobilů na výrobce.

Or. de

Pozměňovací návrh 72
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 5 a (nový) – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zvýšení cíle každého výrobce pro 
specifické emise, které vychází z výpočtu 
superkreditů, bude omezeno na 5 g 
CO2/km.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Článek 6 se nahrazuje tímto:
„S cílem určit, zda výrobce plní svůj cíl 
pro specifické emise CO2 uvedený v 
článku 4, se cíle pro specifické emise CO2
pro každé vozidlo navržené tak, aby mohlo 
používat alternativní paliva v souladu 
s normami EU, sníží o 5 % do 31. 
prosince 2015, aby mohl být zohledněn 
jejich větší potenciál pro inovativní 
palivové technologie a schopnost snižovat 
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emise při používání biopaliv. Toto snížení 
se uplatní pouze v případě, že alespoň 30 
% čerpacích stanic v členském státě, v 
němž je vozidlo registrováno, zajišťuje 
tento druh alternativního paliva, včetně 
biopaliv, v souladu s kritérii udržitelnosti 
stanovenými v příslušných právních 
předpisech EU.“

Or. pl

Odůvodnění

Bonus 5% snížení emisí CO2 by se měl vztahovat na všechna alternativní paliva, včetně 
bioesterů, a nikoli pouze na bioetanol.

Pozměňovací návrh 74
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Vkládá se nový článek, který zní:
Článek 7a
Shodnost v provozu
1. Ustanovení o shodnosti v provozu 
uvedená v článku 9 a příloze II nařízení 
(ES) č. 692/2008 se obdobně použijí na 
spotřebu paliva a emise CO2 u nových 
osobních automobilů během doby jejich 
životnosti za běžných podmínek používání. 
Tato ustanovení vyžadují nezávislou 
zkoušku doběhu u nových automobilů, 
pro něž se shodnost v provozu ověřuje 
s cílem získat hodnoty odporu pro účely 
nastavení dynamometru.
2. Výsledky zkoušek v provozu budou 
doplněny zprávou o ověření vypracovanou 
nezávislým a certifikovaným subjektem. 
Ve zprávě o ověření se posoudí, zda tyto 
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zkoušky náležitě odrážely podmínky 
obvyklého provozu a zda byly případné 
úpravy odůvodněné.
3. Členské státy veřejně zpřístupní v 
elektronické podobě výsledky zkoušek v 
provozu a připojí zprávu o ověření v 
souladu se směrnicí 2003/4/ES a předají 
tyto výsledky a ověřovací zprávu do tří 
měsíců Komisi.
4. Pokud naměřené hodnoty emisí CO2 u 
nových osobních automobilů během 
zkoušek v provozu překročí specifické 
emise CO2 oznámené podle čl. 8 odst. 2 o 
více než 4 %, přepočítá Komise průměrné 
specifické emise CO2 pro výrobce během 
uplynulých let za účelem stanovení 
souladu s cílem pro specifické emise podle 
článku 8. Na základě nového výpočtu 
bude jakékoli překročení cíle pro 
specifické emise podléhat poplatku za 
překročení emisí v souladu s článkem 9.
5. Komise vede centrální registr výsledků 
zkoušek v provozu oznámených 
vnitrostátními orgány a každoročně 
zveřejní souhrnnou zprávu. Centrální 
registr a souhrnné zprávy budou veřejně 
zpřístupněny v elektronické podobě.
6. Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů podrobná pravidla o 
shodnosti v provozu podle odstavce 1, jež 
jsou nezbytná pro zajištění, aby zkoušky 
v provozu co nejvíce odrážely podmínky 
obvyklého provozu, a aby podporovala 
jednotné uplatňování a vycházela ze 
zkušeností získaných výrobci během 
uplatňování odstavce 1 a hodnocení ve 
zprávách o ověření uvedených v odstavci 
2. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 14 odst. 2. Tato pravidla se přijmou do 
[DDMMRRRR].“

Or. en
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Odůvodnění

Stávající ustanovení o shodnosti v provozu jsou dobře zavedená a představují dobrý základ 
pro měření spotřeby paliva a emisí CO2 v běžných podmínkách používání. Pokud skutečné 
emise CO2 překročí údaj uvedený v prohlášení o shodě o nepřiměřenou hodnotu, měla by 
Komise znovu posoudit soulad se specifickými cíli pro emise za předchozí rok a měla by uložit 
náležité poplatky za překročení emisí.

Pozměňovací návrh 75
Adina-Ioana Vălean

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Vkládá se nový článek, který zní: 
Článek 7a
Shodnost v provozu
1. Ustanovení o shodnosti v provozu 
uvedená v článku 9 a příloze II nařízení 
(ES) č. 692/2008 se obdobně použijí na 
spotřebu paliva a emise CO2 u osobních 
automobilů během doby jejich životnosti 
za běžných podmínek používání.
2. Výsledky zkoušek v provozu mohou být 
u všech nových vozidel doplněny zprávou 
o ověření vypracovanou nezávislým a 
certifikovaným subjektem, která posoudí, 
zda tyto zkoušky náležitě odrážely 
podmínky obvyklého provozu a zda byly 
případné úpravy odůvodněné.
3. Členské státy veřejně zpřístupní v 
elektronické podobě výsledky zkoušek v 
provozu a připojí zprávu o ověření v 
souladu se směrnicí 2003/4/ES a předají 
tyto výsledky a ověřovací zprávu do tří 
měsíců Komisi.
4. Pokud naměřené hodnoty emisí CO2 u 
osobních automobilů během zkoušek 
v provozu překročí specifické emise CO2
oznámené podle čl. 8 odst. 2 o více než 
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4 %, přepočítá Komise průměrné 
specifické emise CO2 pro výrobce během 
daného roku za účelem stanovení souladu 
s cílem pro specifické emise podle článku 
8. Na základě nového výpočtu bude 
jakékoli překročení cíle pro specifické 
emise podléhat poplatku za překročení 
emisí v souladu s článkem 9.
5. Komise vede centrální registr výsledků 
zkoušek v provozu oznámených 
vnitrostátními orgány a každoročně 
zveřejní souhrnnou zprávu. Centrální 
registr a souhrnné zprávy budou veřejně 
zpřístupněny v elektronické podobě.“

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Vkládá se nový článek, který zní:
Článek 7a
Shodnost v provozu
Opatření v zájmu shodnosti v provozu 
musí být vhodná pro zajištění toho, aby 
úspora paliva a emise CO2 u osobních 
automobilů během zkoušek schválení typu 
odpovídaly úsporám a emisím dosaženým 
týmž vozidlem v podmínkách obvyklého 
provozu.
Shodnost v provozu pro CO2 se stanoví 
během zkušebního cyklu na základě 
zkoušek provedených do roku 2014 třetí 
stranou, která je nezávislým a 
certifikovaným subjektem. 
Pokud naměřené hodnoty CO2 překročí 
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hodnotu uvedenou výrobcem o více než 
4 %, použije se čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) 
č. 715/2007.“

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4 b (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b) V článku 8 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:
5) Výrobci mohou do tří měsíců ode dne, 
kdy jim byl oznámen předběžný výpočet 
podle odstavce 4, oznámit Komisi 
případné chyby v údajích s uvedením, ve 
kterém členském státě podle nich k chybě 
došlo.
Komise posoudí veškerá oznámení 
výrobců a do 31. října předběžné výpočty 
podle odstavce 4 buď potvrdí, anebo 
pozmění.
Od 1. ledna 2016 do roku 2023 včetně 
sdělí každý výrobce Komisi ve lhůtě tří 
měsíců ode dne, kdy mu byl oznámen 
předběžný výpočet podle odstavce 4, zda 
má Komise při výpočtu jeho průměrných 
specifických emisí CO2 v předcházejícím 
kalendářním roce zohlednit superkredity 
podle článku 5.

Or. de
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Pozměňovací návrh 79
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) V čl. 9 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje 
tímto:
b) Od roku 2019:
(překročení emisí × 130 EUR/g CO2/km) 
× počet nových osobních automobilů.“

Or. en

Odůvodnění

Přiměřená úroveň poplatků za překročení emisí je zásadní pro zajištění souladu s nařízením. 
Podle hodnocení dopadů vypracovaného Komisí činí průměrné mezní náklady na dosažení 
95 g/km v roce 2020 91 EUR/g CO2/km. V zájmu zohlednění pravděpodobných vyšších 
mezních nákladů na dosažení souladu s cíli pro rok 2020 je potřeba poplatky za překročení 
emisí zvýšit na nejméně 130 EUR /g CO2/km.

Pozměňovací návrh 80
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) v odstavci 4 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Žádost o výjimku z cíle pro specifické 
emise vypočítaného na základě přílohy I 
může podat výrobce, který je spolu se 
všemi svými spojenými podniky 
odpovědný za 10 000 až 100 000 nových 
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osobních automobilů registrovaných za 
kalendářní rok ve Společenství.“

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zajistit postupné celkové snižování emisí CO2 ve vozovém parku; od roku 2020 se 
výjimka pro specializovaného výrobce sníží na 100 000 do roku 2030.

Pozměňovací návrh 81
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 11 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě použití ve vztahu k příloze I 
bodu 1 písm. c) cíl, kterým je 45% snížení 
průměrných specifických emisí CO2
naměřených v roce 2007, nebo podává-li 
více spojených podniků jednu žádost, 45% 
snížení průměru průměrných specifických 
emisí CO2 těchto spojených podniků v 
roce 2007.“ 
.

vypouští se

Or. ro

Pozměňovací návrh 82
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 7 – písm. c a (nové)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 11 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) V odst. 4 druhém pododstavci se 
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doplňuje nové písmeno, které zní:
„ca) v případě použití ve vztahu k příloze I 
bodu 1 písm. d) cíl, kterým je 65% snížení 
průměrných specifických emisí CO2
naměřených v roce 2007, nebo podává-li 
více spojených podniků jednu žádost, 65% 
snížení průměru průměrných specifických 
emisí CO2 těchto spojených podniků v 
roce 2007.“

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Adam Gierek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) V čl. 12 odst. 1 se zrušuje poslední 
věta.

Or. pl

(Celkový příspěvek těchto technologií ke snížení cíle pro průměrné specifické emise každého 
výrobce činí nejvýše 7 g CO2/km.)

Odůvodnění

Inovativním technologiím nelze ukládat mezní hodnoty.

Pozměňovací návrh 84
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 12 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Na žádost dodavatele nebo výrobce se 
zohlední snížení emisí CO2 dosažené 
použitím inovativních technologií.
Zohlednění technologií musí zahrnovat 
přinejmenším zprávu o ověření 
vypracovanou technickou zkušebnou 
uvedenou v článku 7 nařízení (EU) č. 
725/2011.

Celkový příspěvek těchto technologií ke 
snížení průměrných specifických emisí 
každého výrobce může činit nejvýše 3,5 g 
CO2/km na jedno vozidlo.“

Or. en

Odůvodnění

Ekologické inovace zlepšují účinnost vozidla v reálném provozu, nikoli ve zkušebním cyklu. 
Zkušební cyklus a zkušební postupy je zapotřebí modernizovat, aby více odrážely skutečný 
provoz. Až do modernizace cyklu můžeme souhlasit s potřebností ekologických inovací, pokud 
bude zachován stávající odolný postup posuzování a celkový příspěvek, který mohou mít 
ekologické inovace pro dosažení cíle, bude omezen hodnotou 3,5g/km.

Pozměňovací návrh 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„(1) Na žádost dodavatele nebo výrobce se 
zohlední snížení emisí CO2 dosažené 
použitím inovativních technologií nebo 
kombinací inovativních technologií 
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(,inovativní technologický soubor�). 
Celkový příspěvek těchto technologií ke 
snížení průměrných specifických emisí 
každého výrobce může činit nejvýše 7 g 
CO2/km.“

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Ismail Ertug

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 12 – odst. 2 – první věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme prováděcí pravidla pro 
postup schvalování inovativních 
technologií uvedených v odstavci 1 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 14 odst. 2 tohoto 
nařízení.

„Komise přijme prováděcí pravidla pro 
postup schvalování inovativních 
technologií nebo inovativních 
technologických souborů uvedených v 
odstavci 1 prostřednictvím prováděcích 
aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 2 
tohoto nařízení.“

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 odst. 2 písm. c) se zrušuje.

Or. pl

(c) inovativní technologie nesmějí podléhat měřením CO2 v rámci standardního zkušebního 
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cyklu ani závazným ustanovením na základě doplňkových dodatečných opatření pro dodržení 
snížení o 10 g CO2 /km uvedeného v článku 1, ani nesmějí být povinné podle jiných právních 

předpisů Společenství.)

Odůvodnění

Toto vynětí je nelogické a neopodstatněné.

Pozměňovací návrh 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Komise přijme prováděcí pravidla pro 
postup schvalování inovativních 
technologií uvedených v odstavci 1 
prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 14 odst. 2 tohoto 
nařízení.

Komise přijme prováděcí pravidla pro 
postup schvalování inovativních 
technologií nebo inovativních 
technologických souborů uvedených v 
odstavci 1 prostřednictvím prováděcích 
aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 
2. Postupy schvalování vycházejí z těchto 
kritérií:
a) dodavatel nebo výrobce odpovídají za 
snížení emisí CO2 dosažené použitím 
inovativních technologií nebo 
inovativních technologických souborů;
b) inovativní technologie nebo inovativní 
technologické soubory musí mít ověřitelný 
přínos ke snížení emisí CO2.
Doplňující inovativní technologie a 
inovativní technologické soubory a jejich 
působení na specifické emise CO2
z osobních automobilů lze bonifikovat 
pouze vůči podílu, který působí mimo 
standardní zkušební cyklus; inovativní 
technologie a inovativní technologické 
soubory nesmějí podléhat ustanovením na 
základě dodatečných opatření pro 
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dodržení snížení o 10 g CO2 /km 
uvedeného v článku 1, a ani nesmějí být
povinné podle jiných právních předpisů 
Společenství.

Or. de

Pozměňovací návrh 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b) V článku 12 se za odstavec 4 vkládá 
odstavec, který zní:
„Komise předloží Radě a Parlamentu 
jednou ročně zprávu o schválených a 
zamítnutých inovativních technologiích a 
inovativních technologických souborech.“

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) Na konci článku 12 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„Komise do 31. prosince 2013 navrhne 
revizi prováděcích ustanovení pro postup 
schvalování ekologických inovací s cílem 
zjednodušit jeho uplatnění na používání 
inovativních technologií. Po této revizi by 
Komise měla vydat příručku k jeho
správnému uplatňování.“

Or. de

Odůvodnění

Stávající právní předpisy – nařízení (ES) č. 443/2009 – stanoví, že v zájmu splnění cíle 
Společenství by měla být zohledněna snížení emisí CO2 dosažená použitím inovativních 
technologií. V minulosti však byla podána pouze jedna žádost tohoto druhu. Tuto situaci lze 
napravit přepracováním postupu schvalování ve smyslu zjednodušení postupu podání žádosti 
a vydáním příručky. 
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Pozměňovací návrh 92
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 443/2009
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 se mění takto:
V odstavci 2 se třetí pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„Tato opatření se přijímají 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 14a.“

b) V odstavci 3 se zrušuje druhý 
pododstavec.

c) Odstavec 5 se nahrazuje tímto:

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

d) Odstavec 7 se nahrazuje tímto:
  
„7. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 14a za účelem úpravy vzorců v 
příloze I, aby byly zohledněny veškeré 
změny v regulačním zkušebním postupu 
pro měření specifických emisí CO2 podle 
nařízení (ES) č. 715/2007 a nařízení (ES) 
č. 692/2008 a zároveň se zajistilo, že v 
rámci starých a nových zkušebních 
postupů jsou požadavky na snížení emisí 
kladené na výrobce a vozidla pro různý 
užitek srovnatelně přísné.“

Or. ro
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Pozměňovací návrh 93
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. -a (nové)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) V čl. 13 odst. 2 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„2. Do dne 31. října 2014 a poté každé tři 
roky se přijmou opatření, kterými se 
v příloze I hodnoty M0 a F0 upraví 
takovým způsobem, aby vyjadřovala 
průměrnou hmotnost a průměrnou stopu 
u nových osobních automobilů 
registrovaných za předchozí tři kalendářní 
roky.“

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V čl. 13 odst. 3 se doplňuje nový 
pododstavec 1a, který zní:
„Aby bylo zaručeno, že skutečné 
celosvětové emise se odpovídajícím 
způsobem zohledňují a naměřené hodnoty 
CO2 jsou plně srovnatelné, Komise 
v souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 
715/2007 zajistí, že skutečnosti, které mají 
při zkušebním postupu významný vliv na 
naměřené hodnoty emisí CO2, jsou jasně
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definované a že jsou odstraněna pružná 
opatření při zkouškách.“

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. b
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) V odstavci 3 se zrušuje druhý 
pododstavec.

b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. S cílem provést do roku 2014 
v souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 
715/2007 přezkum postupů pro měření 
emisí CO2 stanovených uvedeným 
nařízením a dále s cílem používat od 1. 
ledna 2021 pro účely tohoto nařízení 
přepracovaný postup pro měření, provádí 
Komise od roku 2012 posuzování dopadu. 
Komise zejména předloží vhodné návrhy 
na úpravu postupů tak, aby náležitě 
zohledňovaly skutečné emise CO2 z 
automobilů, a návrhy na začlenění 
schválených inovativních technologií 
definovaných v článku 12, které by mohly 
být zohledněny ve zkušebním cyklu.
Komise zajistí, aby tyto postupy byly 
následně pravidelně přezkoumávány.“

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. b a (nové)
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Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V článku 13 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
 „3a. Komise posoudí možnost nahradit 
přístup založený na výfukových emisích, 
při němž jsou započítávány pouze emise 
související s produkcí paliva, přístupem 
zohledňujícím celý životní cyklus, který 
zahrnuje emise ze všech fází existence 
vozidla, od výroby až po likvidaci na konci 
životnosti či recyklaci.“

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V článku 13 se vkládá nový 
pododstavec 3a, který zní:
„3a. Komise zváží výhody, jaké má 
zajištění, že hodnoty CO2 schváleného 
typu zahrnují emise vzniklé používáním 
zařízení ve vozidle, která spotřebují 
nejvíce energie, a pokud je to vhodné, 
navrhne, aby toto opatření bylo zavedeno 
v období po roce 2020.“

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Francisco Sosa Wagner
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Do 31. prosince 2015 dokončí Komise 
přezkum cílů pro specifické emise 
uvedených v příloze I a výjimek 
uvedených v článku 11 s cílem stanovit:

a) způsoby, jak do roku 2025 nákladově 
co nejefektivnějším způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 75 g CO2/km, a to pod 
podmínkou potvrzení jeho proveditelnosti 
na základě aktualizovaných výsledků 
posouzení dopadů,
b) aspekty provádění tohoto cíle, včetně 
poplatku za překročení emisí.
Komise předloží podle potřeby na základě 
tohoto přezkumu a svého posouzení 
dopadu, které zahrne celkové posouzení 
dopadu na automobilový průmysl a na 
něm závislá odvětví, návrh na změnu 
tohoto nařízení řádným legislativním 
postupem a způsobem, který bude v co 
nejvyšší míře nestranný z hlediska 
hospodářské soutěže, sociálně spravedlivý 
a udržitelný.

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobý cíl poskytuje výrobcům automobilů a jejich dodavatelům jistotu plánování a 
investic. Budoucí technologický, hospodářský a sociální vývoj však mohou mít dopad na 
proveditelnost dlouhodobého cíle. Je proto vhodné přezkoumat v roce 2015 cíl pro rok 2025.

Pozměňovací návrh 99
Bernd Lange

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
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Nařízení (ES) č. 443/2009 
Čl. 13 – odst. 5

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 
osobních automobilů pro období po roce 
2020.“

 Do 31. prosince 2014 předloží Komise 
návrh cílů emisí CO2 u nových osobních 
automobilů pro období po roce 2020. Nová
limitní hodnota se vypočítá 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 v odvětví dopravy do roku 2050. 
Tento návrh bude vycházet z nového 
celosvětově harmonizovaného zkušebního 
cyklu pro lehká vozidla (WLTP). Nebude-
li dosaženo dohody o této normě do 1. 
dubna 2014, bude návrh vycházet ze 
zavedeného zkušebního cyklu (NEDC).
Návrh na nový limit CO2 bude rovněž 
zahrnovat:
- posouzení emisí CO2 z osobních 
automobilů po celou dobu jejich 
životnosti, jak je uvedeno v ,Plánu pro 
Evropu účinně využívající zdroje�; 
výsledky budou zohledněny při 
posuzování limitních hodnot;
- údaje o emisích z reálného provozu 
(Real World Driving Emissions, RDE).“

Or. de

Odůvodnění

Bylo by žádoucí, aby prováděné zkoušky byly komplexní a odrážely reálné podmínky. Dlouho 
trvající rozhodování by však nemělo vést k tomu, že se ze zřetele ztratí cíle týkající se CO2. V 
důsledku nových návrhů motoru a stále nižší spotřeby v současnosti emise výfukových plynů 
odpovídají za méně než polovinu emisí CO2 z osobních automobilů, neboť většina emisí je v 
současné době produkována ve fázi výroby a recyklace. Řada získaných výsledků ukazuje, že 
skutečně úrovně emisí jsou podstatně vyšší, než kolik ukazují záznamy zkušebního cyklu.
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Pozměňovací návrh 100
Josefa Andrés Barea

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Do 31. prosince 2014 přezkoumá 
Komise cíle pro specifické emise, způsoby 
jejich dosažení a další aspekty tohoto 
nařízení s cílem stanovit cíle emisí CO2 u 
nových osobních automobilů pro období po 
roce 2020, aby bylo do roku 2025 
dosaženo cíle v rozmezí 65 g CO2/km až 
75 g CO2/km, pokud není řádně 
odůvodněn nižší cíl v souvislosti 
s používáním nízkoemisních technologií 
a jejich zaváděním na trh.
Na základě tohoto přezkumu, který 
obsahuje celkové posouzení dopadů na 
automobilový průmysl a odvětví na něm 
závislá, předloží Komise, bude-li to 
vhodné, k tomuto nařízení pozměňovací 
návrh, který bude nákladově efektivní a co 
nejvíce neutrální z hlediska hospodářské 
soutěže a zajistí dosažení dlouhodobých 
cílů Unie v boji se změnou klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Niki Tzavela

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do 31. prosince 2014 přezkoumá 
Komise cíle pro specifické emise, způsoby 
jejich dosažení a další aspekty tohoto 

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

nařízení s cílem stanovit cíle emisí CO2 u 
nových osobních automobilů pro období po 
roce 2020, včetně cíle pro emise CO2 pro 
rok 2025, což zajistí pokračování vůdčího 
postavení Evropské unie, pokud jde o 
úspory paliva a emise CO2. Je nezbytné, 
aby byl tento cíl stanoven transparentním 
způsobem a na základě široké konzultace 
se zúčastněnými stranami a hodnocení 
dopadů, přičemž by jeho stanovení nemělo 
být odkládáno déle než do roku 2014, aby 
se zajistila náležitá jistota plánování a 
investic pro průmyslové podniky.

Or. en

Odůvodnění

Normy emisí CO2 Evropské unie pro osobní automobily značně pomohly urychlit úspory 
paliva a zajistit pro EU postavení celosvětového prvenství. Další trhy však EU následovaly, a 
zejména USA přistoupily k regulaci emisí skleníkových plynů a k úsporám paliva u nových 
automobilů s výhledem do roku 2025. EU by měla tohoto příkladu následovat a měla by 
zabránit jakýmkoli průtahům při stanovování dalších norem a zajistit transparentní a 
otevřenou diskusi.

Pozměňovací návrh 102
Alejo Vidal-Quadras

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. 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 osobních automobilů pro období po 
roce 2020, které budou vycházet z nového 
zkušebního postupu a zkušebního cyklu, 
který zohlední celosvětově harmonizovaný 
zkušební cyklus pro lehká vozidla.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Komise přezkoumá cíle pro specifické 
emise, způsoby jejich dosažení a další 
aspekty tohoto nařízení s cílem stanovit 
cíle emisí CO2 u nových osobních 
automobilů pro období po roce 2020
nejdříve v roce 2017 a ne dříve, než budou 
plně definovány a zavedeny nový zkušební 
cyklus a zkušební postupy a než budou 
posouzeny první výsledky.

Or. en

Odůvodnění

It is important that legislators provide industry with sufficient lead-time and predictability. 
However, it is considered that the date for proposing targets beyond 2020 is premature, as 
the new test cycle will not be fully agreed (incl. the relevant procedures), the various 
underlying parameters need to be fully reviewed and the uptake of electrified vehicles needs 
to be assessed and taken into account. Furthermore, setting a target by 2017 will still give the 
industry enough leadtime to comply with a target post-2020 and provide the necessary 
reassurances it is based on a proper review.

Pozměňovací návrh 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Komise přezkoumá cíle pro specifické 
emise, způsoby jejich dosažení a další 
aspekty tohoto nařízení s cílem stanovit 
cíle emisí CO2 u nových osobních 
automobilů pro období po roce 2020
nejdříve v roce 2017 a ne dříve, než budou 
plně definovány a zavedeny nový zkušební 
cyklus a zkušební postupy a než budou 
posouzeny první výsledky.

Or. en

Odůvodnění

The industry is in favour of sufficient lead-time and predictability to be guaranteed by the 
legislators. From this perspective, industry considers the date for proposal of targets beyond 
2020 as premature, as the new test cycle will not be fully agreed, including the relevant 
procedures. Implementation and results of a correlation program must be also taken into 
consideration when proposing new targets beyond 2020, which will not be possible before 
2017. New targets for the period after 2020 should be proposed on the basis of WLTP and 
relevant procedures. Furthermore, the uptake of electrified vehicles needs to be assessed and 
taken into account.

Pozměňovací návrh 105
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Za předpokladu, že bude zohledněn 
nový zkušební cyklus, přezkoumá Komise 
do 31. prosince 2014 cíle pro specifické 
emise, způsoby jejich dosažení a další 
aspekty tohoto nařízení s cílem stanovit 
cíle emisí CO2 u nových osobních 
automobilů pro období po roce 2020.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité stanovit co nejdříve cíle emisí CO2 pro období po roce 2020, avšak v rámci tohoto 
postupu je důležité zohlednit nový zkušební cyklus, jinak by tento postup mohl být 
kontraproduktivní.

Pozměňovací návrh 106
Werner Langen

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5

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 
osobních automobilů pro období po roce 
2020.“

Do 31. prosince 2007 přezkoumá Komise 
cíle pro specifické emise, způsoby jejich 
dosažení a další aspekty tohoto nařízení s 
cílem stanovit cíle emisí CO2 u nových 
osobních automobilů pro období po roce 
2020, včetně cíle 70 g CO2/km pro rok 
2035.“

Or. de

Pozměňovací návrh 107
Ivo Belet

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. c
Nařízení (ES) č. 443/2009
 Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Do 31. prosince 2014 přezkoumá 
Komise cíle pro specifické emise, způsoby 
jejich dosažení a další aspekty tohoto 
nařízení s cílem stanovit cíle emisí CO2 u 
nových osobních automobilů pro rok 2025 
a následující období.

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. c a (nové)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vkládá se nový odstavec, který zní:
„5a. Tyto cíle budou v souladu 
s nákladově efektivní strategií pro 
dosažení dlouhodobých cílů Unie v oblasti 
klimatu pro rok 2050.“

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobé cíle s postupným zvyšováním míry ambicí jsou důležité pro rámec pro klima a 
energetiku v období do roku 2030, jakož i pro dosažení emisního cíle EU pro rok 2050. Tyto 
cíle jsou rovněž důležité pro investiční jistotu. Proto je zapotřebí přijmout výslovnější zmínku.

Pozměňovací návrh 109
Werner Langen, Herbert Reul

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. d
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
14a za účelem úpravy vzorců v příloze I, 
aby byly zohledněny veškeré změny v 
regulačním zkušebním postupu pro měření 
specifických emisí CO2 podle nařízení (ES) 
č. 715/2007 a nařízení (ES) č. 692/2008 a 
zároveň se zajistilo, že v rámci starých a 
nových zkušebních postupů jsou 
požadavky na snížení emisí kladené na 

Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
14a za účelem úpravy vzorců v příloze I, 
aby byly zohledněny veškeré změny v 
regulačním zkušebním postupu pro měření 
specifických emisí CO2 podle nařízení (ES) 
č. 715/2007 a nařízení (ES) č. 692/2008. 
Komise přitom zajistí nápravu jakýchkoli 
odchylek od cíle pro specifické emise CO2, 
jež nastanou po 1. lednu 2021 v důsledku 
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výrobce a vozidla pro různý užitek 
srovnatelně přísné.“

nového zkušebního postupu.

Komise zároveň zajistí, že v rámci starých 
a nových zkušebních postupů jsou 
požadavky na snížení emisí kladené na 
výrobce a vozidla pro různý užitek 
srovnatelně přísné.“

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 – písm. d
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 13 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
14a za účelem úpravy vzorců v příloze I, 
aby byly zohledněny veškeré změny v 
regulačním zkušebním postupu pro měření 
specifických emisí CO2 podle nařízení (ES) 
č. 715/2007 a nařízení (ES) č. 692/2008 a 
zároveň se zajistilo, že v rámci starých a 
nových zkušebních postupů jsou 
požadavky na snížení emisí kladené na 
výrobce a vozidla pro různý užitek 
srovnatelně přísné.

7. Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2 za 
účelem úpravy vzorců v příloze I, aby byly 
zohledněny veškeré změny v regulačním 
zkušebním postupu pro měření 
specifických emisí CO2 podle nařízení (ES) 
č. 715/2007 a nařízení (ES) č. 692/2008 a 
zároveň se zajistilo, že v rámci starých a 
nových zkušebních postupů jsou 
požadavky na snížení emisí kladené na 
výrobce a vozidla pro různý užitek 
srovnatelně přísné.

Or. en

Odůvodnění

Stávající návrh umožňuje pouze následnou kontrolu ze strany Evropského parlamentu a 
členských států. Jelikož jsou členské státy odpovědné za uplatňování práva Unie a Komisi je 
svěřena úloha výkonná, je nezbytná existence jednotných podmínek uplatňování. Z pohledu 
průmyslových podniků musí mít členské státy dohled nad Komisí. Měl by se proto použít 
příslušný postup projednávání ve výboru.
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Pozměňovací návrh 111
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12 
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 14 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 9 druhém 
pododstavci, čl. 11 odst. 8, čl. 13 odst. 2 
třetím pododstavci a čl. 13 odst. 7 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou
počínaje [datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 9 druhém 
pododstavci, čl. 11 odst. 8, čl. 13 odst. 2 
třetím pododstavci a čl. 13 odst. 7 je 
svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje 
[datum vstupu tohoto nařízení v platnost].
Komise předloží zprávu o přenesení 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
se Evropský parlament či Rada proti 
tomuto prodloužení nevysloví nejpozději 
tři měsíce před uplynutím každého období.

Or. ro

Pozměňovací návrh 112
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 14 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 
9 druhém pododstavci, čl. 11 odst. 8, čl. 13 
odst. 2 třetím pododstavci a čl. 13 odst. 7 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění rozhodnutí 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

(Netýká se českého znění.)
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k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti žádného z již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
.

Or. ro

Pozměňovací návrh 113
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 14 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 8 odst. 9 druhého pododstavce, čl. 11 
odst. 8, čl. 13 odst. 2 třetího pododstavce a 
čl. 13 odst. 7 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

(Netýká se českého znění.)

Or. ro

Pozměňovací návrh 114
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Od roku 2020: c) Od roku 2020:

Pro účely stanovení „průměrných 
specifických emisí CO2“ vozového parku 
se použije jeden z následujících vzorců:

Specifické emise CO2 = 95 + a × (M – M0), i) Specifické emise CO2 = 95 + 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
a = 0,0333. a = 0,0333.

ii) Specifické emise CO2 = 95 + b × (F –
F0),
kde:
F = stopa vozidla v metrech čtverečních 
(m²)
F0= hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
b = 60% sklon křivky limitních hodnot.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zaručení jistoty pro výrobce automobilů během přechodného období a umožnění plné 
flexibility budoucích revizí by pro cíl pro rok 2020 měl být zaveden vzorec založený na stopě 
a tento vzorec by měl být použitelný souběžně se vzorcem založeným na hmotnosti. Pokud by 
byla výrobcům poskytnuta možnost volby mezi cílem založeným na hmotnosti a cílem 
založeným na stopě, vedlo by to k celkově nižším nákladům na splnění jejich cílových hodnot 
CO2.

Pozměňovací návrh 115
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2 M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
ponížená o 81 kg

Or. pl

Odůvodnění

Návrh na snížení hodnoty o 81 kg vychází z následujícího výpočtu: CO2 = 130 + a x (M - M0), 
kde: CO2 (levá strana rovnice) se rovná 95g/km, a = 0.0457, a M0 = 1372.0 kg. To znamená, 
že M = 1291 kg. U nové verze vzorce má být počátečním základem pro nové cíle snižování 
emisí CO2 M = 1291 kg, tj. M0 = 1291 kg.

Pozměňovací návrh 116
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifické emise CO2 = 95 + a × (M – M0), Specifické emise CO2 = 80 + a × (F – F0),

(Tento pozměňovací návrh se týká celého 
textu.)

Or. en

Odůvodnění

Makroekonomické modelování v rámci posuzování dopadů na tuto právní úpravu ukazuje, že 
úspory z nižších výdajů EU na ropu v důsledku cíle pro rok 2020 by vedly k růstu HDP o 
přibližně 12 miliard EUR. Při zpřísnění cílů pro rok 2020 by toto číslo bylo ještě vyšší.

Pozměňovací návrh 117
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) F = stopa vozidla v metrech čtverečních 
(m²)
(Stopa nahradí hmotnost vozidla v celém 
znění.)

Or. en

Odůvodnění

Hmotnost vozidla není dobrým ukazatelem užitkovosti (užitečnosti), a neměla by být tudíž 
využívána ke stanovení cílů pro specifické emise. Naopak stopa (rozchod x rozvor kol) je 
lepším parametrem užitkovosti: je neutrálnější, stabilnější a lépe odráží užitečnost 
automobilu. Kupující by měli vybírat automobil podle velikosti, nikoli podle hmotnosti. 
Nařízení vycházející ze stopy by výrobcům zajistilo plné uznání jejich úsilí o snižování 
hmotnosti automobilů a vedlo by k celkově nižším nákladům výrobců na plnění jejich cílů pro 
rok 2020.

Pozměňovací návrh 118
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2 F0= hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a = 0,0333. a = sklon odpovídající 60 % na základě 
vozového parku z roku 2009.

Or. en

Odůvodnění

Hodnota 60 % vychází z posouzení dopadů provedeného Evropskou komisí a zajišťuje 
nejspravedlivější rozdělení zátěže mezi výrobce automobilů.

Pozměňovací návrh 120
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a = 0,0333. a = 0,0457.

Or. ro

Pozměňovací návrh 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) V příloze I bodě 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ca) Od roku 2025:
Specifické emise CO2 = 65 + a × (M –
M0),
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
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M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
a = *
(*ekvivalent 60% sklonu)“

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Yannick Jadot

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) V příloze I bodě 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ca) Od roku 2025:
Specifické emise CO2 = 60 + a × (F – F0),
kde:
F = stopa vozidla v metrech čtverečních 
(m²)
F0= hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
a = sklon odpovídající 60 %“

Or. en

Odůvodnění

Studie vypracovaná v listopadu 2012 společností Ricardo – AEA „Exploring possible car and
van CO2 emission targets for 2025 in Europe“ (Zkoumání možných cílů pro osobní a nákladní 
automobily, pokud jde o emise CO2 v Evropě do roku 2025) ukazuje, že cíl 60 g/km do roku 
2025 pro automobily by urychlil zavádění výrazně nízkouhlíkových technologií. Tohoto cíle 
nelze dosáhnout pouze provozem konvenčních a hybridních automobilů, pokud nedojde k 
poklesu velikosti a výkonu automobilů. Proto je zapotřebí určitého průniku automobilů s 
výrazně nízkouhlíkovými technologiemi na trh.

Pozměňovací návrh 123
Francisco Sosa Wagner
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 13 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) V příloze I bodě 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ca) Od roku 2025:
Specifické emise CO2 = 75 + a × (M –
M0),
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
a = hodnotový ekvivalent 60% sklonu“

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobý cíl poskytuje výrobcům automobilů a jejich dodavatelům jistotu plánování a 
investic. V roce 2008 byl dlouhodobý cíl stanoven 12 let předem, což by mělo být zopakováno. 
Cíl 75 g by zajistil další zlepšování výkonu konvenčních vozidel, ale nevyžadoval by rozsáhlé 
zavádění velmi vyspělých technologií, jako jsou elektromobily.


