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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Od roku 1995 existuje společná strategie na snižování emisí CO2 z osobních automobilů 
a lehkých užitkových vozidel. Rada ve složení pro životní prostředí požádala Komisi již ve 
svých závěrech ze dne 10. října 2000, aby prostudovala opatření ke snížení emisí CO2
u lehkých užitkových vozidel. V nařízení (ES) č. 443/2009 byly stanoveny cíle snižování 
emisí CO2 pro osobních automobily a zároveň bylo poukázáno na nutnost stanovit tyto cíle 
i pro lehká užitková vozidla. 

Lehká užitková vozidla používají hlavně malé a střední podniky a v současné době tato 
vozidla představují přibližně 12 % vozového parku. Jedná se zde o dodávková vozidla pro 
řemeslníky, kurýrní a expresní služby i o vozidla pro maloobchodníky, jako jsou květináři, 
majitelé hostinců, atd. Jsou nezbytná pro zásobování obyvatelstva vším potřebným zbožím 
denní potřeby a napomáhají vytvářet pracovní místa i růst v mnohých regionech EU. 

1. Právní základ
Podle přesvědčení zpravodaje je nutné rozšířit právní základ o článek 114 Smlouvy 
o fungování EU (dříve článek 95 Smlouvy o ES), protože tato pravidla mají za cíl také 
harmonizovat vnitřní trh.

2. Cíle návrhu nařízení
Předloženým návrhem nařízení chce Evropská komise v letech 2014 až 2016 postupně 
dosáhnout jednotného cíle pro emise CO2 u lehkých užitkových vozidel v hodnotě 175 g 
CO2/km. Mimo to stanoví tento návrh dosažení dlouhodobého cíle 135 g CO2/km pro lehká 
užitková vozidla počínaje rokem 2020, a to pod podmínkou potvrzení jeho proveditelnosti na 
základě aktualizovaných výsledků posouzení dopadů. Evropský parlament podporuje obecné 
cíle sledované Komisí, považuje však delší přechodné období za nezbytné. Nařízení 
předkládané Radě a Parlamentu ke schválení musí usilovat o to, aby cíle snižování byly 
nestranné z hlediska hospodářské soutěže, sociálně spravedlivé a udržitelné, aby přihlédly 
k různorodosti evropských výrobců automobilů a jejich pozici v mezinárodní hospodářské 
soutěži a zároveň zohlednily oprávněné zájmy středně velkých podniků. 

3. Zaváděcí fáze 
Vývoj nových typů a platforem v oblasti užitkových vozidel trvá dle údajů automobilového 
průmyslu až 10 let a navíc je jejich výrobní cyklus delší než u osobních automobilů. Komise 
navrhla, aby cíl, kterým je dosažení hodnoty 175 g CO2/km počínaje rokem 2014, byl 
realizován během několikaletého přechodného období. Z důvodu delších cyklů by mělo 
postupné zavádění začít v roce 2015, neboť vozidla, která se budou prodávat v roce 2014, 
jsou již v současnosti ve fázi vývoje nebo výroby. Přechodné období v letech 2015 až 2018 
spojené s možným odstupňováním za účelem dosažení cíle ve výši 65 %, 75 %, 80 % a 100 % 
nového vozového parku navíc odpovídá délce a odstupňování uvedeným v nařízení (ES) 
č. 443/2009 o snižování emisí CO2 z osobních automobilů. Upravený dlouhodobý cíl ve výši 
140 g CO2/km by měl být zaváděn postupně počínaje rokem 2018, aby mohli výrobci využít 
přechodných období a aby bylo možné plynule zavádět inovativní technologie šetřící palivo.
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4. Vozidla vyráběná ve více stupních
Užitková vozidla jsou často vyráběna ve více stupních. Výrobce automobilů dodá nejprve 
podvozek, který následně slouží výrobci karoserie jako základ pro dokončení celého vozidla. 
Podíl malých užitkových vozidel vyráběných ve více stupních se pohybuje kolem 25 %, 
v případě těžších užitkových vozidel je tento podíl ještě vyšší. Tato vozidla byla zahrnuta 
do návrhu nařízení. Ke stanovení množství emisí celého vozidla se má používat předběžná, 
provizorní metodika, podle níž výrobci přebírají odpovědnost za emise CO2 produkované 
dokončeným vozidlem. Navržená metoda se však nehodí ke spolehlivému stanovení emisí 
celého vozidla. Navíc výrobci nemají k dispozici údaje, které jsou k jejímu uplatnění třeba. 
Komise již v rámci pracovního dokumentu prodiskutovala alternativní metody ke stanovení 
konkrétních emisí CO2 produkovaných vozidly vyráběnými ve více stupních a je vyzývána 
k tomu, aby Evropskému parlamentu a Radě do roku 2014 předložila návrh odpovídající 
metody ke stanovování specifických emisí CO2 produkovaných dokončenými vozidly.

5. Sankce
Poplatek za překročení stanovených cílových hodnot byl stanoven již v nařízení o snižování 
emisí CO2 z osobních vozidel. Sankce se během šestiletého přechodného období pohybují 
v závislosti na výši překročení mezi 5 a 95 eury za gram, poté je každý gram, o nějž jsou 
emise překročeny, pokutován 95 eury. Pro lehká užitková vozidla navrhla Komise podobný 
postup, nejvyšší hodnota by však měla činit 120 eur. Poplatek za překročení emisí u lehkých 
užitkových vozidel nesmí být vyšší než u osobních automobilů. Požadavky je proto třeba 
upravit analogicky k nařízení (ES) č. 443/2009 o snižování emisí CO2 z osobních automobilů, 
pokud jde o výši poplatků i časové odstupňování.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
192 odst. 1 a článek. 114 Smlouvy 
o fungování EU,

Or. de

Odůvodnění

V případě regulace emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel se jedná o opatření k ochraně 
životního prostředí a zdraví podle čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (dříve čl. 175 odst. 
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1 Smlouvy o ES). Jelikož tato pravidla směřují rovněž k harmonizaci vnitřního trhu, je třeba 
vzít v úvahu i článek 114 Smlouvy o fungování EU (dříve článek 95 Smlouvy o ES).

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Legislativní rámec k dosažení cíle 
průměrných emisí pro vozový park nových 
lehkých užitkových vozidel by měl zajistit, 
aby cíle snižování byly nestranné z 
hlediska hospodářské soutěže a sociálně 
spravedlivé a udržitelné, aby přihlédly k 
různorodosti evropských výrobců 
automobilů a aby bránily jakémukoli 
neodůvodněnému narušování hospodářské 
soutěže mezi nimi. Legislativní rámec by 
měl být slučitelný s celkovým cílem 
Společenství na snižování emisí a měly by 
ho doplňovat další nástroje, které více 
souvisejí s používáním, jako například 
rozdílné daně z motorových vozidel a 
z energie nebo opatření pro omezení 
rychlosti lehkých užitkových vozidel.

(7) Legislativní rámec k dosažení cíle 
průměrných emisí CO2 pro vozový park 
nových lehkých užitkových vozidel by měl 
zajistit, aby cíle snižování byly nestranné z 
hlediska hospodářské soutěže a sociálně 
spravedlivé a udržitelné, aby přihlédly k 
různorodosti evropských výrobců 
automobilů a aby bránily jakémukoli 
neodůvodněnému narušování hospodářské 
soutěže mezi nimi. Legislativní rámec by 
měl být slučitelný s celkovým cílem 
dosažení emisních cílů Společenství a měly 
by ho doplňovat další nástroje, které více 
souvisejí s používáním, jako například 
rozdílné daně z motorových vozidel a 
z energie.

Or. de

Odůvodnění

Pravidla omezení rychlosti vozidel jsou v kompetenci členských států. Tato opatření byla 
navíc zaváděna z důvodu bezpečnosti silničního provozu, a nikoli ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výrobci by měli mít možnost 
rozhodnout, jak svých cílů podle tohoto 
nařízení dosáhnout, a mělo by jim být 
umožněno spíše počítat průměrné emise 
jejich nového vozového parku než 
dodržovat cíle CO2 pro každé jednotlivé 

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

vozidlo. Na výrobcích by se proto mělo 
požadovat, aby zajistili, že průměrné 
specifické emise všech nových lehkých 
užitkových vozidel registrovaných ve 
Společenství, za která zodpovídají, 
nepřesahují průměr emisních cílů pro tato 
vozidla. Tento požadavek by měl být 
zaveden postupně 2015 a 2018, aby bylo 
usnadněno jeho zavedení. To odpovídá 
lhůtám a délce přechodného období 
stanoveným v nařízení (ES) č. 443/2009.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu delších výrobních cyklů lehkých užitkových vozidel by mělo postupné zavádění začít 
v roce 2015, neboť vozidla, která budou prodávána v roce 2014, jsou již v současnosti ve fázi 
vývoje nebo výroby. Přechodné období v letech 2015 až 2018 spojené s odstupňováním ve 
výši 65 %, 75 %, 80 % a 100 % navíc odpovídá délce a odstupňování uvedeným v nařízení 
(ES) č. 443/2009 ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby bylo zajištěno, že cíle stanovené 
pro malovýrobce a specializované výrobce 
odrážejí zvláštnosti těchto výrobců a jsou 
v souladu s potenciálem výrobců ke snížení 
emisí, měly by se pro tyto výrobce stanovit 
alternativní cíle na snižování emisí, které 
odpovídají technologickému potenciálu 
vozidel příslušného výrobce ke snížení 
specifických emisí CO2 a charakteristikám 
daného segmentu trhu. Tato výjimka by 
měla být předmětem přezkumu cílů pro 
specifické emise stanovených v příloze I, 
který bude dokončen nejpozději do začátku 
roku 2013.

(14) Aby bylo zajištěno, že cíle stanovené 
pro malovýrobce a specializované výrobce 
odrážejí zvláštnosti těchto výrobců a jsou 
v souladu s potenciálem výrobců ke snížení 
emisí, měly by se pro tyto výrobce stanovit 
alternativní cíle na snižování emisí, které 
odpovídají technologickému potenciálu 
vozidel příslušného výrobce ke snížení 
specifických emisí CO2 a průměrné 
hodnotě emisí CO2 z lehkých užitkových 
vozidel všech výrobců a charakteristikám 
daného segmentu trhu. Tato výjimka by 
měla být předmětem přezkumu cílů pro 
specifické emise stanovených v příloze I, 
který bude dokončen nejpozději do začátku 
roku 2013.

Or. de
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Odůvodnění

Stanovení alternativního cíle v oblasti snižování emisí zavazuje tyto výrobce, aby vyvinuli 
větší úsilí než výrobci vozového parku, zároveň jim však vytváří spravedlivé podmínky, neboť 
jako vztažný bod je zde použita průměrná hodnota emisí CO2 výrobců užitkových vozidel.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Strategie Společenství na snižování 
emisí CO2 z osobních automobilů a 
lehkých užitkových vozidel zřídila 
integrovaný přístup na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012, přičemž rovněž představuje 
dlouhodobou vizi na další snižování emisí. 
Nařízení (ES) č. 443/2009 potvrzuje tento 
dlouhodobý výhled stanovením cíle 
průměrných emisí ve výši 95 g CO2/km pro 
nový vozový park. S cílem zajistit soulad 
s tímto přístupem a poskytnout průmyslu 
jistotu při plánování by měl být stanoven 
dlouhodobý cíl na rok 2025 pro specifické 
emise CO2 u lehkých užitkových vozidel.

Or. de

Odůvodnění

Cílová hodnota pro dlouhodobý cíl by měla vstoupit v platnost v roce 2025, aby bylo možné 
výrobcům poskytnout přechodná období a umožnit plynulé zavádění inovativních technologií 
šetřících palivo. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Dosahování cílů v souladu s tímto 
nařízením ze strany výrobců by mělo být 
hodnoceno na úrovni Společenství. 

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

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

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu delších výrobních cyklů lehkých užitkových vozidel by mělo postupné zavádění začít 
v roce 2015, neboť vozidla, která budou prodávána v roce 2014, jsou již v současnosti ve fázi 
vývoje nebo výroby. Poplatek za překročení emisí by měl být obdobně vybírán až od 1. ledna 
2015.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Ve spojitosti s dosažením 
dlouhodobého cíle by měla by být zvážena 
možnost stanovit podrobná pravidla, 
zejména v souvislosti se sklonem křivky, 
parametrem užitkovosti a systémem 
poplatků za překročení emisí.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Odkaz na zavedení dodatečných podrobných pravidel narušuje systematiku návrhu nařízení. 
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pravidla omezující rychlost vozidel jsou v kompetenci členských států. Tato opatření byla 
navíc zaváděna z důvodu bezpečnosti silničního provozu a nikoli ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Toto nařízení stanoví za cíl průměrné 
emise ve výši 140 g CO2/km pro nová 
lehká užitková vozidla registrovaná ve 
Společenství s účinkem od roku 2025, 
pokud Komise v rámci přezkumu 
v souladu s čl. 12 odst. 4 potvrdí 
dosažitelnost této cílové hodnoty.
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Or. de

Odůvodnění

Před konečným stanovením nové cílové hodnoty je třeba přezkoumat její dosažitelnost podle 
postupů stanovených v čl. 12 odst. 4. Dosahování cílové hodnoty by mělo probíhat postupně 
od roku 2018, aby bylo možné výrobcům poskytnout přechodná období a umožnit plynulé 
zavádění inovativních a technologií šetřících palivo. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Předchozí registrace mimo Společenství 
provedená méně než tři měsíce před 
registrací ve Společenství se nezohledňuje.

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „cílem pro specifické emise“ ve vztahu 
k výrobci průměr směrných specifických 
emisí CO2 určený podle přílohy I ve vztahu 
ke každému novému lehkému užitkovému 
vozidlu, pro které je výrobcem;

g) „cílem pro specifické emise“ ve vztahu 
k výrobci průměr směrných specifických 
emisí CO2 určený podle přílohy I ve vztahu 
ke každému novému lehkému užitkovému 
vozidlu, pro které je výrobcem, nebo 
pokud je výrobci udělena výjimka podle 
článku 10, cíl pro specifické emise určený 
v souladu s uvedenou výjimkou;

Or. de

Odůvodnění

Odkaz na cíl pro specifické emise pro výrobce, jimž bude podle článku 10 tohoto nařízení 
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udělena výjimka, je třeba uvést z důvodu souladu s textem nařízení (ES) č. 443/2009, 
o snižování emisí CO2 z osobních automobilů

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „stopou vozidla“ plocha, která se 
vypočítá vynásobením rozvoru a rozchodu
kol vozidla;

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu právní jistoty a jasnosti by měly být do článku 3 „Definice“ zahrnuty všechny 
relevantní termíny, pro které toto nařízení stanovuje pravidla.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) „užitečným zatížením“ rozdíl mezi 
nejvyšší technicky přípustnou hmotností 
podle přílohy III Směrnice 2007/46/ES 
a hmotností vozidla;

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu právní jistoty a jasnosti by měly být do článku 3 „Definice“ zahrnuty všechny 
relevantní termíny, pro které toto nařízení stanovuje pravidla.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu delších výrobních cyklů lehkých užitkových vozidel by mělo postupné zavádění začít 
v roce 2015, neboť vozidla, která budou prodávána v roce 2014, jsou  v současnosti již ve fázi 
vývoje nebo výroby.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Za účelem určení konkrétních emisí CO2
každého výrobce budou od roku 2015
zohledněny následující procentuální podíly 
u každého výrobce nových lehkých 
užitkových vozidel zaregistrovaných 
v příslušném roce:

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

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

Or. de
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Odůvodnění

Z důvodu delších výrobních cyklů lehkých užitkových vozidel by mělo postupné zavádění začít 
v roce 2015, neboť vozidla, která budou prodávána v roce 2014, jsou  v současnosti již ve fázi 
vývoje nebo výroby. Přechodné období v letech 2015 až 2018 spojené s odstupňováním ve 
výši 65 %, 75 %, 80 % a 100% navíc odpovídá délce a odstupňování uvedeným v nařízení 
(ES) č. 443/2009 o snižování emisí CO2 z osobních automobilů.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro určení specifických emisí CO2
každého výrobce se od roku 2018 stanoví 
pro všechna nová lehká užitková vozidla 
snížení o 5 g CO2/km ročně až do 
dosažení cílové hodnoty 140 g CO2/km v 
roce 2025:
– 175 g CO2/km v roce 2018
– 170 g CO2/km v roce 2019
– 165 g CO2/km v roce 2020
– 160 g CO2/km v roce 2021
– 155 g CO2/km v roce 2022
– 150 g CO2/km v roce 2023
– 145 g CO2/km v roce 2024
– 140 g CO2/km v roce 2025

Or. de

Odůvodnění

Dosahování cílové hodnoty by mělo probíhat postupně od roku 2018, aby bylo možné 
výrobcům poskytnout přechodná období a umožnit plynulé zavádění inovativních technologií 
šetřících palivo. 
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

– 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2014,

– 3,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2016,

– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2015,

– 3,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2017,

– 2,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2018,
– 1,5 lehkých užitkových vozidel v roce 
2019,

– 1 lehké užitkové vozidlo od roku 2016. – 1 lehké užitkové vozidlo od roku 2020.

Or. de

Odůvodnění

Aby byly odpovídajícím způsobem zohledněny technologické náklady, které s sebou nesou 
alternativní druhy pohonu a paliv, měl by se rozšířit faktor i doba započítávání superkreditů 
pro lehká užitková vozidla se specifickými emisemi CO2 nižšími než 50 g CO2/km analogicky 
k nařízení (ES) č. 443/2009 o snižování emisí CO2 z osobních automobilů.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Cíl pro specifické emise z vozidel 

poháněných alternativním palivem
S cílem určit, zda výrobce osobních 
automobilů plní svůj cíl pro specifické 
emise uvedené v článku 4, se specifické 
emise CO2 pro každé vozidlo navržené tak, 
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aby mohlo používat směs benzínu s 85 % 
etanolu („E85“), které splňuje příslušné 
právní předpisy Unie nebo evropské 
technické normy, snižují do 31. prosince 
2018 o 5 %, aby mohla být zohledněna 
jejich větší technologická schopnost 
snižovat 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 
v souladu s kritérii udržitelnosti pro 
biopaliva stanovená v příslušných 
právních předpisech Unie.

Or. de

Odůvodnění

Postupné budování infrastruktury pro biopaliva může vést k významnému snížení emisí CO2
produkovaných vozovým parkem na základě koncepce „Well-to-Wheels“ (od zdroje ke 
kolům). Analogicky k nařízení (ES) č. 443/2009 o snižování emisí CO2 z osobních automobilů 
by zde mělo být začleněno ustanovení týkající se lehkých užitkových vozidel poháněných 
alternativních palivy.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu delších výrobních cyklů lehkých užitkových vozidel by mělo postupné zavádění začít 
v roce 2015, neboť vozidla, která budou prodávána v roce 2014, jsou již v současnosti ve fázi 
vývoje nebo výroby. Poplatek za překročení emisí by měl být obdobně vybírán až od 1. ledna 
2015.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Od roku 2014 do roku 2018: a) Od roku 2015 do roku 2020:
i) Za překročení emisí o více než 3 g 
CO2/km:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

Poplatek za překročení emisí u lehkých užitkových vozidel nesmí být vyšší než u osobních 
automobilů. Požadavky je proto třeba upravit analogicky k nařízení (ES) č. 443/2009 
o snižování emisí CO2 z osobních automobilů, pokud jde o výši poplatků i časové 
odstupňování.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Od roku 2019: b) Od roku 2021:

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

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

Or. de

Odůvodnění

Poplatek za překročení emisí u lehkých užitkových vozidel nesmí být vyšší než u osobních 
automobilů. Požadavky je proto třeba upravit analogicky k nařízení (ES) č. 443/2009 
o snižování emisí CO2 z osobních automobilů, pokud jde o výši poplatků i časové 
odstupňování.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ode dne 31. října 2014 seznam 
zveřejňovaný podle odstavce 1 rovněž 
uvede, zda výrobce splnil pro předchozí 
kalendářní rok požadavky uvedené 
v článku 4.

2. Ode dne 31. října 2016 seznam 
zveřejňovaný podle odstavce 1 rovněž 
uvede, zda výrobce splnil pro předchozí 
kalendářní rok požadavky uvedené 
v článku 4.

Or. de

Odůvodnění

Změna počátečního data v důsledku posunutého začátku zavádění v roce 2015.



PE439.327v01-00 18/23 PA\806830CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žádost o výjimku z cíle pro specifické 
emise vypočteného v souladu s přílohou I 
může podat výrobce méně než 22 000
nových lehkých užitkových vozidel 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok, který:

1. Žádost o výjimku z cíle pro specifické 
emise vypočteného v souladu s přílohou I 
může podat výrobce méně než 25 000
nových lehkých užitkových vozidel 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok, který:

Or. de

Odůvodnění

Zvýšení množství na 25 000 nových lehkých užitkových vozidel odráží situaci malých výrobců 
lépe než mezní hodnota 22 000 vozidel.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) je součástí skupiny spojených výrobců, 
která celkově odpovídá za méně než 
25 000 nových lehkých užitkových vozidel 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok, nebo

Or. de

Odůvodnění

Zvýšení množství na 25 000 nových lehkých užitkových vozidel odráží situaci malých výrobců 
lépe než mezní hodnota 22 000 vozidel.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) cíl pro specifické emise v souladu s jeho 
potenciálem snížení emisí, včetně 
hospodářského a technologického 
potenciálu ke snížení jeho specifických 
emisí CO2, zohledňující charakteristiky 
trhu pro vyráběný typ lehkého užitkového 
vozidla.

d) cíl pro specifické emise v souladu s jeho 
potenciálem snížení emisí, včetně 
hospodářského a technologického 
potenciálu ke snížení jeho specifických 
emisí CO2, i s průměrnými hodnotami 
emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel 
všech výrobců zohledňující charakteristiky 
trhu pro vyráběný typ automobilu.

Or. de

Odůvodnění

Stanovení alternativního cíle v oblasti snižování emisí zavazuje tyto výrobce, aby vyvinuli 
větší úsilí než výrobci vozového parku, zároveň jim však vytváří spravedlivé podmínky, neboť 
jako vztažný bod je zde použita průměrná hodnota emisí CO2 produkovaných výrobci lehkých 
užitkových vozidel.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

– způsoby, jak do roku 2025 nákladově 
efektivním způsobem dosáhnout 
dlouhodobého cíle 140 g CO2/km, a to pod 
podmínkou potvrzení jeho proveditelnosti 
na základě aktualizovaných výsledků 
posouzení dopadů, a

– aspekty plnění uvedeného cíle, včetně 
poplatku za překročení emisí.

– aspekty plnění uvedeného cíle, včetně 
poplatku za překročení emisí.

Komise podle potřeby na základě tohoto 
přezkumu a svého posouzení dopadů, které 

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

zahrne celkové posouzení dopadu na 
automobilový průmysl a na něm závislá 
odvětví,

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

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

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

Jelikož ke stanovení hodnoty dlouhodobého cíle je ještě třeba potvrdit její dosažitelnost na 
základě posouzení dopadů, v důsledku něhož může být stanovena jiná cílová hodnota, nelze 
změny z ní vyplývající již nyní označit za jiné než podstatné. Je zde třeba legislativního 
postupu. Za tímto účelem by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě předložit příslušné 
návrhy.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise do roku 2015 přezkoumá 
metodu pro určování specifických emisí 
CO2 dokončených vozidel podle odstavce 7 
části B přílohy II a případně předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrh na 
změnu přílohy II.

7. Komise do roku 2014 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrh 
metody pro určování specifických emisí 
CO2 dokončených vozidel.

Or. de
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Odůvodnění

Metoda pro určování specifických emisí CO2 dokončených vozidel, kterou navrhuje Komise, 
byla již v pracovním dokumentu Komise označena za nevhodnou a poukazovalo se na nutnost 
vypracovat alternativní metodiku.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený 
článkem 8 rozhodnutí 93/389/EHS.

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený 
článkem 9 rozhodnutí 280/2004/ES.

Or. de

Odůvodnění

Technická změna, neboť článek 9 rozhodnutí 280/2004/ES v aktuálním znění nahrazuje článek 
8 rozhodnutí 93/389/EHS a stejně jako v nařízení (ES) č. 443/2009 o snižování emisí CO2
z osobních automobilů by se zde na něj mělo odkazovat.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Od roku 2014 do roku 2017: a) Od roku 2015 do roku 2018:

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

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

Změna počátečního data v důsledku posunutého začátku zavádění v roce 2015.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Od roku 2018 b) Od roku 2019
Směrné specifické emise CO2 = 175 + a × 
(M – M0)

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

kde: kde:

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 12 odst. 1 M0 = hodnota přijatá podle čl. 12 odst. 1

a = 0,093 a = 0,093

Or. de

Odůvodnění

Změna počátečního data v důsledku posunutého začátku zavádění v roce 2015.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Příloha II – část B – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Specifické emise dokončených vozidel vypouští se
Specifické emise dokončených vozidel se 
stanoví v souladu se směrnicí 2004/3/ES. 
Pokud tato hodnota není k dispozici, 
specifické emise dokončeného vozidla se 
stanoví stejně jako nejvyšší hodnota 
specifických emisí všech dokončených 
vozidel, která jsou stejného typu jako 
nedokončené vozidlo, z nějž dokončené 
vozidlo vychází a které bylo registrováno 
v EU ve stejném sledovaném roce, přičemž 
„typ vozidla“ se určuje podle článku 3 
směrnice 2007/46/ES. Existují-li více než 
tři různé hodnoty specifických emisí všech 
dokončených vozidel, použije se druhá 
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nejvyšší hodnota specifických emisí.

Or. de

Odůvodnění

Metoda pro určování specifických emisí CO2 dokončených vozidel, kterou navrhuje Komise, 
byla již v pracovním dokumentu Komise označena za nevhodnou a poukazovalo se na nutnost 
vypracovat alternativní metodiku.


