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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cíl, aby automobily dosáhly do roku 2020 snížení emisí ve výši 95 g CO2/km, znamená ve 
srovnání s cílem 130 g CO2/km do roku 2015 snížení roční spotřeby paliva o 27 %.     
Očekává se, že v automobilovém odvětví tímto dojde ke stimulaci výzkumu a inovací a k 
podpoře ekologického růstu a tvorby pracovních míst a rovněž zlepšování mezinárodní 
konkurenceschopnosti průmyslu EU při současném snižování závislosti EU na dovozu ropy.     

Navrhovatelka vzhledem k široké podpoře cílů uvedených v této legislativní předloze 
navrhuje omezený počet pozměňovacích návrhů, jež obecně sledují posílení jejích cílů.       

i) Cíl po roce 2020

Slabinou návrhu Komise je chybějící vize pro období po roce 2020. Ačkoli nemusí být možné 
předpovědět přesný vývoj technologických zlepšení do roku 2025, stanovení cíle pro rok 
2025 může a) zajistit pro automobilový průmysl jistotu plánování a investic; b) stimulovat trh 
s vozidly s mimořádně nízkými emisemi uhlíku; c) zachovat postavení EU jakožto 
celosvětové vůdčí síly, pokud jde o produkci čistších automobilů s nižší spotřebou paliva;   a 
d) být jednoznačným politickým signálem týkajícím se potřeby systematického snižování 
emisí. Evropský parlament má příležitost diskuzi na téma cílů po roce 2020 řídit.  

Navrhovatelka navrhuje pro rok 2025 dosáhnout cíle v rozmezí 65 g CO2/km až 75 g CO2/km. 
Přesný cíl by měla navrhnout Komise ve svém legislativního návrhu, který má být předložen 
do konce roku 2014 a má zohledňovat očekávanou integraci technologií s nízkými emisemi 
na trh. Je třeba upozornit, že v USA byl cíl pro rok 2025 již stanoven.

ii) Alternativa k režimu superkreditů 

Návrh Komise zavádí na období od roku 2020 a 2023 pro automobily, které vypouštějí méně 
emisí než 35 g CO2/km, režim superkreditů s multiplikátorem 1,3, které budou během doby 
trvání tohoto režimu omezeny celkovým počtem 20 000 vozidel na výrobce. Slabinou 
superkreditů je, že ačkoli mohou výrobce automobilů motivovat k výrobě většího počtu 
vozidel s mimořádně nízkými emisemi, umožňují jim zároveň prodávat větší množství více 
znečišťujících vozidel, čímž oslabují jejich cíle pro CO2.

Navrhovatelka tak k režimu superkreditů navrhuje alternativu, jejímž cílem je usnadnění a 
urychlení procesu zavádění většího počtu vozidel s mimořádně nízkými emisemi na unijní trh 
prostřednictvím pobídek a odměňování těch výrobců, kteří investují do technologií s nízkými 
emisemi. Výrobci, kteří prodají více než 5 % automobilů s hodnotou emisí nižší než 50 g 
CO2/km, získají odměnu v podobě navýšení jejich cíle o 2 g (např. 97 g namísto 95 g 
CO2/km), zatímco výrobcům, u nichž prodej těchto automobilů nepřesáhne 4 %, bude jejich 
cíl snížen o 1 g.      

iii) Parametr užitkovosti – hmotnost proti stopě

Přestože hmotnost vozidla má na spotřebu paliva a emise CO2 velký vliv, návrh Komise 
počítá se zachováním parametru užitkovosti založeném na hmotnosti.  Analýza posouzení 
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dopadu prokazuje zhodnocení vynaložených nákladů při přechodu z hmotnosti na stopu, 
neboť používání hmotnosti jako parametru nevede v dostatečné míře k pobídkám k výrobě 
automobilů s nízkou hmotností. V případě stopy existuje mnohem menší množství 
nevhodných pobídek ke změně vzhledu automobilu. Díky stopě by se více výrobců rozhodlo 
dodržovat normy prostřednictvím výroby vozidel s nízkou hmotností.  

Přes výhody, jež nabízí zavedení stopy, by změna parametru užitkovosti nesplnila cíl jistoty 
plánování, protože je vysoce pravděpodobné, že výrobci zamýšlejí zajistit dodržení norem 
stanovených do roku 2015 na základě parametru uplatňovaného v současnosti. Navrhovatel 
tedy navrhuje duální režim, v jehož rámci by byla stopa využívána jako alternativa 
k hmotnosti, a to od roku 2016.   Pokud by byla výrobcům poskytnuta možnost volby mezi 
hmotností a stopou, vedlo by to k celkově nižším nákladům na splnění jejich cíle stanoveného 
na rok 2020. 

iv) Rozdíly mezi typově schválenými a skutečnými emisemi CO2 (zkušební cyklus)  

Významným znepokojivým bodem je rostoucí rozdíl mezi typově schválenými a skutečnými 
emisemi nových osobních automobilů. Z přezkumu literatury a informací poskytnutých 
orgány příslušných pro schvalování typu a zkušebními organizacemi jasně vyplývá, že 
flexibilní možnosti jsou ke snížení emisí CO2 u nových vozidel využívány stále více. 
V případě osobních automobilů se odhaduje, že uplatňování flexibilních možností 
v posledním desetiletí vedlo ke snížení registrovaných typově schválených emisí CO2 o 
přibližně 11 % (rozmezí 6–16 %), což odpovídá nejméně 1/3 snížení, jehož bylo dosaženo 
v období mezi léty 2002–2010 (snížení 9,3 g/km z 26,8 g/km).1       

Možný dopad většího využívání flexibilních možností není relevantní pouze z hlediska 
regulace.  Snížení dosažené během zkoušek při schvalování typu, jež není výsledkem 
technologických zlepšení vozidel, nevede ke snížení spotřeby paliva v podmínkách 
skutečného provozu. To znamená, že vozidla svým koncovým uživatelům nepřinášejí 
předpokládané snížení nákladů na palivo, což je pro spotřebitele matoucí. Zklamání 
spotřebitelů ze skutečné spotřeby paliva může vést až k jejich menší podpoře politiky EU 
v oblasti snižování CO2. Odlišná míra využívání flexibilních možností různými výrobci může 
rovněž vést k nekalé hospodářské soutěži.    

Navrhovatelka zdůrazňuje, že je zapotřebí změnit nařízení (ES) č. 715/20072 s cílem zajistit, 
aby zkušební postupy náležitě zohledňovaly emise vzniklé v důsledku skutečných podmínek 
silničního provozu. K řešení tohoto tématu je navrženo několik pozměňovaích návrhů: 

                                               
1 Viz studie vypracované pro Komisi:  
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf
2 Nařízení 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.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
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 dokazují, že 
zkušební postupy používané k měření 
emisí CO2 podle tohoto nařízení 
nezabránily tomu, aby výrobci ve větší 
míře využívali flexibilních možností, což 
vedlo k údajnému snížení emisí CO2, které 
však nesouvisí se zlepšením 
technologických postupů a kterého nelze 
dosáhnout za skutečného provozu. 
Nařízení (ES) č. 715/2007 by proto mělo 
být naléhavě přezkoumáno, a to 
nejpozději do konce roku 2014, aby se 
zajistilo, že zkušební postupy budou 
náležitě zohledňovat emise CO2 vznikající 
ve skutečných podmínkách silničního 
provozu. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
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Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Aby se zrychlilo uvádění vozidel 
s výrazně nízkouhlíkovými technologiemi 
na trh, je třeba napříč Unií vybudovat 
odpovídající infrastrukturu pro dodávky 
alternativních paliv a elektřiny pro 
vozidla, včetně husté sítě dobíjecích stanic 
na všech příslušných místech, kde 
dlouhodobě parkuje mnoho 
elektromobilů, jako jsou automobilová 
záchytná parkoviště. Elektromobily by 
měly přednostně uchovávat nadbytečnou 
elektrickou energii vyrobenou za použití 
větrné nebo sluneční energie. Dále by 
měly být po celé Evropě zavedeny 
vyměnitelné registrační značky, aby mohly 
být více využívány elektromobily pro 
dojíždění na krátké vzdálenosti. 

Odůvodnění

Elektromobily mají své opodstatnění především jako prostředky, jak uchovávat nadbytečnou 
elektřinu vyrobenou za použití větrné nebo sluneční energie. Nicméně chybí příslušná 
infrastruktura. Navíc zavedení vyměnitelných registračních značek, které se používají 
v Německu a Rakousku, by mohlo lidi motivovat ke koupi malého elektromobilu pro 
(každodenní) dojíždění, a zároveň by si mohli ponechat velké auto pro cestování s rodinou.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
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, 

(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, 
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kteří jsou odpovědní za méně než 500 
nových osobních automobilů ročně, vyňati 
z působnosti cíle pro specifické emise a 
poplatku za překročení emisí.

kteří jsou odpovědní za méně než 1000
nových osobních automobilů ročně, vyňati 
z působnosti cíle pro specifické emise a 
poplatku za překročení emisí.

Odůvodnění

Vzhledem k velké související administrativní zátěži by se výjimka měla vztahovat na velmi 
malý počet výrobců, kteří jsou odpovědní za méně než 1000 nových osobních automobilů 
ročně.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
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 v rámci 
Evropské hospodářské komise OSN, která 
by co nejdříve po dokončení měla být 
začleněna do právních předpisů Unie.
Komise by měla zvážit potřebu doplnit 
světový zkušební postup pro lehká 
užitková vozidla při jejich začleňování do 
právních předpisů Unie o dodatečná 
ustanovení s cílem zajistit, aby zkušební 
postupy poskytovaly přesný přehled o 
emisích CO2 vznikajících ve skutečných 
podmínkách silničního provozu.
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.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
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 změnám 
hodnoty hmotnosti vozidla a stopy 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.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
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. 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 
výrobci plánují zajistit dodržení norem 
stanovených do roku 2015 na základě 
parametru uplatňovaného v současnosti. 
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Nižší náklady a výhody stopy by nicméně 
odůvodnily její použití jako parametru 
užitkovosti od roku 2025 dále. 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.

Odůvodnění

Hlavní výhoda stopy ve srovnání s hmotností spočívá v tom, že v rámci strategie pro snižování 
CO2 neznevýhodňuje automobily s nízkou hmotností. Podle dnešního systému založeném na 
hmotnosti je snižování hmotnosti postihováno. Pokud výrobce automobilů sníží průměrnou 
hmotnost svého vozového parku, sníží se tím hodnota jeho emisí, ale musí zároveň splnit 
přísnější cíl. Tímto se automobily s nízkou hmotností stávají jakožto strategie pro snižování 
CO2 dle v současnosti platného regulačního rámce obzvláště neatraktivními, což vede k vyšší 
spotřebě paliva a vyšším emisím CO2.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Emise skleníkových plynů vznikající 
v důsledku dodávek energie a výroby a 
likvidace vozidel jsou významnou součástí 
dnešní celkové uhlíkové stopy v rámci 
silniční dopravy a jejich význam se 
v budoucnu pravděpodobně ještě výrazně 
zvýší. Je tedy zapotřebí podniknout kroky, 
jež výrobce nasměrují k zavádění 
optimálních řešení zohledňujících 
především emise skleníkových plynů 
vyprodukovaných při výrobě energie 
dodávané do vozidel, jako jsou elektřina a 
alternativní paliva, a k zajištění toho, aby 
tyto emise nenarušovaly výhody plynoucí z 
lepšího využívání provozní energie 
vozidel, jež je cílem tohoto nařízení. Za 
tímto účelem je vhodné, aby Komise 
v budoucím přezkumu tohoto nařízení na 
období po roce 2020 zvážila zavedení 
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regulačního přístupu, jenž by zohledňoval 
emise skleníkových plynů 
vyprodukovaných v důsledku dodávek 
energie a životní cyklus vozidla.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
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 doplňuje nový odstavec 
2a, který zní:
„S účinkem od roku 2025 stanoví toto 
nařízení orientační cíl pro průměrné 
emise nového vozového parku v rozsahu 
65 g CO2/km – 75 g CO2/km, jak je 
uvedeno v čl. 13 odst. 5.“

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 443/2009
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.“

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 1000 nových osobních automobilů 
registrovaných v EU v předchozím 
kalendářním roce.“
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Pozměňovací návrh 10

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

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 1,5 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.“

2. Zvýšení cíle pro průměrné specifické 
emise, které pro období 2020–2023 
vychází z uplatnění multiplikátoru 
uvedeného v odstavci 1, bude pro každého 
výrobce omezeno na 2,5 g CO2/km ročně.  

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 8 se doplňuje nový odstavec 4a, 
který zní:
„4a) Jestliže členský stát v důsledku 
ověření shodny výroby a v souladu s čl. 12 
odst. 3 směrnice 2007/46/ES stanoví, že 
emise CO2 vozidla ze sériové výroby se 
značně liší od schváleného typu, nahlásí 
se tato odchylka Komisi spolu 
s podrobnými údaji stanovenými v příloze 
II tohoto nařízení. 
Specifické emise CO2 pro typ vozidla, u 
něhož byla zjištěna odchylka, se ve 
výpočtu průměrných specifických emisí 
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CO2 na následující kalendářní rok 
příslušným způsobem upraví.“

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 8 se doplňuje nový odstavec 4b, 
který zní:
„4b) Komise sleduje skutečné hlášené 
hodnoty emisí CO2 podle typu vozidla 
a výrobce na základě nejlepších 
dostupných zdrojů informací a zveřejní ve 
svých výročních monitorovacích 
zprávách, jak se liší od hodnot 
schvalování typu.“ 

Odůvodnění

Informace o skutečné spotřebě paliva je obsažena v řadě zdrojů. Jde především o následující 
stanoviska: údaje, které o své spotřebě paliva nashromáždili a nahlásili jednotlivci; sledování 
spotřeby paliva u pronajatých vozidel; zkoušky prováděné spotřebitelskými nebo 
motoristickými organizacemi. Je možné využívat informací z těchto i dalších zdrojů 
dohromady, aby se vytvořil obrázek o tom, jak se proměňuje rozdílnost mezi skutečnou 
spotřebou paliva a spotřebou paliva pro schválení typu, a pro srovnání výkonnosti vozidel 
různých výrobců.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 31. října 2014 a poté každé tři roky se 
přijmou opatření, kterými se v příloze I 
hodnota M0 upraví tak, aby vyjadřovala
průměrnou hmotnost nových osobních 
automobilů za předchozí tři kalendářní 

Do 31. října 2014 a poté každé tři roky se 
přijmou opatření, kterými se v příloze I 
hodnoty M0 a F0 upraví tak, aby 
vyjadřovaly průměrnou hmotnost a stopu
nových osobních automobilů za předchozí 
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roky. tři kalendářní roky.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V čl. 13 odst. 3 se doplňuje nový 
pododstavec 1a, který zní:
„S cílem zajistit, aby byly skutečné emise 
náležitě zohledňovány a aby byly 
naměřené hodnoty CO2 přísně 
srovnatelné, zajistí Komise v souladu s čl. 
14 odst. 3 nařízení (ES) č. 715/2007, aby 
prvky zkušebního postupu, jež mají 
výrazný vliv na měřené emise CO2, byly 
striktně vymezeny, aby se tak předešlo 
využívání flexibilních možností v rámci 
zkušebního cyklu ze strany výrobců.“ 

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V čl. 13 odst. 3 se doplňuje nový 
pododstavec 1b, který zní:
„Pro účely ověření, zda emise CO2 
vyráběných vozidel splňují hodnoty 
schváleného typu, se zajistí, aby byly 
hodnoty aerodynamického a valivého 
odporu získány z vozidla, u něhož je 
prověřována shoda výroby.“

Odůvodnění

Je nezbytné, aby vozidlo, u něhož probíhá ověřování shody výroby, prošlo zkouškou doběhu 
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za účelem stanovení jeho aerodynamického a valivého odporu a získání hodnot, jež budou 
použity při zkoušce dynamometru, jenž je součástí zkoušky souladu výroby. Tímto se nahradí 
stávající postup, který používá nastavení dynamometru z testovacího vozidla výrobce. Tento 
postup se zavádí, neboť experimentální důkazy naznačují, že u vyrobeného vozidla mnohdy 
není možné opětovně získat původní hodnoty ze zkoušky doběhu.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 13 se vkládá nový odstavec 3a, 
který zní:
„3a) Komise zváží výhody, jaké by mělo 
zajištění toho, aby hodnoty CO2 
schváleného typu zahrnovaly emise 
vzniklé používáním těch zařízení ve 
vozidle, která spotřebují nejvíce energie, a 
pokud je to vhodné, navrhne, aby tyto 
návrhy začaly platit v období po roce 
2020.“

Odůvodnění

Elektrická zařízení v současnosti nejsou během zkušebních postupů aktivována, například 
klimatizace a světla jsou vypnuty.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
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 

Do 31. prosince 2015 přezkoumá Komise 
na základě nového světového postupu pro 
lehká užitková vozidla cíle pro specifické 
emise, způsoby jejich dosažení a další 
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osobních automobilů pro období po roce 
2020.

aspekty tohoto nařízení s cílem stanovit 
cíle emisí CO2 u nových osobních 
automobilů pro období po roce 2020, a to 
za účelem dosáhnout do roku 2025 cíle 
v orientačním rozmezí 65 g CO2/km – 75 
g CO2/km, pokud nebude snížení tohoto 
cíle řádně odůvodněno s ohledem 
na využívání technologií s nízkými 
emisemi a jejich integraci 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.
V rámci tohoto přezkumu Komise také 
předloží zprávu o emisích spojených 
s dodávkami energie do vozidla a 
případně může navrhnout, jak by se tyto 
emise měly zohlednit v rámci tohoto 
nařízení.
Jakékoli změny regulačního zkušebního 
postupu pro měření specifických emisí 
CO2 podle ustanovení nařízení (ES) č. 
715/2007 a nařízení (ES) č. 692/2008 jsou 
plně zohledněny prostřednictvím korelace. 

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 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 

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 
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počínaje [datum vstupu tohoto nařízení v 
platnost].

[datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. 
Komise vypracuje zprávu o přenesení 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V bodě 1 přílohy I se písmeno b) 
nahrazuje tímto:
„b) Od roku 2016:
Měl by být použit jeden z následujících 
vzorců:
i) Specifické emise CO2 = 130 + a × (M –
M0),
kde:
M = hmotnost vozidla v kilogramech 
(kg)
M0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
a = 0,0457.
ii) specifické emise CO2 = 130 + b × (F –
F0),
kde:
F = stopa vozidla v metrech čtverečních 
(m²)
F0 = hodnota přijatá podle čl. 13 odst. 2
b = 17,6“
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Odůvodnění

Přes výhody stopy by změna parametru užitkovosti nepřinesla jistotu plánování, neboť 
výrobci zamýšlejí zajistit dodržení norem stanovených do roku 2015 na základě parametru 
uplatňovaného v současnosti. Navrhuje se tudíž zavést duální režim, v jehož rámci by mohla 
být stopa využívána jako alternativa k hmotnosti. Pokud by byla výrobcům poskytnuta tato 
flexibilita, mohlo by to vést k celkově nižším nákladům vynaložených na splnění jejich cíle a 
zároveň by to mohlo znamenat pobídku ke snižování hmotnosti. Hodnota b = 17,6 je odvozena 
z posouzení dopadu EK a odpovídá 60% sklonu, čímž by všichni výrobci nesli shodnou míru 
zatížení.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Od roku 2020: „c) Od roku 2020:

Měl by být použit 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 = 17,6“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh sleduje stejný cíl jako pozměňovací návrh č. 17. Vzorec pro stopu 
byl upraven tak, aby odrážel cíl pro rok 2020 (95 g CO2/km).
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V příloze I se vkládá nový bod 2a, který 
zní:
Výrobce použije stejný parametr 
užitkovosti (hmotnost nebo stopu) na celý 
svůj vozový park. 

Odůvodnění

Výrobci se mohou za účelem dosažení svého cíle pro CO2 rozhodnout mezi používáním 
hmotnosti nebo stopy jako parametru užitkovosti. Pokud by měli výrobci takto na výběr u 
každého typu vozidla jejich vozového parku, vedlo by to k maximálnímu oslabení celkových 
ambicí na splnění daného cíle, neboť by to nebylo výraznou pobídkou pro snižování 
hmotnosti. Výrobci by si pro každé vozidlo jednoduše zvolili ten parametr užitkovosti, u něhož 
by je to stálo nejmenší úsilí. To by je nepodporovalo k uplatňování snižování hmotnosti jako 
obecné strategie.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 a (nový)
Nařízení (ES) č. 443/2009
Příloha I – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V příloze I se vkládá nový bod 2b, který 
zní:
Jakmile se jednou výrobce rozhodne 
používat stopu jako parametr užitkovosti 
pro určení souladu se svým cílem pro 
specifické emise, nesmí se v následujících 
letech vrátit k používání hmotnosti.

Odůvodnění

Jakmile se výrobce za účelem splnění svého cíle pro CO2 rozhodne používat stopu, není 
v následujících letech možné přejít zpět na používání hmotnosti. Tímto se předejde 
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nevhodným pobídkám ke změně vzhledu automobilu, jež by narušovaly dosažení cíle pro CO2 
i z toho plynoucí ekonomické výhody.



PE504.115v02-00 20/20 AD\931492CS.doc

CS

POSTUP

Název Způsoby, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních 
automobilů do roku 2020

Referenční údaje COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD)

Věcně příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

ENVI
11.9.2012

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

TRAN
11.9.2012

Navrhovatel(ka)
       Datum jmenování

Eider Gardiazábal Rubial
21.9.2012

Projednání ve výboru 19.2.2013

Datum přijetí 26.3.2013

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

37
5
0

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun 
Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, 
Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, 
Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, 
Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, 
Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva 
Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert 
Pirker, Dominique Riquet, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, 
Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, 
Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Spyros Danellis, Markus Ferber, Karl-Heinz Florenz, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ádám Kósa, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van 
Orden, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke


