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 A8-0287/71 

Pozměňovací návrh  71 

Jens Gieseke 

za skupinu PPE 

John Procter 

za skupinu ECR 

Kateřina Konečná 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Příloha I – část A – bod 6.3 – odst. 4 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/72 

Pozměňovací návrh  72 

Jens Gieseke 

za skupinu PPE 

John Procter 

za skupinu ECR 

Kateřina Konečná 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Příloha I – část B – bod 6.3.1 – odst. 4 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/73 

Pozměňovací návrh  73 

Jens Gieseke 

za skupinu PPE 

John Procter 

za skupinu ECR 

Kateřina Konečná 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Od 1. ledna 2030 se použijí tyto 

cíle: 

5. Od 1. ledna 2030 se použijí tyto 

cíle: 

a) pro průměrné emise z vozového 

parku nových osobních automobilů se 

použije cíl pro vozový park EU, který se 

rovná 30% snížení průměru cílů pro 

specifické emise v roce 2021 stanoveného 

v souladu s částí A bodem 6.1.2 přílohy I; 

a) pro průměrné emise z vozového 

parku nových osobních automobilů se 

použije cíl pro vozový park EU, který se 

rovná 35 % snížení průměru cílů pro 

specifické emise v roce 2021 stanoveného 

v souladu s částí A bodem 6.1.2 přílohy I; 

b) pro průměrné emise z vozového 

parku nových lehkých užitkových vozidel 

se použije cíl pro vozový park EU, který se 

rovná 30% snížení průměru cílů pro 

specifické emise v roce 2021 stanoveného 

v souladu s částí B bodem 6.1.2 přílohy I. 

b) pro průměrné emise z vozového 

parku nových lehkých užitkových vozidel 

se použije cíl pro vozový park EU, který se 

rovná 30 % snížení průměru cílů pro 

specifické emise v roce 2021 stanoveného 

v souladu s částí B bodem 6.1.2 přílohy I. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/74 

Pozměňovací návrh  74 

Jens Gieseke 

za skupinu PPE 

John Procter 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. m 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

m) „vozidlem s nulovými a nízkými 

emisemi“ osobní automobil nebo lehké 

užitkové vozidlo s výfukovými emisemi, 

jak byly stanoveny v souladu s nařízením 

(EU) 2017/1151, od nuly do 50 g CO2/km. 

m) „vozidlem s nulovými a nízkými 

emisemi“ osobní automobil s výfukovými 

emisemi, jak byly stanoveny v souladu 

s nařízením (EU) 2017/1151, od nuly do 

50g CO2/km a lehké užitkové vozidlo od 

nuly do 70g CO2/km.  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/75 

Pozměňovací návrh  75 

Jens Gieseke 

za skupinu PPE 

John Procter 

za skupinu ECR 

Kateřina Konečná 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 – písm. d 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) kategorii vozidel registrovaných 

jako M1 nebo N1, na kterou se sdružení 

vztahuje. 

d) kategorii vozidel registrovaných 

jako M1 a N1, na kterou se sdružení 

vztahuje. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/76 

Pozměňovací návrh  76 

Jens Gieseke 

za skupinu PPE 

John Procter 

za skupinu ECR 

Kateřina Konečná 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 8 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 8a. Pro účely určení průměrných 

specifických M1 a N1 emisí CO2 každého 

výrobce se bere v úvahu možné přesáhnutí 

cílové hodnoty CO2 M1 nebo N1 stejného 

výrobce nebo jiného výrobce a ve stejném 

kalendářním roce, pokud to požaduje 

výrobce. V tomto případě se rozdíl mezi 

cílem pro specifické emise výrobce M1 

nebo N1 a jeho průměrnými specifickými 

emisemi odečte od jeho průměrných 

specifických emisí CO2 pro specifický cíl 

M1 nebo N1 vážený v souladu 

s registračními objemy. Celkový příspěvek 

těchto převodů kreditů mezi výrobci 

spadajícími do kategorie M1 a N1 může 

dosáhnout až 10 g CO2/km na výrobce. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/77 

Pozměňovací návrh  77 

Jens Gieseke 

za skupinu PPE 

Kateřina Konečná 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Článek 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 5a 

 Kredit na konkrétní vývoj paliva a motoru 

s cílem snížit spotřebu paliva a emise CO2 

 V rámci tohoto nařízení by se mělo, pokud 

jde o povinnou stranu, zohlednit zvýšení 

účinnosti, jehož výsledkem je snížení 

spotřeby paliva a emisí CO2 pocházejících 

z kombinace vývoje paliv a vývoje 

technologie motoru. Komise přijme 

nejpozději do 31. prosince 2020 akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 16, které stanoví kritéria 

a podrobnou metodiku určující, jak 

přistupovat k uvedenému zvýšení 

účinnosti s ohledem na povinnosti 

stanovené v tomto nařízení. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/78 

Pozměňovací návrh  78 

Jens Gieseke 

za skupinu PPE 

Kateřina Konečná 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 9 (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9. Pokud se ve vozidlech používají 

paliva z obnovitelných zdrojů, za účelem 

odpovídajícího hodnocení čistých emisí 

CO2, které přispívají k jevům změny 

klimatu, se navrhuje uhlíkový korekční 

faktor (CCF). CCF se určuje jako funkce 

použitého paliva z obnovitelných zdrojů.  

 Paliva z obnovitelných zdrojů (kapalná 

a plynná) zahrnují biogenní paliva 

(například biomethan pocházející 

z procesů anaerobní digesce) a také 

syntetická paliva (včetně takzvaných „e-

paliv“ a přeměny elektřiny na plyn) 

odpovídající kritériím udržitelnosti 

uvedeným ve směrnici o energii 

z obnovitelných zdrojů RED II. 

 Certifikace množství paliva z 

obnovitelných zdrojů se může provádět na 

úrovni členského státu, nebo ji může 

poskytovat přímo výrobce vozidla. 

 Ve fázi monitorování a podávání zpráv se 

tudíž výpočet hodnot CO2 pro vozový park 

provede s využitím opravného uhlíkového 

faktoru a následujícího vzorce: CO2 

vozového parku = (CO2 při schválení 

typu) * (1–CCF)  

 Uhlíkový korekční faktor (CCF) lze 
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uplatnit pouze u technologií s podílem 

paliva z obnovitelných zdrojů, jakým je 

například plyn z obnovitelných zdrojů, 

používá se však pouze na vozový park 

tvořený vozidly s pohonem na zemní plyn. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/79 

Pozměňovací návrh  79 

Jens Gieseke 

za skupinu PPE 

John Procter 

za skupinu ECR 

Kateřina Konečná 

 

Zpráva A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 10 (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 10. Komise do roku 2023 přijme akty 

v přenesené pravomoci podle článku 16 

s cílem zahrnout alternativní paliva do 

výpočtu cíle pro emise CO2 u nových 

osobních vozidel a u nových lehkých 

užitkových vozidel. 

Or. en 

 

 

 


