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Pozměňovací návrh 11
Riitta Myller

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Účelem by mělo být snížení celkové 
spotřeby energie v dopravě. Při snižování 
této celkové spotřeby by pozornost měla 
být věnována jak snižování emisí 
u osobních automobilů dosahovanému 
technickými prostředky, tak obecně 
i snižování potřeby mobility. Cíl 
spočívající v menší potřebě mobility by 
měl být zohledňován ve všech oblastech 
politiky, a to zejména při územním 
plánování a v oblasti systémů veřejné 
dopravy. Zdokonalením železniční sítě by 
se měla poptávka související s mobilitou 
přesunout ze silnic na železnice. 
Prospěšná by byla rovněž snaha ovlivnit 
chování spotřebitele, např. styl jízdy.

Or. fi

Pozměňovací návrh 12
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Dne 24. října 2007 přijal Evropský 
parlament usnesení o strategii 
Společenství na snižování emisí CO2  z 
osobních automobilů a lehkých 
užitkových vozidel.

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba vzít v úvahu také usnesení přijaté Evropským parlamentem ohledně snížení emisí 
CO2. 

Pozměňovací návrh 13
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ve sděleních byl navržen integrovaný 
přístup s ohledem na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012 a oznámeno, že Komise 
navrhne legislativní rámec pro dosažení 
cíle Společenství, přičemž se zaměří na 
závazné snížení emisí CO2 za účelem 
dosažení cíle 130 g CO2/km u 
průměrného nového vozového parku 
zlepšováním technologií automobilových 
motorů. V souladu s přístupem v 
rámci dobrovolných závazků přijatých 
výrobci, to pokrývá ty prvky, které jsou 
zohledněny v měření emisí CO2 z nových 
osobních automobilů 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. Dalšího snížení 
ve výši 10 g CO2/km, nebo jejího 
ekvivalentu se docílí, bude-li to 
z technického hlediska možné, jinými 
technickými zlepšeními a zvýšeným 
používáním biopaliv. Spotřebitelské 
chování má navíc vliv na celkové emise 
z osobních automobilů, a proto by 
spotřebitelé měli být vybaveni 
informacemi, zda nové osobní automobily 
splňují cíle v oblasti emisí stanovené tímto 
nařízením.

(10) Za účelem splnění nezávislého 
závazku Evropské Unie, jímž je dosažení 
alespoň 20% snížení emisí skleníkových 
plynů do roku 2020, je třeba podstatného 
snížení emisí CO2 v odvětví dopravy.  
Proto je nutný cíl ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012 u průměrného nového 
vozového parku prostřednictvím 
zlepšováním technologií automobilových 
motorů, spolu se závaznými dlouhodobými 
cíli ve výši 80 g CO2/km v roce 2020 a 60 g 
CO2/km v roce 2025. Dlouhodobé cíle 
poskytují výrobcům vozidel dlouhodobou 
regulační jistotu, jež potřebují, aby mohli 
naplánovat investice do osobních 
automobilů s nízkou produkcí emisí.   
V souladu s přístupem v 
rámci dobrovolných závazků přijatých 
výrobci, tyto cíle zahrnují ty prvky, které 
jsou zohledněny v měření emisí CO2 z 
nových osobních automobilů 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. Spotřebitelské 
chování má navíc vliv na celkové emise 
z osobních automobilů, a proto by 
spotřebitelé měli být vybaveni 
informacemi, zda nové osobní automobily 
splňují cíle v oblasti emisí stanovené tímto 
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nařízením.

Or. en

Odůvodnění

120 gramů bez dalších opatření v roce 2012 je původní návrh Komise a technologie 
k dosažení tohoto cíle je dostupná. Kromě toho je nutné stanovit závazné dlouhodobé cíle, aby 
měli výrobci automobilů potřebnou dlouhodobou perspektivu.

Pozměňovací návrh 14
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ve sděleních byl navržen integrovaný 
přístup s ohledem na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012 a oznámeno, že Komise 
navrhne legislativní rámec pro dosažení 
cíle Společenství, přičemž se zaměří na 
závazné snížení emisí CO2 za účelem 
dosažení cíle 130 g CO2/km u průměrného 
nového vozového parku zlepšováním 
technologií automobilových motorů. 
V souladu s přístupem v 
rámci dobrovolných závazků přijatých 
výrobci, to pokrývá ty prvky, které jsou 
zohledněny v měření emisí CO2 z nových 
osobních automobilů 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. 
Dalšího snížení ve výši 10 g CO2/km, 
nebo jejího ekvivalentu se docílí, bude-li 
to z technického hlediska možné, jinými 
technickými zlepšeními a zvýšeným 
používáním biopaliv. Spotřebitelské 

(10) Je zapotřebí legislativní rámec pro 
dosažení cíle Společenství, přičemž se 
zaměří na závazné snížení emisí CO2 za 
účelem dosažení cíle 120 g CO2/km u 
průměrného nového vozového parku 
zlepšováním technologií automobilových 
motorů. Spotřebitelské chování má navíc 
vliv na celkové emise z osobních 
automobilů, a proto by spotřebitelé měli 
být vybaveni informacemi ohledně emisí 
CO2, včetně míry emisí způsobených 
klimatizací, a o tom, zda nové osobní 
automobily splňují cíle v oblasti emisí 
stanovené tímto nařízením.
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chování má navíc vliv na celkové emise 
z osobních automobilů, a proto by 
spotřebitelé měli být vybaveni 
informacemi, zda nové osobní automobily 
splňují cíle v oblasti emisí stanovené tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ve sděleních byl navržen integrovaný 
přístup s ohledem na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012 a oznámeno, že Komise 
navrhne legislativní rámec pro dosažení 
cíle Společenství, přičemž se zaměří na 
závazné snížení emisí CO2 za účelem 
dosažení cíle 130 g CO2/km u průměrného 
nového vozového parku zlepšováním 
technologií automobilových motorů. 
V souladu s přístupem v 
rámci dobrovolných závazků přijatých 
výrobci, to pokrývá ty prvky, které jsou 
zohledněny v měření emisí CO2 z nových 
osobních automobilů 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. 
Dalšího snížení ve výši 10 g CO2/km, 
nebo jejího ekvivalentu se docílí, bude-li 
to z technického hlediska možné, jinými 
technickými zlepšeními a zvýšeným 
používáním biopaliv. Spotřebitelské 
chování má navíc vliv na celkové emise 
z osobních automobilů, a proto by 

(10) Je zapotřebí legislativní rámec, jenž 
se  zaměří na závazné snížení emisí CO2 
za účelem dosažení cíle Společenství 120 g 
CO2/km do roku 2012 u průměrného 
nového vozového parku zlepšováním 
technologií automobilových motorů.  
Spotřebitelské chování má navíc vliv na 
celkové emise z osobních automobilů, a 
proto by spotřebitelé měli být vybaveni 
informacemi, zda nové osobní automobily 
splňují cíle v oblasti emisí stanovené tímto 
nařízením.
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spotřebitelé měli být vybaveni 
informacemi, zda nové osobní automobily 
splňují cíle v oblasti emisí stanovené tímto 
nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Návrhy Komise stanovují průměrné emise CO2 pro nové osobní automobily ve výši 130 g 
CO2/km prostřednictvím zlepšování technologií automobilových motorů a dodatečných 
opatření, jež odpovídají 10 g/km. Tento pozměňovací návrh zavádí 120 g pouze 
prostřednictvím zlepšování technologií automobilových motorů. Nejen, že je k dispozici 
příslušná technologie, ale cíl ve výši 120 g CO2/km byl již dvakrát odložen.  Není další důvod 
k odkládání.  

Pozměňovací návrh 16
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Ve sděleních byl navržen integrovaný 
přístup s ohledem na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012 a oznámeno, že Komise navrhne 
legislativní rámec pro dosažení cíle 
Společenství, přičemž se zaměří na 
závazné snížení emisí CO2 za účelem 
dosažení cíle 130 g CO2/km u průměrného 
nového vozového parku zlepšováním 
technologií automobilových motorů. 
V souladu s přístupem v 
rámci dobrovolných závazků přijatých 
výrobci, to pokrývá ty prvky, které jsou 
zohledněny v měření emisí CO2 z nových 
osobních automobilů 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 

(10) Ve sděleních byl navržen integrovaný 
přístup s ohledem na dosažení cíle 
Společenství ve výši 120 g CO2/km do 
roku 2012 a oznámeno, že Komise navrhne 
legislativní rámec pro dosažení cíle 
Společenství, přičemž se zaměří na 
závazné snížení emisí CO2 za účelem 
dosažení cíle 130 g CO2/km u průměrného 
nového vozového parku zlepšováním 
technologií automobilových motorů. 
V souladu s přístupem v 
rámci dobrovolných závazků přijatých 
výrobci, to pokrývá ty prvky, které jsou 
zohledněny v měření emisí CO2 z 
osobních automobilů 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 
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opravách a údržbě vozidla. Dalšího snížení 
ve výši 10 g CO2/km, nebo jejího 
ekvivalentu se docílí, bude-li to 
z technického hlediska možné, jinými 
technickými zlepšeními a zvýšeným 
používáním biopaliv. Spotřebitelské 
chování má navíc vliv na celkové emise 
z osobních automobilů, a proto by 
spotřebitelé měli být vybaveni 
informacemi, zda nové osobní automobily 
splňují cíle v oblasti emisí stanovené tímto 
nařízením.

opravách a údržbě vozidla. Dalšího snížení 
ve výši 10 g CO2/km, nebo jeho 
ekvivalentu se docílí, bude-li to 
z technického hlediska možné, jinými 
technickými zlepšeními a zvýšeným 
používáním udržitelných biopaliv. 
Spotřebitelské chování má navíc vliv na 
celkové emise z osobních automobilů, a 
proto by spotřebitelé měli být vybaveni 
informacemi, zda nové osobní automobily 
splňují cíle v oblasti emisí stanovené tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Evropský parlament ve svých 
stanoviscích ke sdělením Komise ze dne 
7. února 2007 poukázal na to, že vývoj 
nových typů osobních automobilů trvá pět 
až sedm let, a proto vyzývá Komisi, aby 
pro období do roku 2015 s konečnou 
platností neukládala pro emise CO2
závazné cíle.

Or. de

Odůvodnění

Kvůli pěti- až sedmiletým vývojovým a produkčním cyklům automobilového průmyslu lze 
závaznou cílovou hodnotu stanovit nejdříve v roce 2015. Dřívější lhůta by neodpovídala 
skutečné hospodářské situaci.
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Pozměňovací návrh 18
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Vozidla s nulovými emisemi snižují 
naši závislost na fosilních palivech.   
Ačkoli výroba pohonných hmot pro 
vozidla s nulovými emisemi vytváří emise 
CO2 , produkují tato vozidla méně 
skleníkových plynů než vozidla se 
spalovacím motorem.    Vývoj a výroba 
těchto vozidel, jako jsou vozidla na 
elektrický či vodíkový pohon, by proto 
měly být posíleny požadavkem, který 
stanoví, že alespoň 8 % nových vozidel 
počínaje rokem 2020 budou vozidla 
s nulovými emisemi. 

Or. en

Odůvodnění

Různé typy vozidel s nulovými emisemi, např. elektrická nebo hybridní vozidla, existují již 
několik let a vyvíjí je mnoho výrobců, ale zatím nebyla vozidla s nulovými emisemi uvedena 
na trh ve větší míře. Výrobu těchto vozidel je třeba podporovat.

Pozměňovací návrh 19
Chris Davies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2 pro osobní automobily stanoveny 
lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je nejvhodnějším parametrem hmotnost, 
protože umožňuje dostatečnou korelaci se 

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2 pro osobní automobily stanoveny 
lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je nejvhodnějším parametrem stopa 
(rozchod kol krát rozvor), protože 
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stávajícími emisemi a poskytla by tedy 
realističtější a z hlediska 
konkurenceschopnosti neutrální cíle a 
protože údaje o hmotnosti jsou snadno 
dostupné. Nicméně údaje o alternativním
parametru užitkovosti, stopě (rozchod kol 
krát rozvor), by mohly být rovněž 
shromaždovány s cílem usnadnit 
dlouhodobější hodnocení přístupu 
založeného na užitkovosti. Při stanovování 
cílů by měl být zohledněn plánovaný vývoj 
hmotnosti nových automobilů až do roku 
2012 a vyloučeny možné pobídky ke 
zvyšování hmotnosti vozidel pouze s cílem 
získat výhodu z následného zvýšení cíle 
snížení CO2. Proto by při stanovování cílů 
pro rok 2012 měl být zohledněn možný 
budoucí vývoj autonomního přírůstku
hmotnosti vozidel vyráběných výrobci a 
prodávaných na trhu EU. Rozlišení cílů by 
mělo podpořit snižování emisí u všech 
kategorií automobilů, přičemž se uznává, 
že u vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.

poskytuje lepší pobídky pro snížení 
hmotnosti vozidel než alternativní 
parametr hmotnosti. Údaje o parametru 
stopy by měly být v každém případě 
shromaždovány s cílem usnadnit 
dlouhodobější hodnocení přístupu 
založeného na užitkovosti.  Při stanovování 
cílů by měl být zohledněn plánovaný vývoj 
hmotnosti a stopy nových automobilů až 
do roku 2012 a vyloučeny možné pobídky 
ke zvyšování hmotnosti či stopy vozidel 
pouze s cílem získat výhodu z následného 
zvýšení cíle snížení CO2. Proto by při 
stanovování cílů pro rok 2012 měl být 
zohledněn možný budoucí vývoj 
autonomního nárůstu hmotnosti i stopy
vozidel vyráběných výrobci a prodávaných 
na trhu EU. Rozlišení cílů by mělo 
podpořit snižování emisí u všech kategorií 
automobilů, přičemž se uznává, že u 
vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise použít parametr vycházející z „hmotnosti“ potrestá výrobce, kteří vyrábějí 
lehčí automobily.  To je zvrácené.  Snížení hmotnosti je jedním z nejdůležitějších prostředků 
snižování CO2.  Parametr by měl být vycházet ze „stopy“.

Pozměňovací návrh 20
Jens Holm

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2 pro osobní automobily stanoveny 

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2 pro osobní automobily stanoveny 
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lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je nejvhodnějším parametrem hmotnost, 
protože umožňuje dostatečnou korelaci se 
stávajícími emisemi a poskytla by tedy 
realističtější a z hlediska 
konkurenceschopnosti neutrální cíle a 
protože údaje o hmotnosti jsou snadno 
dostupné. Nicméně údaje o alternativním 
parametru užitkovosti, stopě (rozchod kol 
krát rozvor), by mohly být rovněž
shromaždovány s cílem usnadnit 
dlouhodobější hodnocení přístupu 
založeného na užitkovosti. Při stanovování 
cílů by měl být zohledněn plánovaný vývoj 
hmotnosti nových automobilů až do roku 
2012 a vyloučeny možné pobídky ke 
zvyšování hmotnosti vozidel pouze s cílem 
získat výhodu z následného zvýšení cíle 
snížení CO2. Proto by při stanovování cílů 
pro rok 2012 měl být zohledněn možný 
budoucí vývoj autonomního přírůstku 
hmotnosti vozidel vyráběných výrobci a 
prodávaných na trhu EU. Rozlišení cílů by 
mělo podpořit snižování emisí u všech 
kategorií automobilů, přičemž se uznává, 
že u vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.

lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je nejvhodnějším parametrem stopa 
(rozchod kol krát rozvor), protože 
poskytuje lepší pobídky pro snížení 
hmotnosti vozidel než alternativní 
parametr hmotnosti. Údaje o parametru 
stopy by měly být v každém případě 
shromaždovány s cílem usnadnit 
dlouhodobější hodnocení přístupu 
založeného na užitkovosti. Při stanovování 
cílů by měl být zohledněn plánovaný vývoj 
hmotnosti a stopy nových automobilů až 
do roku 2012 a vyloučeny možné pobídky 
ke zvyšování hmotnosti či stopy vozidel 
pouze s cílem získat výhodu z následného 
zvýšení cíle snížení CO2. Proto by při 
stanovování cílů pro rok 2012 měl být 
zohledněn možný budoucí vývoj 
autonomního přírůstku hmotnosti i stopy
vozidel vyráběných výrobci a prodávaných 
na trhu EU. Rozlišení cílů by mělo 
podpořit snižování emisí u všech kategorií 
automobilů, přičemž se uznává, že u 
vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.

Or. en

Odůvodnění

Parametr hmotnosti by měl být nahrazen stopou, aby nedošlo k tomu, že nařízení 
upřednostňuje některé technologie snižování CO2 (např. zvyšování podílu naftových motorů, 
zvyšování podílu hybridních motorů) před jinými. Parametr stopy také zajistí větší regulační 
jistotu, protože se očekává, že v tomto případě budou změny z časového hlediska méně 
výrazné než v případě hmotnosti.
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Pozměňovací návrh 21
Anders Wijkman

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2 pro osobní automobily stanoveny 
lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je nejvhodnějším parametrem hmotnost, 
protože umožňuje dostatečnou korelaci se 
stávajícími emisemi a poskytla by tedy 
realističtější a z hlediska 
konkurenceschopnosti neutrální cíle a 
protože údaje o hmotnosti jsou snadno 
dostupné. Nicméně údaje o alternativním
parametru užitkovosti, stopě (rozchod kol 
krát rozvor), by mohly být rovněž 
shromaždovány s cílem usnadnit 
dlouhodobější hodnocení přístupu 
založeného na užitkovosti. Při stanovování 
cílů by měl být zohledněn plánovaný vývoj 
hmotnosti nových automobilů až do roku 
2012 a vyloučeny možné pobídky ke 
zvyšování hmotnosti vozidel pouze s cílem 
získat výhodu z následného zvýšení cíle 
snížení CO2. Proto by při stanovování cílů 
pro rok 2012 měl být zohledněn možný 
budoucí vývoj autonomního přírůstku 
hmotnosti vozidel vyráběných výrobci a 
prodávaných na trhu EU. Rozlišení cílů by 
mělo podpořit snižování emisí u všech 
kategorií automobilů, přičemž se uznává, 
že u vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2 pro osobní automobily stanoveny 
lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je nejvhodnějším parametrem stopa 
(rozchod kol krát rozvor), protože 
poskytuje lepší pobídky pro snížení 
hmotnosti vozidel než alternativní 
parametr hmotnosti. Údaje o parametru 
stopy by měly být shromaždovány s cílem 
usnadnit dlouhodobější hodnocení přístupu 
založeného na užitkovosti.  Při stanovování 
cílů by měl být zohledněn plánovaný vývoj 
hmotnosti a stopy nových automobilů až 
do roku 2012 a vyloučeny možné pobídky 
ke zvyšování hmotnosti či stopy vozidel 
pouze s cílem získat výhodu z následného 
zvýšení cíle snížení CO2. Proto by při 
stanovování cílů pro rok 2012 měl být 
zohledněn možný budoucí vývoj 
autonomního přírůstku hmotnosti i stopy
vozidel vyráběných výrobci a prodávaných 
na trhu EU. Rozlišení cílů by mělo 
podpořit snižování emisí u všech kategorií 
automobilů, přičemž se uznává, že u 
vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.

Or. en

Odůvodnění

Normy založené na stopě nabízejí výrobcům více možností ke snižování CO2 a nepenalizují 
snížení váhy jako možnost splnění norem. 
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Pozměňovací návrh 22
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2 pro osobní automobily stanoveny 
lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je nejvhodnějším parametrem hmotnost, 
protože umožňuje dostatečnou korelaci se 
stávajícími emisemi a poskytla by tedy 
realističtější a z hlediska 
konkurenceschopnosti neutrální cíle a 
protože údaje o hmotnosti jsou snadno 
dostupné. Nicméně údaje o alternativním 
parametru užitkovosti, stopě (rozchod kol 
krát rozvor), by mohly být rovněž
shromaždovány s cílem usnadnit 
dlouhodobější hodnocení přístupu 
založeného na užitkovosti. Při stanovování 
cílů by měl být zohledněn plánovaný vývoj 
hmotnosti nových automobilů až do roku 
2012 a vyloučeny možné pobídky ke 
zvyšování hmotnosti vozidel pouze s cílem 
získat výhodu z následného zvýšení cíle 
snížení CO2. Proto by při stanovování cílů 
pro rok 2012 měl být zohledněn možný 
budoucí vývoj autonomního přírůstku 
hmotnosti vozidel vyráběných výrobci a 
prodávaných na trhu EU. Rozlišení cílů by 
mělo podpořit snižování emisí u všech 
kategorií automobilů, přičemž se uznává, 
že u vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2 pro osobní automobily stanoveny 
lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je nejvhodnějším parametrem po roce 2012 
stopa (rozchod kol krát rozvor).  Údaje o 
parametru stopy by měly být
shromaždovány s cílem rozlišit průměrné 
cíle počínaje rokem 2013. Při stanovování 
cílů by měl být zohledněn plánovaný vývoj 
hmotnosti nových automobilů až do roku 
2012 a vyloučeny možné pobídky ke 
zvyšování hmotnosti vozidel pouze s cílem 
získat výhodu z následného zvýšení cíle 
snížení CO2. Proto by při stanovování cílů 
pro rok 2012 měl být zohledněn možný 
budoucí vývoj autonomního přírůstku 
hmotnosti vozidel vyráběných výrobci a 
prodávaných na trhu EU. Rozlišení cílů by 
mělo podpořit snižování emisí u všech 
kategorií automobilů, přičemž se uznává, 
že u vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.

Or. en
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Odůvodnění

Údaje o stopě budou k dispozici k roku 2010 a měla by se použít rozlišení průměrného cíle po 
roce 2012. 

Pozměňovací návrh 23
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2. pro osobní automobily stanoveny 
lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je nejvhodnějším parametrem hmotnost, 
protože umožňuje dostatečnou korelaci se 
stávajícími emisemi a poskytla by tedy 
realističtější a z hlediska 
konkurenceschopnosti neutrální cíle a 
protože údaje o hmotnosti jsou snadno 
dostupné. Nicméně údaje o alternativním 
parametru užitkovosti, stopě (rozchod kol 
krát rozvor), by mohly být rovněž
shromaždovány s cílem usnadnit 
dlouhodobější hodnocení přístupu 
založeného na užitkovosti. Při stanovování 
cílů by měl být zohledněn plánovaný vývoj 
hmotnosti nových automobilů až do roku 
2012 a vyloučeny možné pobídky ke 
zvyšování hmotnosti vozidel pouze s cílem 
získat výhodu z následného zvýšení cíle 
snížení CO2. Proto by při stanovování cílů 
pro rok 2012 měl být zohledněn možný 
budoucí vývoj autonomního přírůstku 
hmotnosti vozidel vyráběných výrobci a 
prodávaných na trhu EU. Rozlišení cílů by 
mělo podpořit snižování emisí u všech 
kategorií automobilů, přičemž se uznává, 
že u vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.

(12) S cílem zachovat rozmanitost na trhu s 
automobily a jeho schopnost uspokojovat 
různé potřeby spotřebitelů by měly být cíle 
CO2. pro osobní automobily stanoveny 
lineárně v závislosti na užitkovosti 
automobilů. Pro vyjádření této užitkovosti 
je nejvhodnějším parametrem hmotnost, 
protože umožňuje dostatečnou korelaci se 
stávajícími emisemi a poskytla by tedy 
realističtější a z hlediska 
konkurenceschopnosti neutrální cíle a 
protože údaje o hmotnosti jsou snadno 
dostupné. Měly být nicméně 
shromaždovány i údaje o alternativním 
parametru užitkovosti, stopě (rozchod kol 
krát rozvor), s cílem usnadnit 
dlouhodobější hodnocení přístupu 
založeného na užitkovosti. Při stanovování 
cílů by měl být zohledněn plánovaný vývoj 
hmotnosti nových automobilů až do roku 
2015 a vyloučeny možné pobídky ke 
zvyšování hmotnosti vozidel pouze s cílem 
získat výhodu z následného zvýšení cíle 
snížení CO2. Proto by při stanovování cílů 
pro rok 2015 měl být zohledněn možný 
budoucí vývoj autonomního přírůstku 
hmotnosti vozidel vyráběných výrobci a 
prodávaných na trhu EU. Rozlišení cílů by 
mělo podpořit snižování emisí u všech 
kategorií automobilů, přičemž se uznává, 
že u vozidel s vyšší hmotností je možno 
dosáhnout vyššího snížení emisí.
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Or. de

Odůvodnění

Kvůli pěti- až sedmiletým vývojovým a produkčním cyklům automobilového průmyslu lze
závaznou cílovou hodnotu stanovit nejdříve v roce 2015. Dřívější lhůta by neodpovídala 
skutečné hospodářské situaci.

Pozměňovací návrh 24
Riitta Myller

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Cílem tohoto nařízení je vytvořit 
pobídky pro automobilový průmysl, aby 
investoval do nových technologií. Nařízení 
aktivně podporuje ekologické inovace 
a bere v úvahu budoucí technologický 
vývoj. Takto se posiluje 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu a vytváří více vysoce 
kvalifikovaných pracovních míst.

(13) Cílem tohoto nařízení je vytvořit 
pobídky pro automobilový průmysl, aby 
investoval do nových technologií. Nařízení 
aktivně podporuje ekologické inovace 
a bere v úvahu budoucí technologický 
vývoj. Podporován by měl být zejména 
vývoj hybridních a elektrických 
automobilů, neboť produkují výrazně 
méně emisí než tradiční osobní 
automobily. Takto se posiluje 
konkurenceschopnost evropského
průmyslu a vytváří více vysoce 
kvalifikovaných pracovních míst.

Or. fi

Pozměňovací návrh 24
Riitta Myller

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Cílem tohoto nařízení je vytvořit 
pobídky pro automobilový průmysl, aby 
investoval do nových technologií. Nařízení 
aktivně podporuje ekologické inovace 

(13) Cílem tohoto nařízení je vytvořit 
pobídky pro automobilový průmysl, aby 
investoval do nových technologií. Nařízení 
aktivně podporuje ekologické inovace 
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a bere v úvahu budoucí technologický 
vývoj. Takto se posiluje 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu a vytváří více vysoce 
kvalifikovaných pracovních míst.

a bere v úvahu budoucí technologický 
vývoj. Podporován by měl být zejména 
vývoj hybridních a elektrických 
automobilů, neboť produkují výrazně 
méně emisí než tradiční osobní 
automobily. Takto se posiluje 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu a vytváří více vysoce 
kvalifikovaných pracovních míst.

Or. fi

Pozměňovací návrh 25
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Cílem tohoto nařízení je vytvořit 
pobídky pro automobilový průmysl, aby 
investoval do nových technologií. Nařízení 
aktivně podporuje ekologické inovace a 
bere v úvahu budoucí technologický vývoj. 
Takto se posiluje konkurenceschopnost 
evropského průmyslu a vytváří více vysoce 
kvalifikovaných pracovních míst.

(13) Cílem tohoto nařízení je vytvořit 
pobídky pro automobilový průmysl, aby 
investoval do nových technologií. Nařízení 
aktivně podporuje ekologické inovace a 
bere v úvahu budoucí technologický vývoj. 
Takto se posiluje konkurenceschopnost 
evropského průmyslu a vytváří více vysoce 
kvalifikovaných pracovních míst. Komise 
může uvážit možnost zahrnout opatření 
v rámci ekologické inovace do revize 
zkušebních postupů podle čl. 14 odst. 3 
nařízení (ES) č. 715/2007 a vzít přitom v 
úvahu technické a hospodářské dopady. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Martin Callanan, Chris Davies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Při uznání velmi vysokých nákladů 
na výzkum a vývoj a na jednotkové 
výrobní náklady prvních generací 
nízkouhlíkových technologií vozidel, které 
mají být uvedeny na trh po vstupu tohoto 
nařízení v platnost, zahrnuje toto nařízení  
také zvláštní přechodná ustanovení 
zaměřená na zrychlení uvádění vozidel 
s velmi nízkými emisemi uhlíku na 
evropských trh v počáteční fázi jejich 
prodeje.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Za účelem dosažení svých cílů 
v oblasti změny klimatu by se Evropská 
unie měla zaměřit na dosažení mobility, 
při níž nebude docházet k emisím CO2. 
Výrobci automobilů by měli usilovat o 
osobní vozidla s nulovými emisemi do 
roku 2050.

Or. en

Odůvodnění

Pouze s jasnými dlouhodobými cíly se EU stane/zůstane světovou špičkou v oblasti čistých 
automobilových technologií. 
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Pozměňovací návrh 28
Anders Wijkman

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Používání alternativních paliv 
umožní značná snížení emisí CO2  v celém 
palivovém cyklu. Toto nařízení proto 
zahrnuje zvláštní ustanovení zaměřená na 
podporu dalšího zapojení vozidel na 
alternativní pohon na evropském trhu. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba podporovat vývoj vozidel na alternativní pohon.  Protože alternativní paliva mají 
potenciál značně snížit emise CO2 v průběhu celého cyklu, měl by být vozový park upraven 
tak, aby užívání těchto paliv umožnil.  

Pozměňovací návrh 29
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Vzhledem ke skutečnosti, že 
biopaliva mohou umožnit významná 
snížení emisí CO2  v celém palivovém 
cyklu a že výrobci mohou nabídnout 
vozidla, která mohou být poháněna jak 
alternativními, tak tradičními palivy za 
účelem přechodu k palivům s nižšími 
emisemi CO2,  zahrnuje toto nařízení 
zvláštní ustanovení zaměřená na podporu 
dalšího zapojení vozidel s motorem flex 
fuel na etanol na evropském trhu.

Or. en
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Odůvodnění

Dodavatelé paliv mají tendenci nezajišťovat infrastrukturu pro biopaliva, dokud není 
odpovídající poptávka po palivu. Technologie flex fuel s možností automatické jízdy na 
kombinaci benzínu a biopaliv je cestou, jak otevřít trh pro biopaliva. Spolu s připravovanými 
kritériemi udržitelnosti pro biopaliva a účinnější technologii vozidel je jedním z několika 
způsobů, jak snížit emise CO2.

Pozměňovací návrh 30
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Vzhledem ke skutečnosti, že 
biopaliva mohou umožnit významná 
snížení emisí CO2  v celém palivovém
cyklu a že výrobci mohou nabídnout 
vozidla, která mohou být poháněna jak 
alternativními, tak tradičními palivy za 
účelem přechodu k palivům s nižšími 
emisemi CO2,  zahrnuje toto nařízení 
zvláštní ustanovení zaměřená na podporu 
dalšího zapojení vozidel na alternativní 
pohon na evropském trhu.

Or. en

Odůvodnění

Dodavatelé pohonných hmot patrně neposkytnou novou alternativní síť pro pohonné hmoty, 
dokud nebude odpovídající poptávka.  Aby se tento problém vyřešil, přidávají výrobci 
automobilů do vozidel na alternativní pohon dodatečná technická zařízení, aby jim umožnila 
provoz při použití kombinací benzínu a biopaliv.  Tato dodatečná technická adaptabilita 
umožňuje těmto vozidlům, aby v průběhu svého životního cyklu (asi 12 let) fungovala při 
použití biopaliv.  Protože biopaliva jsou stále dostupnější, mohlo by to značně přispět ke 
snížení emisí CO2 vozového parku v průběhu celého cyklu.  EU nyní stanovuje kritéria pro 
biopaliva, aby zaručila jejich udržitelnost.  
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Pozměňovací návrh 31
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Vzhledem ke skutečnosti, že 
biopaliva mohou umožnit významná 
snížení emisí CO2  v celém palivovém 
cyklu a že výrobci mohou nabídnout 
vozidla, která mohou být poháněna jak 
alternativními, tak tradičními palivy za 
účelem přechodu k palivům s nižšími 
emisemi CO2,  zahrnuje toto nařízení 
zvláštní ustanovení zaměřená na podporu 
dalšího zapojení vozidel na alternativní 
pohon na evropském trhu.

Or. en

Odůvodnění

Cíl pro emise nerozlišuje mezi fosilním CO2 a biologickým CO2.  Je-li cílem právních 
předpisů snížit přínos člověka k emisím CO2 v atmosféře, mělo by být cílem nalezení 
alternativ k fosilním plaivům.  Nejsnadnějším způsobem pro výrobce, jak dostát navrhovaným 
právním předpisům, je přechod k dieslovým motorům.  Ale právní předpisy by také měly 
poskytnout prostor pro alternativní paliva, jež v současné době mohou být obtížněji slučitelná 
s legislativou, a to přesto, že poskytují snížení CO2 v celém cyklu.  

Pozměňovací návrh 32
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Vzhledem k tomu, že díky 
biopalivům lze v celém palivovém cyklu 
(„od zdroje po kolo“) docílit výrazného 
snížení emisí CO2 a že výrobci mohou 
přechod na tyto pohonné hmoty s nízkými 
emisemi CO2 vyřešit pomocí automobilů, 
které mohou být poháněny tradičními 
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i alternativními palivy, obsahuje toto 
nařízení ustanovení, která podporují 
odstavec o „dvoupalivových vozidlech“ na 
evropském trhu.  

Or. de

Odůvodnění

Petrochemický průmysl vybuduje plnou infrastrukturu pro nové pohonné hmoty až při náležité 
poptávce. Výrobci automobilů tento problém řeší takovou technologickou výbavou vozidel, 
která umožňuje používat jakoukoli kombinaci benzínu s biopalivem, neboť pomocí čidla 
automaticky rozezná poměr směsi. Toto dodatečné technické vybavení umožňuje, že vozidla 
mohou být během svého životního cyklu (asi 12 let) poháněna biopalivy, což může přispět k 
výraznému snížení emisí CO2.

Pozměňovací návrh 33
Matthias Groote

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Vozidla pro speciální účely, na které 
se použijí zvláštní požadavky pro účely 
schvalování typu, včetně vozidel speciálně 
konstruovaných pro komerční účely tak, 
aby bylo možné používat uvnitř vozidla 
vozík pro invalidy v souladu s politikou 
Společenství pomáhat postiženým osobám, 
by měla být vyloučena z oblasti působnosti 
tohoto nařízení.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Nařízení pro výrobce stanovuje závaznou průměrnou hodnotu, a nikoli normu, kterou musí 
splňovat nové automobily, jak tomu je v případě norem Euro. Výjimka pro vozidla sloužící 
zvláštním účelům, která je zavedena v rámci norem Euro, je v tomto nařízení nadbytečná, 
protože vozidla s vyššími emisemi CO2 mohou být započítána oproti vozidlům s nižšími 
emisemi. 
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Pozměňovací návrh 34
Martin Callanan, Chris Davies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Vozidla pro speciální účely, na které 
se použijí zvláštní požadavky pro účely 
schvalování typu, včetně vozidel speciálně 
konstruovaných pro komerční účely tak, 
aby bylo možné používat uvnitř vozidla 
vozík pro invalidy v souladu s politikou 
Společenství pomáhat postiženým osobám, 
by měla být vyloučena z oblasti působnosti 
tohoto nařízení.

(16) Vozidla pro speciální účely, na které 
se použijí zvláštní požadavky pro účely 
schvalování typu nebo vozidla speciálně 
konstruovaná pro komerční účely tak, aby 
bylo možné používat uvnitř vozidla vozík 
pro invalidy v souladu s politikou 
Společenství pomáhat postiženým osobám, 
by měla být vyloučena z oblasti působnosti 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Aby se povolila vozidla speciálně konstruovaná k převážení invalidního vozíku, jež nejsou 
schválena jako vozidla s přístupem pro invalidní vozík, ale mají EWVTA, je třeba je z tohoto 
právního předpisu vyloučit.  Tyto pozměňovací návrhy poskytnou paritu pro vozidla s 
přístupem pro invalidní vozík v tomto nařízení. To je v souladu s politikou Společenství 
v oblasti pomoci osob s postižením.  

Pozměňovací návrh 35
Matthias Groote, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Aby bylo na trhu podpořeno 
uvádění automobilů s nulovými nebo 
nízkými emisemi, započte se každé takové 
nově registrované vozidlo pro výpočet 
průměrných specifických emisí CO2 až do 
roku 2015 včetně třikrát a jedenapůlkrát.

Or. de
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Odůvodnění

Obzvlášť pokroková vozidla s velmi nízkými nebo nulovými emisemi CO2 musí být za tyto 
inovace zvýhodněna, aby byla rychleji uvedena na trh.

Pozměňovací návrh 36
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) 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 v souladu s prohlášením o shodě 
vydaným výrobcem osobního automobilu.

(21) 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 v souladu s prohlášením o shodě 
vydaným výrobcem osobního automobilu a
zakládat se pouze na těchto údajích.
Pokud by členské státy z podložených 
důvodů nepoužívaly prohlášení o shodě za 
účelem ucelení postupu registrace a 
zahájení užití nového osobního 
automobilu, měly by provést nutná 
opatření, a zajistit tak odpovídající 
přesnost v rámci postupu sledování. Měla 
by existovat společná evropská databáze 
sdružující údaje z prohlášení o shodě. Ta 
by měla sloužit jako jediný zdroj, který 
členským státům umožní jednodušším 
způsobem uchovávat údaje o registraci 
v případě nové registrace vozidla. Komise 
by měla zajistit, aby členské státy  
používaly elektronické sítě, jako je tomu u 
projektu REGNET, jež by zajistily další 
zjednodušení výměny registračních údajů, 
jako jsou údaje o emisích CO2 , a docílit 
tak přesného sledování. Komise by dále 
měla nejpozději k 30. srpnu každého 
sledovaného roku poskytnout všem 
výrobcům v tomto roce předběžnou zprávu 
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o sledování, aby mohli reagovat na vývoj 
na trhu.

Or. en

Odůvodnění

Všechny členské státy by měly být povinny používat jako hlavní referenční údaj (např. pro 
hodnoty CO2) prohlášení  o shodě jako základ pro sledování (v současné době tento 
dokument nepoužívá asi 12 členských států  za účelem dolpnění vnitrostátního postupu 
registrace).  Proto je třeba vytvořit centrální evropskou databázi pro shromažďování 
takových údajů. To by umožnilo výrobcům provádět včasné aktualizace v případě technických 
změn jejich vozidel.  Nejdůležitější je, aby výrobci znali včas oficiální hodnotu CO2, a proto 
musí být předběžné výpočty a zpráva Komise k dispozici každého půlroku.

Pozměňovací návrh 37
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) 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 v souladu s prohlášením o shodě 
vydaným výrobcem osobního automobilu.

(21) 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 v souladu s prohlášením o shodě 
vydaným výrobcem osobního automobilu a
zakládat se pouze na těchto údajích. 
Pokud by členské státy z podložených 
důvodů nepoužívaly prohlášení o shodě za 
účelem ucelení postupu registrace a 
zahájení užití nového osobního 
automobilu, měly by provést nutná 
opatření, a zajistit tak odpovídající 
přesnost v rámci postupu monitorování. 
Měla by existovat společná evropská 
databáze sdružující údaje z prohlášení o 
shodě.  Ta by měla sloužit jako jediný 
zdroj, který členským státům umožní 
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jednodušším způsobem uchovávat údaje o 
registraci v případě nové registrace 
vozidla.   Komise by měla zajistit, aby 
členské státy  používaly elektronické sítě, 
jako je tomu u projektu REGNET, jež by 
zajistily další zjednodušení výměny 
registračních údajů, jako jsou údaje o 
emisích CO2 , a docílit tak přesného 
monitorování. Komise by dále měla 
nejpozději k 30. srpnu každého 
sledovaného roku poskytnout všem 
výrobcům v tomto roce předběžnou zprávu 
o sledování, aby mohli reagovat na vývoj 
na trhu.

Or. en

Odůvodnění

Všechny členské státy by měly být povinny používat jako hlavní referenční údaj (např. pro 
hodnoty CO2) prohlášení  o shodě jako základ pro sledování (v současné době tento 
dokument nepoužívá asi 12 členských států  za účelem dolpnění vnitrostátního postupu 
registrace).  Proto je třeba vytvořit centrální evropskou databázi pro shromažďování 
takových údajů. To by umožnilo výrobcům provádět včasné aktualizace v případě technických 
změn jejich vozidel.  Nejdůležitější je, aby výrobci znali včas oficiální hodnotu CO2, a proto 
musí být předběžné výpočty a zpráva Komise k dispozici každého půlroku.

Pozměňovací návrh 38
Adam Gierek

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by 
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postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí 
CO2 z osobních automobilů, by poplatek 
měl zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

odpovídat poplatku, který byl stanoven pro  
průmysl v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi (ETS). Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

Or. pl

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí vůbec nezohledňují pokuty v jiných odvětvích, a proto jsou 
nespravedlivé: navržený poplatek za překročení emisí ve výši 95 eur za g/km pro období 
počínaje rokem 2015 pětinásobně překračuje pokutu, která byla v rámci ETS stanovena na 
100 eur za tunu ( 475 eur za tunu).

Pozměňovací návrh 39
Anja Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2  
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2
z osobních automobilů a zároveň zajistit, 
aby byly postihy ve srovnání s jinými 
odvětvími produkujícími emise CO2
přiměřené, se poplatek za překročení 
limitu odvozuje od výše poplatku 
odváděného v rámci evropského systému 
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obchodování s emisemi.

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí 
CO2 z osobních automobilů, by poplatek 
měl zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měly by být 
podobné poplatkům placeným v jiných 
odvětvích v rámci systému obchodování 
s emisemi EU. Částky poplatků za 
překročení emisí by měly být považovány 
za příjem pro rozpočet Evropské unie.

Or. es

Odůvodnění

Pokuty či navrhované vyrovnávací platby naprosto  neodpovídají ostatním odvětvím.  Pokuty 
ve své současné podobě by odpovídaly částce 475 EUR/t pro rok 2015, zatímco pokud by byly 
v souladu s jinými odvětvími, na která se uplatní evropských systém obchodování s emisemi, 
pohybovala by se výsledná částka mezi 20 a 40 EUR/t, s dodatečnými pokutami (za nesplnění) 
dosahujícími 100 EUR/t a 20 EUR/t pro podporu energeticky účinných silničních vozidel.



PE407.904v01-00 28/189 AM\728751CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 41
Chris Davies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2 
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
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 2015. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2 
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatku za překročení emisí se přerozdělí 
výrobcům, nebo v případě sdružení 
správci sdružení, s průměrnými 
specifickými emisemi CO2 pod stanovený 
cíl a v poměru k odhadovaným celkovým 
dosaženým úsporám.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh potvrzuje časový harmonogram schválený Parlamentem v říjnu 2007 a 
jeho cílem je spojení s ekologicky náročnějším cílem snížit průměrné emise na 125 g CO2/km. 
Pokuty by měly být zavedeny od roku 2015 a každoročně by se měly zvyšovat.  Příjem od 
výrobců automobilů, kteří nesplní tyto podmínky, by měl být přerozdělen mezi výrobce 
automobilů s nizšími emisemi, z nichž mnozí pracují s nižšími ziskovými rozpětími, protože 
sledují strategii, která je pro životní prostředí prospěšnější.
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Pozměňovací návrh 42
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2 
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2 
z osobních automobilů, by poplatek měl na 
realistickém a proveditelném základě
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie a použity na zintenzivnění 
výzkumu v oblasti snižování emisí CO2  a 
inovativní činnosti v automobilovém 
odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
Výrobci, jejichž průměrné specifické emise 
CO2 přesahují emise povolené v rámci 
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tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2 
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

tohoto nařízení, by měli uhradit poplatek za 
překročení emisí za každý kalendářní rok 
počínaje rokem 2012. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2 
z osobních automobilů, by poplatek měl 
převyšovat technické náklady pro všechny 
výrobce. Částky poplatků za překročení 
emisí by měly být považovány za příjem 
pro rozpočet Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Matthias Groote

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2  
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili cílovou hodnotu. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2  
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

Or. de
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Odůvodnění

Pro postupné zavádění příslušných opatření lze určit pouze jednu lhůtu. Postupné zavádění 
výrobcům umožní, aby vozový park flexibilně přizpůsobili průměrné hodnotě emisí CO2.
Nemohou-li tento průměr dodržet, mě-li by počínaje rokem 2012 zaplatit za každý gram 
překročených emisí 95 eur.

Pozměňovací návrh 45
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
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 2015. Poplatek by měl být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

Or. de

Odůvodnění

Kvůli pěti- až sedmiletým vývojovým a produkčním cyklům automobilového průmyslu lze 
závaznou cílovou hodnotu stanovit nejdříve v roce 2015. Dřívější lhůta by neodpovídala 
skutečné hospodářské situaci.
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Pozměňovací návrh 46
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí 
CO2 z osobních automobilů, by poplatek 
měl zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství.
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by být 
podobný poplatku placenému v jiných 
odvětvích v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi (ETS). Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

Or. it

Odůvodnění

Navržené poplatky za překročení emisí jsou nepřiměřeně vysoké ve srovnání s poplatky v 
jiných odvětvích. Navržený poplatek ve výši 95 EUR/g (odpovídající 475 EUR/t) je ve 
skutečnosti téměř pětkrát vyšší než poplatek 100 EUR/t podle systému EU pro obchodování s 
emisemi.

Pozměňovací návrh 47
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
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být hodnoceno na úrovni Společenství. 
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2 
z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

být hodnoceno na úrovni Společenství. 
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2 
z osobních automobilů, by poplatek měl 
převyšovat technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem účinného zajištění plnění průměrného cíle EU by poplatek měl převyšovat 
technické náklady. 

Pozměňovací návrh 48
Gyula Hegyi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2 

(22) Dosahování souladu s cíli podle 
tohoto nařízení ze strany výrobců by mělo 
být hodnoceno na úrovni Společenství. 
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 být 
stanoven podle toho, v jakém rozsahu 
výrobci nesplnili svůj cíl. Měl by se 
postupem času zvyšovat. S cílem 
poskytnout dostatečný podnět k přijetí 
opatření na snížení specifických emisí CO2 
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z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatků za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie.

z osobních automobilů, by poplatek měl 
zohlednit technické náklady. Částky 
poplatku za překročení emisí by měly být 
považovány za příjem pro rozpočet 
Evropské unie a použijí se na podporu
udržitelných způsobů dopravy, zejména 
veřejné dopravy.

Or. en

Odůvodnění

Pokuty za automibily, které nesplňují ekologické požadavky, přispějí k rozvoji udržitelných 
způsobů dopravy.

Pozměňovací návrh 49
Guido Sacconi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Daňová opatření jsou vhodným 
nástrojem, a členské státy jsou tudíž 
vyzývány, aby zaváděly pobídky ke koupi 
vozidel s nízkými emisemi; Rada se tímto 
vyzývá, aby přijala návrh směrnice 
o daních v oblasti osobních automobilů.

Or. it

Odůvodnění

Ve státech, v nichž existují daňové pobídky ke koupi vozidel s nízkými emisemi, došlo ke 
značnému nárůstu prodeje vozidel šetrnějších k životnímu prostředí. Rada je navíc vyzývána k 
tomu, aby přijala návrh směrnice harmonizující takové daně (KOM(2005)0261).
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Pozměňovací návrh 50
Guido Sacconi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Revidovaná směrnice 1999/94/ES 
musí zajistit, aby spotřebitelé dostali 
u každého osobního automobilu jasné 
údaje o spotřebě paliva a emisích CO2, 
a mohli tak učinit informovanou koupi.

Or. it

Odůvodnění

Reklamní materiály používané při marketingu nového osobního automobilu musí obsahovat 
údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 pro konkrétní model, který propagují.

Pozměňovací návrh 51
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Vzhledem k tomu, že snižování emisí 
CO2 u osobních automobilů bude 
vyžadovat přizpůsobení infrastruktury za 
účelem zjednodušení používání vozidel 
s pohonem z různých zdrojů (elektřina, 
vodík, biopaliva, atd.), měly by být za tímto 
účelem vymezeny finanční prostředky ze 
strukturálních a zemědělských fondů. 

Or. en

Odůvodnění

Pro hospodářskou účinnost je třeba nových čistých technologií (vodíková a elektrická vozidla 
atd.) pro masový trh.  Výrobci vozidel do takových technologií značně investují.  Ale 
spotřebitelé je budou kupovat pouze, bude-li k dispozici příslušná infrastruktura.  Činnosti 
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EU v této oblasti be proto měly být soudržné a zahrnovat podporu infrastruktury potřebné 
k dosažení těchto cílů. 

Pozměňovací návrh 52
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Stávající systém schvalování 
evropského typu nepokrývá všechny 
technické možnosti, které jsou pro 
zlepšení v oblasti CO2 dostupné. Je proto 
nutné definovat postup hodnocení, který 
vytvoří pravidla pro hodnocení možností 
snížení emisí CO2 u zaváděných 
technologických opatření („ekologické 
inovace“). Tyto technologie, pokud jsou 
posuzovány podle nařízení (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcích opatření, 
nejsou dostatečně či vůbec zohledněny. 
Schvalování ekologických inovací bude 
způsobem, jak poskytnout výrobcům další 
pobídky prostřednictvím započítání těchto 
přínosů k dosažení jejich konkrétních cílů 
týkajících se snížení emisí CO2.

Or. en

Odůvodnění

Na základě jejich významu je nezbytné vymezit ty inovace snižující emise CO2, které dále 
zlepšují emise CO2 nad dodatečná opatření uvedená v článku 1, která se neprojevují ve 
zkušebním cyklu. Ekologické inovace mohou podstatně prospět životnímu prostředí, řidičům a 
evropské společnosti jako celku.
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Pozměňovací návrh 53
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět a cíle Předmět, účel a cíle
Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí 
CO2 ve výši 120 g CO2/km u nového 
vozového parku. Nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 pro nové osobní 
automobily ve výši 130 g CO2/km 
prostřednictvím zdokonalení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
snížení emisí CO2 v EU, včetně odvětví 
dopravy. Nařízení stanoví cíl, jímž je 
úroveň průměrných emisí CO2 ve výši 120 
g CO2/km u nového vozového parku od 
1. ledna 2012. Nařízení stanoví průměrné 
emise CO2 pro nové osobní automobily ve 
výši 130 g CO2/km pomocí zlepšení 
technologií automobilových motorů, jak 
jsou změřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními. 
Toto nařízení bude doplněno o dodatečná 
opatření odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství. 
Nařízení taktéž stanovuje cíle pro nový 
vozový park, jimiž  je úroveň průměrných 
emisí CO2 v maximální výši 80 g CO2/km 
od 1. ledna 2020 a 60 g CO2/km od 1. 
ledna 2025 s orientačním cílem ve výši 
110 g CO2/km od 1. ledna 2017. 

Or. en

Odůvodnění

Odvětví výroby automobilů se musí přizpůsobit celkovým cílům v oblasti snižování emisí CO2. 
Navrhuje se stanovit pro období po roce 2020 průměrnou hodnotu nepřesahující 80 g 
CO2/km a pro období po roce 2025 60g CO2/km, aby se v dlouhém časovém horizontu 
podporovalo snižování emisí CO2 produkovaných automobily.
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Pozměňovací návrh 54
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, tj. dosažení průměrných emisí CO2 ve 
výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku.

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, tj. dosažení průměrných emisí CO2 ve 
výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km pomocí zlepšení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními. Toto 
nařízení bude doplněno o dodatečná 
opatření odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

1a. V roce 2012 musí individuální cílovou 
hodnotu splňovat minimálně čtvrtina, 
v roce 2013 minimálně polovina, v roce 
2014 minimálně tři čtvrtiny vozového 
parku a v roce 2015 pak veškerá vozidla.
Aby do roku 2015 bylo podle vzorce pro 
výpočet možno dosáhnout individuální 
cílové hodnoty pro CO2 u všech nových 
vozidel, je nutno odpovídajícím způsobem 
zdokonalit jejich technologii.
1b. V rámci integrovaného přístupu 
Společenství budou tímto nařízením 
zavedena dodatečná opatření, která zajistí 
snížení alespoň o 10 g CO2/km.
1c. Měření emisí CO2 se provádí 
v souladu s nařízením 2007/715/ES a jeho 
prováděcími předpisy. Dodatečná 
průkazná opatření výrobců automobilů a 
jejich dodavatelů, která povedou 
k dalšímu snižování emisí skleníkových 
plynů, se zohlední podle článku 6 a 
přílohy III v rámci požadavků na 
technologii vozidel.

Or. de

Odůvodnění

Přísný důraz na výsledky měření podle platných zkušebních postupů a omezení dodatečných 
opatření na 10g CO2 na ujetý kilometr omezují  technologické možnosti a nevytváří pobídky 
pro účinné ekologické inovace. Registrovaná motorová vozidla musí být považována za celek 
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a musí dosahovat co nejvyššího technologického pokroku. Průběžné změny zkušebního 
postupu nejsou účinným řešením. Proto by mělo být umožněno započtení podle článku 6 a 
přílohy III tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 55
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí 
CO2 ve výši 120 g CO2/km u nového 
vozového parku. Nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 pro nové osobní 
automobily ve výši 130 g CO2/km
prostřednictvím zdokonalení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními. Toto 
nařízení bude doplněno o dodatečná 
opatření odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily a lehká užitková vozidla s 
cílem zajistit řádné fungování vnitřního 
trhu a dosáhnout celkového cíle snížení 
emisí CO2 v EU, včetně odvětví dopravy. 
Nařízení stanoví cíl průměrných emisí 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
120 g CO2/km v roce 2012 a jejich další 
snížení na průměrně 90 g CO2/km od 1. 
ledna 2020 pomocí zlepšení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 
a jeho prováděcími opatřeními.

Pro lehká užitková vozidla nařízení 
stanoví cíl průměrných emisí CO2 ve výši 
175 g CO2/km od 1. ledna 2012 a jejich 
další snížení na průměrně 160 g CO2/km 
od 1. ledna 2015 pomocí zlepšení 
technologií automobilových motorů, jak 
jsou změřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími 
opatřeními.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem dosažení cílů EU v oblasti změny klimatu a stanovení norem pro zbytek světa by 
cílem mělo být pouze 120 gramů C02  pro technologii motoru.  Náročný dlouhodobý cíl je 
v zájmu odvětví i klimatu.   Návrh Komise nezahrnuje nákladní vozidla.  Nákladní vozidlaby 
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měla být zahrnuta do nařízení, neboť sama o sobě způsobují asi 2 % celkových emisí EU 
z přepravy. 

Pozměňovací návrh 56
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí 
CO2 ve výši 120 g CO2/km u nového 
vozového parku. Nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 pro nové osobní 
automobily ve výši 130 g CO2/km 
prostřednictvím zdokonalení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními. Toto 
nařízení bude doplněno o dodatečná 
opatření odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
snížení emisí CO2 v EU, včetně odvětví 
dopravy. Nařízení stanoví cíl průměrných 
emisí CO2 pro nové osobní automobily ve 
výši 120 g CO2/km od 1. ledna 2012 
a dlouhodobý cíl jejich dalšího snížení na 
průměrně 90 g CO2/km od 1. ledna 2020
pomocí zlepšení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 
a jeho prováděcími opatřeními.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem dosažení cílů EU v oblasti změny klimatu a stanovení norem pro zbytek světa by 
cílem mělo být pouze 120 gramů C02  pro technologii motoru.  Náročný dlouhodobý cíl je 
v zájmu odvětví i klimatu. 
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Pozměňovací návrh 57
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, tj. dosažení průměrných emisí CO2 ve 
výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku.

1. Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, tj. dosažení průměrných emisí CO2 ve 
výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku.

2. V roce 2012 musí cílovou hodnotu 
120g/km splňovat 25 %, v roce 2013 50 %, 
v roce 2014 75 % nových vozidel a v roce 
2015 pak veškeré nové automobily.

Nařízení stanoví průměrné emise CO2 pro
nové osobní automobily ve výši 130 g 
CO2/km pomocí zlepšení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními.

3. Nařízení stanoví průměrné emise CO2
pro nové osobní automobily ve výši 130 g 
CO2/km pomocí zlepšení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními.

Toto nařízení bude doplněno o dodatečná 
opatření odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

4. Toto nařízení bude v rámci 
integrovaného přístupu Společenství
doplněno o veškerá dodatečná opatření, 
která mohou přispět ke snížení emisí CO2.
Tato opatření odpovídají alespoň hodnotě 
10 g CO2/km.

Or. de

Odůvodnění

Die Entwicklung neuer Produkte und Modelle erfordert in der Regel einen Zeitraum von 5 bis 
6 Jahren. Aufgrund dieser Produktionszyklen sollte es eine Einführungsphase geben, um dem 
Planungsrahmen derAutomobilhersteller Rechnung zu tragen. Oberstes Ziel der Verordnung 
sollte die Reduktion der CO2-Emissionen der Neuwagenflotten europäischer 
Automobilhersteller sein. Um der technischen Innovation und den individuellen Ansätzen der 
Hersteller Rechnung zu tragen, sollte die Wahl der Maßnahmen zur Erreichung des Zielwerts 
dem Hersteller obliegen, ohne bereits bestehende Standards anzugreifen. Die Bewertung des 
Beitrags dieser Maßnahmen sollte ab  einem Mindestwert von 10g pro gefahrenem Kilometer 
nach oben offen sein, da zum einen das Potential der Maßnahmen mit einer starren 
Bewertung nicht ausreichend erschöpft ist und zum anderen ein Anreiz zur Weiterentwicklung 
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derartiger Maßnahmen geschaffen werden sollte.

Pozměňovací návrh 58
Jens Holm

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět a cíle Předmět, účel a cíle
Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí 
CO2 ve výši 120 g CO2/km u nového 
vozového parku. Nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 pro nové osobní 
automobily ve výši 130 g CO2/km 
prostřednictvím zdokonalení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními. Toto 
nařízení bude doplněno o dodatečná 
opatření odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
snížení emisí CO2 v EU, včetně odvětví 
dopravy. Nařízení stanoví cíl průměrných 
emisí CO2 pro nový vozový park ve výši 
120 g CO2/km od 1. ledna 2012, 80 g 
CO2/km od 1. ledna 2020 a 60 g CO2/km 
od 1. ledna 2025 pomocí zlepšení 
technologií automobilových motorů, jak 
jsou změřeny v souladu s nařízením (ES) 
č. 715/2007 a jeho prováděcími opatřeními.

Or. en

Odůvodnění

Návrhy Komise stanovují průměrné emise CO2 pro nové osobní automobily ve výši 130 g 
CO2/km prostřednictvím zlepšování technologií automobilových motorů a dodatečných 
opatření, jež odpovídají 10 g/km. Tento pozměňovací návrh zavádí 120 g pouze 
prostřednictvím zlepšování technologií automobilových motorů. Nejen, že je k dispozici 
příslušná technologie, ale cíl ve výši 120 g CO2/km byl již dvakrát odložen.  Není další důvod 
tento cíl odkládat.  Je třeba dlouhodobého cíle v boji proti rostoucím emisím z automobilů, 
poskytne jistotu pro odvětví při plánování harmonogramu výzkumu a vývoje.  
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Pozměňovací návrh 59
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět a cíle Předmět, účel a cíle
Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí CO2 
ve výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km prostřednictvím 
zdokonalení technologií automobilových 
motorů, jak jsou změřeny v souladu s 
nařízením (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí CO2 
ve výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
120 g CO2/km v roce 2012 a stanovuje
další snížení, jimiž má být dosaženo 
průměru 80 g CO2/km v roce 2020 a 60 g 
CO2/km v roce 2025 prostřednictvím 
zdokonalení technologií automobilových 
motorů, jak jsou změřeny v souladu s 
nařízením (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající dalším 10 g/km, jichž má být 
dosaženo prostřednictvím opatření mimo 
rámec cyklu testů schvalování typu vozidel 
do roku 2012. 

Or. en

Odůvodnění

Za účelem splnění cílů EU v oblasti změny klimatu je třeba dosáhnout průměru 120 g 
CO2/km v roce 2012 pro vozový park prostřednictvím zlepšení měřitelných v rámci cyklu testů 
schvalování typu vozidel. Ostatní opatření budou dodatečná.  Podle zhodnocení dopadů 
Komisí by cíl 130g/km ušetřil spotřebitelům více než dvojnásobek navýšení odhadované kupní 
ceny v době životnosti vozidla (údaje z období, kdy cena za barel ropy se pohybovala kolem 
60 $. ) Kromě nutnosti pro životní prostředí by přísnější cíle ušetřily peníze spotřebitelům a 
snížily závislost na ropě.   Pro zaručení bezpečnosti investic je třeba vymezit další postupné 
snižování emisí. 
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Pozměňovací návrh 60
Matthias Groote

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět a cíle Předmět, účel a cíle
Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, tj. dosažení průměrných emisí CO2 ve 
výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km pomocí zlepšení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle, 
jímž je snížení emisí CO2 v EU, a to i 
v odvětví dopravy. Nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 pro nové osobní 
automobily ve výši 130 g CO2/km pomocí 
zlepšení technologií automobilových 
motorů, jak jsou změřeny v souladu s 
nařízením (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství, aby 
tak byl dosažen celkový cíl EU, tj. 
průměrné emisní hodnoty 120 g CO2/km 
u nového vozového parku.
V roce 2012 musí průměrné emisní 
hodnoty 130 g CO2/km , jichž lze 
dosáhnout pomocí lepších technologií 
motorů, splňovat minimálně 70 %, v roce 
2013 minimálně 80 %, v roce 2014
minimálně 90 % vozového parku a v roce 
2015 pak veškerá vozidla.

Or. de

Odůvodnění

Pro postupné zavádění příslušných opatření lze určit pouze jednu lhůtu. Postupné zavádění 
výrobcům umožní, aby vozový park flexibilně přizpůsobili průměrné hodnotě emisí CO2.
Nemohou-li tento průměr dodržet, mě-li by počínaje rokem 2012 zaplatit za každý gram 
překročených emisí 95 eur.
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Pozměňovací návrh 61
Anders Wijkman

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět a cíle Předmět, účel a cíle
Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí CO2 
ve výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km prostřednictvím 
zdokonalení technologií automobilových 
motorů, jak jsou změřeny v souladu s 
nařízením (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí CO2 
ve výši 120 g CO2/km do roku 2012, 90 g 
CO2/km do roku 2020 a 60 g/km do roku 
2030 u nového vozového parku 
prostřednictvím zdokonalení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nezahrnuje přísnější dlouhodobé cíle na období 2020 a 2030, proto by se 
snižování emisí CO2 po roce 2012 zastavilo. Nicméně je třeba dlouhodobých cílů, aby odvětví 
získalo dlouhodobou perspektivu pro vývoj vozidel s účinnějším pohonem a pro posílení 
innovací.  Nebudou-li zahájeny další činnosti, emise způsobené dopravou i nadále porostou.  
To by bylo v rozporu s politikou EU v oblasti změny klimatu. 

Pozměňovací návrh 62
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví výkonnostní Toto nařízení stanoví výkonnostní 
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požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí CO2 
ve výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km prostřednictvím 
zdokonalení technologií automobilových 
motorů, jak jsou změřeny v souladu s 
nařízením (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí CO2 
ve výši 60 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
120 g CO2/km od roku 2012, 80 g CO2/km 
od roku 2020 od roku a 60 g CO2/km od 
roku 2025 prostřednictvím zdokonalení 
technologií automobilových motorů, jak 
jsou změřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními.

Or. en

Odůvodnění

120 gramů bez dalších opatření v roce 2012 je původní návrh Komise a technologie 
k dosažení tohoto cíle je dostupná. Kromě toho je nutné stanovit závazné dlouhodobé cíle, aby 
měli výrobci automobilů potřebnou dlouhodobou perspektivu.

Pozměňovací návrh 63
María Sornosa Martínez

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět a cíle Předmět, účel a cíle

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí CO2 
ve výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km prostřednictvím 
zdokonalení technologií automobilových 
motorů, jak jsou změřeny v souladu s 
nařízením (ES) č. 715/2007 a jeho 

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí CO2 
ve výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km prostřednictvím 
zdokonalení technologií automobilových 
motorů, jak jsou změřeny v souladu s 
nařízením (ES) č. 715/2007 a jeho 
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prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Komise předloží v roce 2014 Evropskému 
parlamentu a Radě návrh týkající se 
středně- a dlouhodobých cílů, který se 
bude zakládat na zhodnocení dopadů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Inés Ayala Sender

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět a cíle Předmět, účel a cíle
Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí 
CO2 ve výši 120 g CO2/km u nového 
vozového parku. Nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 pro nové osobní 
automobily ve výši 130 g CO2/km 
prostřednictvím zdokonalení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
snížení emisí CO2 v EU, včetně odvětví 
dopravy. Nařízení stanoví cíl, jímž je 
úroveň průměrných emisí CO2 ve výši 120 
g CO2/km u nového vozového parku od 
1. ledna 2012. Nařízení stanoví průměrné 
emise CO2 pro nové osobní automobily ve 
výši 130 g CO2/km pomocí zlepšení 
technologií automobilových motorů, jak 
jsou změřeny v souladu s nařízením (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcími opatřeními.
Toto nařízení bude doplněno o dodatečná 
opatření odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.
Tento cíl bude přezkoumán do 1. ledna 
2020. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí CO2 
ve výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km prostřednictvím 
zdokonalení technologií automobilových 
motorů, jak jsou změřeny v souladu s 
nařízením (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, tj. dosažení průměrných emisí CO2 ve 
výši 130 g CO2/km v roce 2015 u nového 
vozového parku. Nařízení stanoví tyto 
průměrné emise CO2 pro nové osobní 
automobily pomocí zlepšení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními. Toto 
nařízení bude doplněno o dodatečná 
opatření, konkrétně o ekologické inovace,  
v rámci integrovaného přístupu 
Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Chris Davies

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět a cíle Předmět, účel a cíle
Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí 
CO2 ve výši 120 g CO2/km u nového 
vozového parku. Nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 pro nové osobní 
automobily ve výši 130 g CO2/km

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
snížení emisí CO2 v EU, včetně odvětví 
dopravy.  Nařízení stanoví cíl pro 
průměrné emise CO2 pro nové osobní 
automobily ve výši 125 g CO2/km od 1. 
ledna 2015 pomocí zlepšení technologií 
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prostřednictvím zdokonalení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.  
Nařízení také stanoví cíl, jímž je úroveň 
průměrných emisí CO2 v maximální výši 
80 g CO2/km u nového vozového parku od 
1. ledna 2020. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh potvrzuje časový harmonogram, který Parlament přijal v říjnu 2007. 
Tento krátkodobý cíl je pro životní prostředí významnější než návrh Komise, ale časový 
harmonogram poskytuje odvětví více času na dosažení cíle za co nejnižší cenu.  Navrhovaný 
střednědobý (2020) cíl je náročnější než cíl, který byl schválen Parlamentem v říjnu 2007. 
Vychází z daleko progresivnějšího postoje současného průmyslu a tlaku, který je vyvíjen 
spotřebiteli usilujícími o změnu v důsledku výrazného zvýšení ceny ropy. 

Pozměňovací návrh 67
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Horst Schnellhardt, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, tj. dosažení průměrných emisí CO2 ve 
výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km pomocí zlepšení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
bude doplněno o dodatečná opatření 
odpovídající 10 g/km v rámci 

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, tj. dosažení průměrných emisí CO2 ve 
výši 120 g CO2/km u nového vozového 
parku. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši 
130 g CO2/km pomocí zlepšení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními. Toto nařízení 
doplní v rámci integrovaného přístupu 
Společenství další opatření, jež mají za cíl 
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integrovaného přístupu Společenství. dosáhnout dalšího snížení odpovídající 10 
g/km.

V roce 2014 Komise na základě posouzení 
situace a odhadu právních dopadů 
navrhne pro období počínaje rokem 2020  
střednědobé a dlouhodobé cíle pro nově 
registrovaná motorová vozidla a předloží 
je Radě a Parlamentu ke schválení. 
Komise současně předloží návrh na 
komplexní přístup pro zjišťování všech 
opatření na snížení emisí CO2, jehož 
účelem bude odstranit rozlišování mezi 
opatřeními týkajícími se pohonu, vozidla, 
doplňkovými opatřeními či ekologickými 
inovacemi.
Pro rok 2020 je třeba určit cíl, který 
zaručí, že všechna příslušná opatření ve 
svém úhrnu sníží průměrné emise CO2
alespoň o 20 %  v porovnání s rokem 

2008. Komise přitom zváží případné 
zařazení silničního provozu do 
evropského systému obchodování 
s emisemi, jak bylo navrženo v rámci 
revize tohoto systému.

Jako podklad pro tento návrh bude 
vypracováno rozsáhlé hodnocení dopadů 
na automobilový průmysl a odvětví, na 
něž produkce automobilového průmyslu 
navazuje. Součástí tohoto hodnocení bude 
analýza příjmů a výdajů, v níž se zohlední 
všechny příslušné technologické inovace 
přispívající ke snížení emisí CO2 ve všech 
segmentech trhu osobních vozidel.
Při stanovení dlouhodobého cíle je třeba 
zohlednit vývoj mezinárodních dohod 
v oblasti ochrany klimatu. 

Or. de

Odůvodnění

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit  alternative 
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Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden. Die Neufassung der 
Richtlinie muss ein umfassendes Vorgehen beinhalten, um alle Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2 Emissionen zu betrachten; dies sind vor allem 
 a) antriebs-/fahrzeugseitige Maßnahmen, 
b) ergänzende Maßnahmen und 
c) Öko-Innovationen. 
Die künftige Richtlinie sollte daher alle verbrauchsmindernden Maßnahmen umfassen.
Würde das übergreifende politische Ziel der EU einer Minderung der CO2-Emissionen um 20 
Prozent bis 2020 auf  neue Pkw angewendet, bietet sich der von ACEA / JAMA / KAMA 
zugesagte Wert als Bezugspunkt an. Die Herleitung eines konkreten Zielwerts kann erst  auf 
Basis aller relevanten Maßnahmen und der Folgenabschätzung erfolgen. Eine Minderung von 
20 Prozent stellt jedoch  für die künftigen Ziele den mindestens zu erreichenden 
Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu anderen Sektoren 
behandelt. Sollte die EU ambitionierte Zusagen im internationalen Kontext (30% 
entsprechend der Mitteilung KOM (2008) 30 „20 und 20 bis 2020 Chancen Europas im 
Klimawandel“) machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Sollte die EU im 
Zeitraum nach 2012 den Straßenverkehr in das europäische Emissionshandelssystem 
einbeziehen, sind auch die hiermit erreichten Minderungen bei der Festlegung der Ziele für 
neue Pkw einzubeziehen.

Pozměňovací návrh 68
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
EU, jímž je úroveň průměrných emisí 
CO2 ve výši 120 g CO2/km u nového 
vozového parku. Nařízení stanoví 
průměrné emise CO2 pro nové osobní 
automobily ve výši 130 g CO2/km
prostřednictvím zdokonalení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a 
jeho prováděcími opatřeními. Toto 
nařízení bude doplněno o dodatečná 
opatření odpovídající 10 g/km v rámci 
integrovaného přístupu Společenství.

Toto nařízení stanoví výkonnostní 
požadavky na emise CO2 pro nové osobní 
automobily s cílem zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a dosáhnout celkového cíle 
snížení emisí CO2 v EU, včetně odvětví 
dopravy. Nařízení stanoví průměrné emise 
CO2 pro nové osobní automobily ve výši
120 g CO2/km od 1. ledna 2012 
a dlouhodobý cíl jejich dalšího snížení na 
průměrně 80 g CO2/km od 1. ledna 2020
pomocí zlepšení technologií 
automobilových motorů, jak jsou změřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 
a jeho prováděcími opatřeními.

Or. en
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Odůvodnění

Emise ze silniční dopravy se zvyšují a negují tak snížení emisí dosažené v jiných odvětvích 
v EU.  Je třeba podstatného naléhavého snížení, pokud má odvětví silniční dopravy přispět 
k celkovému snižování emisí skleníkových plynů v EU.   Těchto snížení bude dosaženo pouze 
tehdy, budou–li určeny přísné cíle pro snižování emisí CO2 u všech silničních vozidel, včetně 
osobních aut.  

Pozměňovací návrh 69
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 1 - pododstavce 1 a - 3 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V roce 2014 Komise na základě posouzení 
situace a odhadu právních dopadů 
navrhne střednědobé a dlouhodobé cíle 
pro nově registrovaná motorová vozidla 
počínaje rokem 2020 a 2025 a předloží je 
Radě a Parlamentu ke schválení. Komise 
současně předloží návrh na komplexní 
přístup pro zjišťování všech opatření na 
snížení emisí CO2, jehož účelem bude 
odstranit rozlišování mezi opatřeními 
týkajícími se pohonu, vozidla, 
doplňkovými opatřeními či ekologickými 
inovacemi.
Pro rok 2020 je třeba určit cíl, který 
zaručí, že všechna příslušná opatření ve 
svém úhrnu sníží průměrné emise CO2
o alespoň 20 %  v porovnání s rokem 
2008. Komise přitom zváží případné 
zařazení silničního provozu do 
evropského systému obchodování s 
emisemi, jak bylo navrženo v rámci revize 
tohoto systému.
Jako podklad pro tento návrh bude 
vypracováno rozsáhlé hodnocení dopadů 
na automobilový průmysl a odvětví, na 
něž produkce automobilového průmyslu 
navazuje. Součástí tohoto hodnocení bude 
analýza příjmů a výdajů, v níž se zohlední 
všechny příslušné technologické inovace 
přispívající ke snížení emisí CO2 ve všech 
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segmentech trhu osobních vozidel. Při 
stanovení dlouhodobého cíle je třeba 
zohlednit vývoj mezinárodních dohod 
v oblasti ochrany klimatu.

Or. de

Odůvodnění

S cílem urychlit technologický pokrok v automobilovém průmyslu a výrobcům a dodavatelům 
poskytnout dlouhodobou jistotu plánování a investic je vhodné, aby na základě důkladného 
posouzení situace a pečlivého odhadu právních dopadů byly stanoveny dlouhodobé cíle, na 
jejichž základě by byly podporovány, popř. prosazovány alternativní technologie. Tyto cíle 
musí být v dohledné době stanoveny postupem spolurozhodování v rámci některého 
legislativního procesu.

Pozměňovací návrh 70
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 1 - pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V roce 2014 je třeba určit cíl pro rok 
2020, který zaručí, že všechna příslušná 
opatření ve svém úhrnu sníží průměrné 
emise CO2 alespoň o dalších 20 %  
v porovnání individuální cílovou hodnotu
v období 2012–2015. Při tom třeba 
zohlednit vývoj na mezinárodní úrovni 
v oblasti ochrany klimatu.

Or. de

Odůvodnění

Snížení emisí alespoň o 20 % představuje pro budoucí cíle minimální redukční faktor, jehož je 
třeba dosáhnout. S automobilovým průmyslem bude takto zacházeno obdobně jako s ostatními 
odvětvími. Přijme-li EU na mezinárodní úrovni ambicióznější závazky, bude nutné tyto 
závazky patřičně zohlednit.
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Pozměňovací návrh 71
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 1 - pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Průměrné emise CO2 u nových osobních 
automobilů nesmí přesáhnout 120 g 
CO2/km v roce 2012, 114 g CO2/km 
v roce 2014, 107 g CO2/km v roce 2016, 
99 g CO2/km v roce 2018 a 90 g CO2/km 
v roce 2020. Tyto průměrné úrovně emisí 
jsou předmětem adaptace s cílem ocenit 
úsilí výrobců, kteří uplatňují ekologické 
inovace mající skutečný dopad na snížení 
emisí CO2.

Or. fr

Odůvodnění

Aby bylo možné se ujistit, že může být dosaženo cíle 100–90 g/km v roce 2020, je nutné 
stanovit v právních předpisech cíle pro nadcházející léta, jako je tomu v návrhu revize 
standardů CAFE pro soukromá vozidla v USA. Navržené průběžné cíle byly stanoveny na 
základě procentuálního vyjádření postupné dvouleté redukce až do roku 2020.

Pozměňovací návrh 72
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 1 - odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nařízení stanovuje závazný roční průměr 
emisí CO2 pro nový osobní automobil na 
základě závazného plynulého přechodu 
mezi průměry let 2012, 2020 a 2025.
Rozlišení průměru pro vozový park od 
roku 2013 bude vycházet ze stopy vozidla 
a maximálně 40% sklonu.  Opatření, na 
jejichž základě se stanoví  cíle do roku 
2020 a jejichž předmětem je změna jiných 
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než podstatných prvků tohoto nařízení 
jeho doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3, 
a to do 1. ledna 2012.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba určit závazný roční přechod mezi cíly let 2012, 2020 a 2025. Rozlišení cílů po roce 
2013 je třeba zakládat na stopě, jež v porovnání s váhou lépe odráží užitečnost vozidla pro 
spotřebitele v souvislosti s velikostí vozidla.  

Pozměňovací návrh 73
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 1 - pododstavec b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise musí zajistit pravidelné 
vyhodnocování testovacích cyklů 
použitých pro měření emisí. Pokud se 
ukáže, že tyto cykly již neodpovídají nebo 
neodrážejí emise ve skutečných 
podmínkách, musí být upraveny, aby 
správně odrážely emise CO2 vznikající při 
řízení na silnici.  Opatření, jejichž 
předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Or. fr

Odůvodnění

Emise měřené během testovacích cyklů jsou v průměru o 10 až 19 % nižší než emise ve 
skutečných podmínkách. U některých vzorců může tento rozdíl dosáhnout 40 %- Je nezbytné 
přezkoumat testovací cykly, a tak poskytnout spotřebitelům důvěryhodnou informaci o 
spotřebě paliva a o souvisejících nákladech, a pro rozšíření působnosti technických opatření, 
která uplatňují výrobci pro snížení spotřeby CO2, jako jsou ekologické inovace.
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Pozměňovací návrh 74
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Návrh nařízení
Čl. 2 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije na motorová 
vozidla kategorie M1 definovaná v příloze 
II směrnice 2007/46/ES o referenční 
hmotnosti nepřesahující 2 610 kg a vozidla, 
na něž bylo schválení typu rozšířeno 
v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 
715/2007 („osobní automobily“), která jsou 
ve Společenství registrována poprvé a která 
nebyla předtím registrována mimo 
Společenství („nové osobní automobily“).

1. Toto nařízení se použije na nová
motorová vozidla kategorie M1 definovaná 
v příloze II směrnice 2007/46/ES o 
referenční hmotnosti nepřesahující 2 610 
kg a vozidla, na něž bylo schválení typu 
rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 715/2007 („osobní automobily“), 
která jsou ve Společenství registrována 
poprvé a která nebyla předtím registrována 
mimo Společenství („nové osobní 
automobily“).

Or. en

Odůvodnění

Je třeba doplnit za účelem objasnění rozsahu nařízení.

Pozměňovací návrh 75
Åsa Westlund, Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 2 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije na motorová 
vozidla kategorie M1 definovaná v příloze 
II směrnice 2007/46/ES o referenční 
hmotnosti nepřesahující 2 610 kg a 
vozidla, na něž bylo schválení typu 
rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 715/2007 („osobní automobily“), 
která jsou ve Společenství registrována 
poprvé a která nebyla předtím 
registrována mimo Společenství („nové 
osobní automobily“).

1. Toto nařízení se použije na osobní 
automobily definované v odstavci 3a 
tohoto článku a na lehká užitková vozidla 
definovaná v příloze II směrnice 
2007/46/ES.
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Or. en

Odůvodnění

Vyloučení hmotnosti jako referenčního údaje pro rozsah nařízení zabrání tomu, aby z něho 
byla vyloučena velmi těžká vozidla. 

Pozměňovací návrh 76
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 2 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije na motorová 
vozidla kategorie M1 definovaná v příloze 
II směrnice 2007/46/ES o referenční 
hmotnosti nepřesahující 2 610 kg a 
vozidla, na něž bylo schválení typu 
rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 715/2007 („osobní automobily“), 
která jsou ve Společenství registrována 
poprvé a která nebyla předtím registrována 
mimo Společenství („nové osobní 
automobily“).

1. Toto nařízení se použije na motorová 
vozidla kategorie M1 a N1 definovaná v 
příloze II směrnice 2007/46/ES o 
referenční hmotnosti nepřesahující 2 610 
kg a vozidla, na něž bylo schválení typu 
rozšířeno v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 715/2007 („osobní automobily“a 
„lehká užitková vozidla“), která jsou ve 
Společenství registrována poprvé a která 
nebyla předtím registrována mimo 
Společenství („nové osobní automobily“a 
„nová lehká užitková vozidla“).

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh nařízení
Čl. 2 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Předchozí registrace mimo Společenství 
před méně než třemi měsíci před registrací 
ve Společenství se nezohledňuje.

2. Předchozí registrace mimo Společenství 
před méně než třemi roky před registrací 
ve Společenství se nezohledňuje.

Or. en
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Odůvodnění

Tato výjimka pro dovážené automobily představuje mezeru. Mohla by motivovat dovozce 
k tomu, aby vozidla na plyn nejprve registrovaly mimo Společenství ve snaze uniknout 
působnosti těchto právních předpisů.

Pozměňovací návrh 78
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 2 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Předchozí registrace mimo Společenství 
před méně než třemi měsíci před registrací 
ve Společenství se nezohledňuje.

2. Předchozí registrace mimo Společenství 
před méně než dvanácti měsíci před 
registrací ve Společenství se nezohledňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Martin Callanan, Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 2 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nařízení se nepoužije na vozidla 
zvláštního určení definovaná v bodě 5 
přílohy II směrnice 2007/46/ES.

3. Nařízení se nepoužije na vozidla 
zvláštního určení definovaná v bodě 5 
přílohy II směrnice 2007/46/ES nebo na 
vozidla  speciálně konstruovaná pro 
komerční účely tak, aby bylo možné 
používat uvnitř vozidla vozík pro invalidy 
v souladu se směrnicí (ES) č. 715/2007.

Or. en

Odůvodnění

Aby se povolila vozidla speciálně konstruovaná k převážení invalidního vozíku, jež nejsou 
schválena jako vozidla as přístupem pro invalidní vozík, ale mají EWVTA, je třeba je z tohoto 
právního předpisu vyloučit.  Tyto pozměňovací návrhy poskytnou paritu pro vozidla s 
přístupem pro invalidní vozík v tomto nařízení. To je v souladu s politikou Společenství 
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v oblasti pomoci osob s postižením.  

Pozměňovací návrh 80
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 2 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nařízení se nepoužije na vozidla 
zvláštního určení definovaná v bodě 5 
přílohy II směrnice 2007/46/ES.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Nařízení pro výrobce stanovuje závaznou průměrnou hodnotu, a nikoli normu, kterou musí 
splňovat nové automobily, jak tomu je v případě norem Euro. Výjimka pro vozidla sloužící
zvláštním účelům, která je zavedena v rámci norem Euro, je v tomto nařízení nadbytečná, 
protože vozidla s vyššími emisemi CO2 mohou být započítána oproti vozidlům s nižšími 
emisemi.

Pozměňovací návrh 81
Anders Wijkman

Návrh nařízení
Čl. 2 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nařízení se nepoužije na vozidla 
zvláštního určení definovaná v bodě 5 
přílohy II směrnice 2007/46/ES.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

K „vozidlům určeným pro zvláštní účely“ v 2007/46/ES patří např. „ motorové karavany, 
pancéřovaná vozidla, sanitky, pohřební vozy a vozidla s přístupem pro invalidní vozík.“ 
Vyloučení těchto vozidel z nařízení není logické a může vést k mezeře u definic, zejména u 
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mnohoznačných definic „motorových karavanů“ a „vozidel s přístupem pro invalidní vozík“.

Pozměňovací návrh 82
Åsa Westlund, Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 2 - odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Definice osobních automobilů: 
Vozidla konstruovaná a vyrobená pro 
dopravu osob, s nejvýše osmi sedadly 
kromě sedadla řidiče.
Typ karoserie osobních automobilů 
označené v souladu s přílohou II, částí C, 
položkou 1 směrnice 2007/46/ES:
– AA Sedan
– AB Se zkosenou zádí (sedan se zkosením 
v zadní části vozidla)
– AC Kombi
– AD Kupé
– AE Kabriolet
– AF Víceúčelové vozidlo: Motorové 
vozidlo jiného typu než uvedeno v bodech 
AA až AE. Pokud však takové vozidlo 
splňuje obě tyto podmínky:
1) počet míst k sedění kromě sedadla 
řidiče nepřesahuje šest. A"místo k 
sedění" je takové místo, na kterém je 
vozidlo vybaveno "dostupnými" kotevními 
úchyty sedadel. „dostupnými“ se rozumějí 
takové kotevní úchyty, které lze použít. 
Aby nemohly být některé kotevní úchyty 
„dostupné“, musí výrobce jejich užití 
fyzicky zabránit, například přivařením 
krycích desek nebo montáží podobných 
trvalých krytů, které nemohou být 
odstraněny běžně dostupným nářadím, a 
2) P – (M + N × 68) ≤ N × 68, 
kde
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P = maximální technicky přípustná 
hmotnost naloženého vozidla v kg,
M = provozní hmotnost v kg (referenční 
hmotnost)
N = počet míst k sedění kromě sedadla 
řidiče,
toto vozidlo je považováno za osobní 
automobil.

Or. en

Odůvodnění

V právních předpisech bude obsažena definice osobního automobilu i pro těžší typy, které 
mohou převážet náklad, ale nikoli v souvislosti s počtem sedadel.  

Pozměňovací návrh 83
Martin Callanan

Návrh nařízení
Čl. 2 - odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Toto neplatí pro „vozidla, která mají 
zvláštní sociální funkci“,

Or. en

Odůvodnění

Definovaná vozidla plní specifické přepravní funkce, jako jsou autobusy pro kyvadlovou 
dopravu, vozidla záchranné a vyprošťovací služby. Taková vozidla mají často specifickou 
konstrukci (vyšší, širší a těžší karoserii) se speciálním pohonem, a tudíž mírně vyšší emise 
CO2. Objemy segmentu těchto skupin vozidel jsou relativně malé a mírně vyšší emise CO2
jsou z hlediska jejich celkového dopadu na legislativní cíl snížení emisí CO2 zanedbatelné.
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Pozměňovací návrh 84
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 3 - odst. 1 - písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) „stopou“ se rozumí rozchod kol 
vynásobený rozvorem náprav, jak je 
uvedeno v prohlášení o shodě;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 3 - odst. 1 - písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) „stopou“ se rozumí rozchod kol 
vynásobený rozvorem náprav, jak je 
uvedeno v prohlášení o shodě a 
definováno v bodu 2.1 a 2.3 přílohy I 
směrnice 2007/46/ES;

Or. en

Odůvodnění

Parametr hmotnosti by měl být nahrazen stopou, aby nedošlo k tomu, že nařízení 
upřednostňuje některé technologie snižování CO2 (např. zvyšování podílu naftových motorů, 
zvyšování podílu hybridních motorů) před jinými. Parametr stopy také zajistí větší regulační 
jistotu, protože se očekává, že v tomto případě budou změny z časového hlediska méně 
výrazné než v případě hmotnosti.
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Pozměňovací návrh 86
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 3 - odst. 1 - písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) „ekologická inovace“ znamená 
technologické opatření nebo inovace, u 
níž je doloženo, že jejich kvantifikovatelný 
přínos ke snížení emisí CO2 není uvážen 
nebo nedostatečně uvážen v definici 
předpisu (ES) č. 715/2007, ani uvážen 
v doplňujících opatřeních uvedených 
v článku 1. Musí být vytvořen omezený 
seznam opatření.

Or. fr

Odůvodnění

Tyto ekologické inovace mohou být přínosem k životnímu prostředí, musí však být omezeny na 
stanovený seznam.

Pozměňovací návrh 87
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 3 - odst. 1 - písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa)  „ekologickou inovací“se rozumí 
jakékoliv opatření či technologická 
inovace, jež mají prokazatelně vyčíslitelný 
přínos pro snižování emisí CO2, a jež 
nejsou zahrnuty, či zahrnuty 
nedostatečně, do definicí v nařízení (ES) 
č. 715/2007 ani nejsou předmětem 
dodatečných opatření uvedených v článku 
1.

Or. en
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Odůvodnění

Je nezbytné vymezit ty inovace snižující emise CO2, které dále zlepšují emise CO2 nad 
dodatečná opatření uvedená v článku 1, která se neprojevují ve zkušebním cyklu. Ekologické 
inovace mohou podstatně prospět životnímu prostředí, řidičům a evropské společnosti jako 
celku.

Pozměňovací návrh 88
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 3 - odst. 1 - písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) „ekologickou inovací“se rozumí 
jakékoliv opatření učiněné výrobci a 
dodavateli vozidel, které je prokazatelným
přínosem ke snížení emisí skleníkových 
plynů, zejména emisí CO2, a není 
zahrnuto ve zkušebním postupu podle 
nařízení (ES) č. 715/2007.  

Or. en

Odůvodnění

Měly by se vzít v úvahu a využít všechny technologické možnosti, aby pro výrobce znamenaly 
dostatečně velký podnět k tomu, aby ekonomické inovace zavedli. Podpora inovací pro další 
snížení emisí CO2 přesahující rámec dodatečných opatření podle článku 1 nenapomůže pouze 
ochraně životního prostředí, ale také ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského 
automobilového průmyslu, k vytvoření vysoce kvalifikovaných pracovních míst v oblasti 
výzkumu a vývoje v Evropě a také k dalšímu technologickému pokroku.
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Pozměňovací návrh 89
Matthias Groote, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 3 - odst. 1 - písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa)„vozidlem s nulovými emisemi“ se 
rozumí ve vztahu k osobnímu automobilu 
vozidlo, které v klidu ani při jízdě 
neprodukuje žádné emise CO2.

Or. en

Odůvodnění

U obzvláště inovativních vozidel, která neprodukují CO2, je třeba udělit bonus za inovace, 
aby se tato vozidla dostala rychleji na trh.

Pozměňovací návrh 90
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) „limitem pro specifické emise“ 
rozumí ve vztahu ke každému osobnímu 
automobilu registrovanému ve 
Společenství specifické emise CO2
povolené pro daný osobní automobil.

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Martin Callanan

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fb) „vozidly, která mají zvláštní sociální 
funkci,“ rozumějí vozidla kategorie M1, 
která jsou buď:
(i) vozidly zvláštního určení podle definice 
ve směrnici 2007/46/ES s referenční 
hmotností přesahující 2 000kg, nebo 
(ii) vozidly s referenční hmotností 
přesahující 2 000kg a určenými pro sedm 
nebo více osob včetně řidiče, s výjimkou 
vozidel kategorie M1G podle definice ve 
směrnici 2007/46/ES, nebo
(iii) vozidly s referenční hmotností 
přesahující 1 760kg, která jsou 
konstruována výslovně pro komerční 
účely tak, aby bylo možné používat uvnitř 
vozidla invalidní vozík;

Or. en

Odůvodnění

Definovaná vozidla plní specifické přepravní funkce, jako jsou autobusy pro kyvadlovou 
dopravu, vozidla záchranné a vyprošťovací služby. Taková vozidla mají často specifickou 
konstrukci (vyšší, širší nebo těžší karoserii) se speciálním pohonem, a tudíž mírně vyšší emise 
CO2. Objemy segmentu těchto skupin vozidel jsou relativně malé a mírně vyšší emise CO2
jsou z hlediska jejich celkového dopadu na legislativní cíl snížení emisí CO2 zanedbatelné.

Pozměňovací návrh 92
Matthias Groote, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 3 - odst. 1 - písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb)„vozidlem s nízkými emisemi“ rozumí 



AM\728751CS.doc 67/189 PE407.904v01-00

CS

vozidlo produkující emise CO2 do 50g/km.

Or. de

Odůvodnění

Obzvlášť pokroková vozidla s velmi nízkými emisemi CO2 musí být za tyto inovace 
zvýhodněna, aby byla rychleji uvedena na trh.

Pozměňovací návrh 93
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Horst 
Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Christa Klaß, Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 3 - odst. 1 - písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „ekologickou inovací“ rozumí taková 
technologická inovace, která průkazně 
a nezávisle na stylu jízdy přispívá 
k vyčíslitelnému snížení emisí CO2 a která 
není vůbec nebo jen nedostatečně 
zahrnuta do nového evropského 
testovacího cyklu (nařízení (ES) č. 
715/2007) ani se na ní nevztahují 
dodatečná opatření uvedená v článku 1.

Or. de

Odůvodnění

Účelem je podpořit inovace omezující emise CO2, které zvyšují účinnost dodatečných opatření 
uvedených v článku 1. Tyto ekologické inovace mohou být přínosné pro životní prostředí, 
řidiče i evropskou společnost. Dalším cílem je posílit konkurenceschopnost a vynalézavost 
evropského automobilového průmyslu i vytváření kvalifikovaných  pracovních míst v oblasti 
automobilového výzkumu a vývoje a dále vytvořit pobídky pro budoucí šíření ekologických 
investic na světovém trhu.
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Pozměňovací návrh 94
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) „vozidlem poháněným alternativním 
palivem“ rozumí vozidlo podle definice 
v nařízení (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcích opatřeních.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení Euro V již popisuje vozidla poháněná alternativním palivem jako vozidla s jednou 
palivovou nádrží, která mohou jezdit na různé směsi dvou nebo více paliv (biopaliva). 

Pozměňovací návrh 95
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) „vozidlem s nulovými emisemi“ 
rozumí ve vztahu k osobnímu automobilu 
vozidlo, které v klidu ani při jízdě 
neprodukuje žádné emise CO2.

Or. en

Odůvodnění

Různé typy vozidel s nulovými emisemi, např. elektrická nebo hybridní vozidla, existují již 
několik let a vyvíjí je mnoho výrobců, ale zatím nebyla vozidla s nulovými emisemi uvedena 
na trh ve větší míře. Výrobu těchto vozidel je třeba podporovat.
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Pozměňovací návrh 96
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) „stopou“ rozumí rozchod kol 
vynásobený rozvorem náprav, jak je 
uvedeno v prohlášení o shodě 
a definováno v bodu 2.1 a 2.3 přílohy I 
směrnice 2007/46/ES.

Or. en

Odůvodnění

Parametr hmotnosti by měl být nahrazen stopou, aby nedošlo k tomu, že nařízení 
upřednostňuje některé technologie snižování CO2 (např. zvyšování podílu naftových motorů, 
zvyšování podílu hybridních motorů) před jinými. Parametr stopy také zajistí větší regulační 
jistotu, protože se očekává, že v tomto případě budou změny z časového hlediska méně 
výrazné než v případě hmotnosti.

Pozměňovací návrh 97
Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) „stopou“ rozumí rozchod kol 
vynásobený rozvorem náprav, jak je 
uvedeno v prohlášení o shodě a 
definováno v bodu 2.1 a 2.3 přílohy I 
směrnice 2007/46/ES.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise použít parametr vycházející z „hmotnosti“ potrestá výrobce, kteří vyrábějí 
lehčí automobily. To je zvrácené. Snížení hmotnosti je jedním z nejdůležitějších prostředků 
snižování CO2. Parametr by měl být vycházet ze „stopy“.
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Pozměňovací návrh 98
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) „ukazatelem spotřeby paliva“ rozumí 
palubní displej, který stále ukazuje 
aktuální spotřebu paliva (v l/100 km) a na 
který musí řidič během jízdy zřetelně vidět 
a jejž nelze vypnout.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho testů prokázalo nesrovnalosti mezi skutečnými emisemi CO2 a emisemi naměřenými v 
rámci zkušebního cyklu EU. K odstranění těchto nesrovnalostí může přispět ukazatel spotřeby 
paliva, neboť řidiče informuje o tom, jaká je spotřeba paliva u jeho auta během jízdy. Tyto 
informace mohou motivovat k ekologické jízdě, a vést tak k nižší spotřebě paliva při 
skutečném provozu na silnici. Dalším pozitivním jevem, který může vyplývat z 
hospodárnějšího stylu řízení, je menší počet nehod, snížení emisí NOx a pevných částic, menší 
hluk a menší opotřebení pneumatik a hnacího systému.

Pozměňovací návrh 99
Martin Callanan, Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) (ga) „vozidlem s velmi nízkými 
emisemi uhlíku“ rozumí vozidlo s emisemi 
CO2 nižšími než 50 g/km, měřenými 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 
a určenými jako hmotnostní emise CO2
(kombinace) v prohlášení o shodě.

Or. en
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Odůvodnění

Výrobci investují značné prostředky do rozvoje průlomových vozidel s velmi nízkými emisemi 
CO2, které jsou výrazně pod hodnotami, jež jsou v současné době k dispozici na evropském 
trhu. V počáteční fázi jejich výroby si tyto technologie vyžádají velmi vysoké náklady a tato 
vozidla budou dostupná v relativně malém objemu. V zájmu podpory trvalých investic do 
rychlého uvádění těchto vozidel na trh by součást navrhovaného nařízení měl tvořit 
prozatímní systém „superkreditů“ pro vozidla s velmi nízkými emisemi uhlíku.

Pozměňovací návrh 100
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) „vozidlem s motorem flex fuel na 
etanol“ rozumí vozidlo podle definice 
v nařízení (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcích opatřeních.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení Euro V již popisuje vozidla „flex fuel“ na etanol jako vozidla s jednou palivovou 
nádrží, která mohou jezdit na různé směsi dvou nebo více paliv (biopaliva).

Pozměňovací návrh 101
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Čl. 3 - odst. 1 - písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) definice „vozidla poháněného 
alternativním palivem“ shoduje s definicí 
v nařízení (ES) č. 715/2007 a jejích 
prováděcích pravidlech.

Or. de
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Odůvodnění

Již právní předpisy Euro V popisují vozidla na alternativní pohon jako vozidla s takovým 
systémem nádrží na pohonné hmoty, který umožňuje využití různých směsí dvou či více 
pohonných hmot (biopaliv).

Pozměňovací návrh 102
Anders Wijkman

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) „vozidlem poháněným alternativním 
palivem“ rozumí vozidlo podle definice 
v nařízení (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcích opatřeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 3 - odst. 1 - písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) „ekologickými inovacemi“ se rozumí 
každé opatření nebo technologická 
inovace, které vyčíslitelně přispívají ke 
snížení emisí CO2, ale jež nejsou zahrnuty 
či dostatečně zohledněny do definicí v 
nařízení (ES) č. 715/2007 a jež nejsou 
zahrnuty v dodatečných opatřeních 
zmíněných v článku 1. 

Or. sv

Odůvodnění

Existují opatření a řešení, která napomáhají snížit emise CO2, nejsou však zahrnuta v článku 
1 a neprojevují se v zkušebním cyklu.   Chceme-li opravdu snížit emise CO2, musíme tyto 
inovace podpořit a poskytnout výrobcům automobilů pobídku k uskutečnění pokroku.  
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Příkladem ekologické inovace jsou žárovky s nízkou spotřebou:  Zářivky mohou být až 
dvacetkrát účinnější než tradiční žárovky. 

Pozměňovací návrh 104
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ha) „limitem pro specifické maximální 
emise“ rozumí ve vztahu ke každému 
osobnímu automobilu registrovanému ve 
Společenství specifické maximální emise 
CO2 povolené pro daný osobní automobil.

Or. en

Odůvodnění

Pro každé vozidlo je nezbytný maximální strop emisí CO2.

Pozměňovací návrh 105
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ha) „vozidlem poháněným alternativním 
palivem“ rozumí vozidlo podle definice 
v nařízení (ES) č. 715/2007 a jeho 
prováděcích opatřeních.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení Euro V již popisuje vozidla poháněná alternativním palivem jako vozidla s jednou 
palivovou nádrží, která mohou jezdit na různé směsi dvou nebo více paliv (biopaliva). 
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Pozměňovací návrh 106
Anders Wijkman

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ha) „stopou“ rozumí rozchod kol 
vynásobený rozvorem náprav, jak je 
uvedeno v prohlášení o shodě 
a definováno v bodu 2.1 a 2.3 přílohy I 
směrnice 2007/46/ES.

Or. en

Odůvodnění

Parametr hmotnosti by měl být nahrazen stopou, aby nedošlo k tomu, že nařízení 
upřednostňuje některé technologie snižování CO2 (např. zvyšování podílu naftových motorů, 
zvyšování podílu hybridních motorů) před jinými. Parametr stopy také zajistí větší regulační 
jistotu, protože se očekává, že v tomto případě budou změny z časového hlediska méně 
výrazné než v případě hmotnosti.

Pozměňovací návrh 107
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto nařízení se výrobci 
považují za spojené, pokud jsou spojenými 
podniky. „Spojenými podniky“ se rozumí:

(fa) „Spojenými podniky“ se rozumí:

Or. en
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Čl. 3 odst. 2 je přesunut do čl. 3 odst. 1 písm. fa)

Odůvodnění

Sloučit odstavce 1 a 2 článku 3 kvůli přehlednosti.

Pozměňovací návrh 108
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Čl. 3 - odst. 2 - písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) Pokud Komise na základě žádosti 
rozhodne, že podnik, který splňuje 
předpoklady uvedené v písmenech a) až 
e), ve skutečnosti nemá rozhodující 
kontrolu nad jiným podnikem, nejedná se 
o spojený podnik. 

Or. de

Odůvodnění

Na základě mezinárodních právních předpisů, které upravují právo obchodních společností 
nebo právo zaměstnanců na spoluúčast na řízení, mohou nastat situace, kdy navzdory splnění 
kritérií uvedených v odstavci 2 daný podnik nemá skutečnou kontrolu nad jiným podnikem, 
zejména pokud jde o výbavu nabízených modelů osobních automobilů, jež je předmětem 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 109
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby v roce 2012 25 %, v roce 2013 50 %, 
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nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

v roce 2014 75 % a od roku 2015 každý 
následující rok 100 % průměrných 
specifických emisí CO2 vozového parku 
nepřekročilo cíl pro vozový park výrobce
pro specifické emise určený v souladu 
s přílohou I, nebo pokud je výrobci udělena 
výjimka podle článku 9, cíl určený 
v souladu s uvedenou odchylkou.

Proto je nutné emise CO2 přizpůsobené 
tak, aby umožnily dosáhnout snížení CO2
prostřednictvím ekologických inovací, 
rozložit na tři po sobě jdoucí roky, jak to 
stanoví článek 7.

Or. en

Odůvodnění

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, techni cal delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Pozměňovací návrh 110
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2  
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2015 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2  
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.



AM\728751CS.doc 77/189 PE407.904v01-00

CS

Or. de

Odůvodnění

Kvůli pěti- až sedmiletým vývojovým a produkčním cyklům automobilového průmyslu lze 
závaznou cílovou hodnotu stanovit nejdříve v roce 2015. Dřívější lhůta by neodpovídala 
skutečné hospodářské situaci.

Pozměňovací návrh 111
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby v roce 2012 25 %, v roce 2013 50 %, 
v roce 2014 75 % a od roku 2015 každý 
následující rok 100 % průměrných 
specifických emisí CO2 vozového parku 
nepřekročilo cíl pro vozový park výrobce
pro specifické emise určený v souladu 
s přílohou I, nebo pokud je výrobci udělena 
výjimka podle článku 9, cíl určený 
v souladu s uvedenou odchylkou. Proto je 
nutné emise CO2 přizpůsobené tak, aby 
umožnily dosáhnout snížení CO2
prostřednictvím ekologických inovací, 
rozložit na tři po sobě jdoucí roky, jak to 
stanoví článek 7.

Or. en

Odůvodnění

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated  in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
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performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Pozměňovací návrh 112
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Karsten 
Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Holger Krahmer, Christa Klaß, Miroslav 
Mikolášik

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2  
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby v roce 2012 25 %, v roce 2013 50 %, 
v roce 2014 75 % a od roku 2015 každý 
následující kalendářní rok 100 %
průměrných specifických emisí CO2
nepřekročilo cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba vzít v úvahu náležitou dobu na přípravu a trvalou jistotu pro plánování. Proces 
vývoje nových vozidel trvá 5 až 7 let. Tj. automobily, které budou uvedeny na trh v roce 2012, 
jsou již ve vývojovém procesu, popř. již byly uvedeny na trh. V důsledku tohoto 
hospodářského tlaku, který má technickou povahu, je navrženo postupné zvyšování podílu 
vozidel, jež mají splňovat specifické emise daného výrobce.
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Pozměňovací návrh 113
Jens Holm

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 
9, cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2 
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I.

Or. en

Odůvodnění

K udělení zvláštních výjimek není u aut produkujících vysoké emise žádný důvod.

Pozměňovací návrh 114
Anders Wijkman

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s článkem 1 a cíl pro 
specifické emise v příloze I, nebo pokud je 
výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Or. en
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Odůvodnění

V tomto článku by měl být odkaz na celkové cíle pro emise.

Pozměňovací návrh 115
Chris Davies

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2015 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh potvrzuje časový harmonogram schválený Parlamentem v říjnu 2007 a 
jeho cílem je spojení s ekologicky náročnějším cílem snížit průměrné emise na 125 g CO2/km. 

Pozměňovací návrh 116
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2015 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
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cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Or. en

Odůvodnění

Cíle by měly být stanoveny pro rok 2015 a dál, aby byl respektován časový rámec vývoje 
nových osobních automobilů určený výrobci automobilů.

Pozměňovací návrh 117
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2 
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby průměrné specifické emise CO2 
u 25 % jeho vozidel v roce 2012, 50 % 
v roce 2013, 75 % v roce 2014 a 100 % 
v roce 2015 a každý následující rok 
nepřekročily cíl pro specifické emise pro 
celkový vozový park tohoto výrobce určený 
v souladu s přílohou I, nebo pokud je 
výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou. Proto je nutné emise CO2 
přizpůsobené na základě jejich snížení 
prostřednictvím ekologických inovací, 
rozložit na dva po sobě jdoucí roky, jak to 
stanoví článek 7.

Or. es

Odůvodnění

Aby měl automobilový průmysl možnost plnit předpisy týkající se snížení emisí CO2, je 
nezbytná přiměřená doba pro přípravu a trvalou jistotu plánování, jak je to uvedeno 
v CARS21 Ekologické  inovace již  snižují emise CO2  nad rámec dalších opatření uvedených 
v článku 1 a  nejsou zahrnuty do testů schvalování typu vozidel. 
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Pozměňovací návrh 118
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2 
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby v roce 2012 25 %, v roce 2013 50 %,
v roce 2014 75 % a od roku 2015 každý 
následující rok 100% průměrných 
specifických emisí CO2 jeho vozového 
parku nepřekročilo cíl pro specifické emise 
u vozového parku výrobce určený 
v souladu s přílohou I, nebo pokud je 
výrobci udělena výjimka podle článku 9, 
cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Proto emise CO2 přezkoumané podle 
emisí CO2 vyplývajících z ekologických 
inovací budou stanoveny po dobu tří po 
sobě jdoucích let jako v článku 7.

Or. fr

Odůvodnění

Je velmi nereálné se domnívat, že by výrobce mohl každoročně individuálně ovlivňovat své 
průměrné emise CO2 a brát v úvahu nepředvídatelné komplikace v Evropě, jako je nejistota 
týkající se logistiky a časových rámců, rozdíly ve sledování, nečekané změny poptávky 
spotřebitelů, technické zpoždění při plánovaném zavádění nových modelů vozidel a celková 
hospodářské situace v různých členských státech. Ekologické inovace zlepšují výkonnost CO2 
nad rámec dodatečných opatření uvedených v článku 1, které se neobjevují v cyklu testu.
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Pozměňovací návrh 119
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I, nebo pokud 
je výrobci udělena výjimka podle článku 
9, cíl určený v souladu s uvedenou 
odchylkou.

Na kalendářní rok začínající dnem 1. ledna 
2012 a každý následující kalendářní rok 
zajistí každý výrobce osobních automobilů, 
aby jeho průměrné specifické emise CO2 
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s přílohou I.

Or. en

Odůvodnění

K udělení výjimek není u výrobců aut produkujících vysoké emise žádný důvod. Narušilo by to 
trh a představovalo pro výrobce automobilů motiv k zakládání přesně takové společnosti, 
která má na takové výjimky právo. V důsledku toho by se na značný počet nových 
registrovaných automobilů nevztahovala působnost právních předpisů. 

Pozměňovací návrh 120
Chris Davies

Návrh nařízení
Article 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2020 a každý následující 
kalendářní rok budou průměrné 
specifické emise CO2 pro osobní 
automobily stanoveny na základě 
přezkumu podle článku 10, ale v žádném 
případě nesmějí přesáhnout 80 g CO2/km.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh předkládá střednědobý cíl do roku 2020, jenž je náročnější než cíl, 
který schválil Parlament v říjnu 2007. Vychází z daleko progresívnějšího postoje současného 
průmyslu a tlaku, který je vyvíjen spotřebiteli usilujícími o změnu v důsledku výrazného 
zvýšení ceny ropy.

Pozměňovací návrh 121
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem je nutné emise CO2
přizpůsobené tak, aby umožnily 
dosáhnout snížení CO2 prostřednictvím 
ekologických inovací, rozložit na tři po 
sobě jdoucí roky, jak to stanoví článek 7.

Or. en

Odůvodnění

Je nereálné, aby jednotlivý výrobce vozidel mohl přesně řídit průměrné emise CO2 za 
kalendářní rok vzhledem k nepředvídatelné složitosti EU-27, jako je nejistota týkající se 
časového plánování a logistiky, rozdíly ve sledování a nečekané změny poptávky spotřebitelů, 
technické zpoždění při zavádění nových modelů automobilů a celková hospodářská situace 
v různých členských státech. Ekologické inovace dále zlepšují emise CO2 nad dodatečná 
opatření uvedená v článku 1, která se neprojevují ve zkušebním cyklu.

Pozměňovací návrh 122
Matthias Groote, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 4 - pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro výrobce, kteří vyrábějí motorová 
vozidla s nulovými emisemi platí, že pro 
výpočet průměrných specifických emisí 
CO2 se každé takové nově registrované 
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vozidlo až do roku 2015 včetně započte 
třikrát.

Or. de

Odůvodnění

Obzvlášť pokroková vozidla s nulovými emisemi CO2 musí být za tyto inovace zvýhodněna, 
aby byla rychleji uvedena na trh.

Pozměňovací návrh 123
Matthias Groote, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 4 - pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro výrobce, kteří vyrábějí motorová 
vozidla s nízkými emisemi platí, že pro 
výpočet průměrných specifických emisí 
CO2 se každé takové nově registrované 
vozidlo až do roku 2015 včetně započte 
jedenapůlkrát.

Or. de

Odůvodnění

Obzvlášť pokroková vozidla s velmi nízkými emisemi CO2 musí být za tyto inovace 
zvýhodněna, aby byla rychleji uvedena na trh.

Pozměňovací návrh 124
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2013 a každý následující 
kalendářní rok až do roku začínajícího 
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dnem 1. ledna 2020 včetně zajistí každý 
výrobce osobních automobilů, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2 
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s odstavcem 1 přílohy I, 
jímž je dosáhnout 80 g CO2/km dne 
1. ledna 2020.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné stanovit závazné dlouhodobé cíle, aby měli výrobci automobilů potřebnou 
dlouhodobou perspektivu.

Pozměňovací návrh 125
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, 
Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 4 - pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro výrobce, kteří vyrábějí osobní 
motorová vozidla se specifickými emisemi 
CO2 , které jsou o 20 %, 30 %, 40 % 
či 50 % nižší než cílová hodnota uvedená 
v příloze I, platí, že pro výpočet 
průměrných specifických emisí CO2 se 
každé takové nově registrované vozidlo až 
do roku 2015 včetně započte dvakrát, 
třikrát, čtyřikrát nebo pětkrát podle toho, 
o kolik procent má toto vozidlo oproti 
cílové hodnotě nižší emise.

Or. de

Odůvodnění

Der Verordnungsentwurf der Kommission setzt insgesamt zu wenig auf die Schaffung von 
Anreizen für solche Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr als die 
vorgegebenen Minderungsziele erreichen. Durch solche Anreize werden aber gerade die 
Voraussetzungen geschaffen, um die Hersteller und Zulieferer dazu zu veranlassen, sein ihre 
technologischen Möglichkeiten zu jeder Zeit möglichst vollständig auszuschöpfen. Daher ist 
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die Idee so genannter  Super Credits zu begrüßen. Dies ist ein Mittel, um solche Anreize zu 
schaffen. Zugleich sollten aber auch hier keine Wettbewerbsverzerrungen perpetuiert werden. 
Der Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten. Ein großer Familien-Van ist aus physikalisch-technischen 
Gegebenheiten schwerer und verbraucht daher mehr Kraftstoff. Aber auch ein schwereres 
Fahrzeug kann besonders effizient sein, wenn es im Vergleich zu seinem Segmentdurchschnitt 
wesentlich weniger CO2 emittiert. Zugleich werden bestimmte Technologien, die in Zukunft 
zur Senkung des CO2-Ausstosses gebraucht werden, aufgrund der hohen Investitionskosten 
vor allem durch größere Fahrzeuge in den Markt gebracht. Solche Fahrzeuge sollten 
entsprechend ihrer prozentualen Unterschreitung belohnt werden. Für die Gewährung von 
Super-Credits müssen sie  jedoch mindestens 20 %  besser sein als ihr Zielwert sein. 
Abgestuft von einer Unterschreitung von 20 % bis 50 % der spezifischen Zielwerte sind 
Anreize zu setzen.  Ein prozentualer Wert ist zur Schaffung größtmöglicher Anreize über alle 
Fahrzeuge einem starren Grenzwert vorzuziehen.

Pozměňovací návrh 126
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 4 - pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro výrobce, kteří vyrábějí osobní 
motorová vozidla se specifickými emisemi 
CO2 , která jsou o 50 % nižší než cílová 
hodnota uvedená v příloze I tohoto 
nařízení, platí, že pro výpočet průměrných 
specifických emisí CO2 se každé takové 
nově registrované vozidlo až do roku 2015 
včetně započte pětkrát podle toho, o kolik 
procent má toto vozidlo oproti cílové 
hodnotě nižší emise.

Or. de

Odůvodnění

Cílem je vytvořit pobídky pro výrobce uvádějící na trh vozidla, která překonávají stanovené 
cíle pro snížení emisí, aniž by však byla narušena hospodářská soutěž. Návrh na zavedení 
pevné mezní hodnoty pro udělování superkreditů odporuje duchu návrhu nařízení. Protože 
emise CO2 se vždy uvádí ve vztahu k hmotnosti vozidla, je při jejich posuzování také třeba 
vždy zhodnotit tento parametr.
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Pozměňovací návrh 127
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na kalendářní rok začínající dnem 
1. ledna 2021 a každý následující 
kalendářní rok až do roku začínajícího 
dnem 1. ledna 2025 včetně a na každý 
následující kalendářní rok zajistí každý 
výrobce osobních automobilů, aby jeho 
průměrné specifické emise CO2
nepřekročily jeho cíl pro specifické emise 
určený v souladu s odstavcem 1 přílohy I, 
jímž je dosáhnout 60 g CO2/km dne 
1. ledna 2025.

Or. en

Odůvodnění

120 gramů bez dalších opatření v roce 2012 je původní návrh Komise a technologie 
k dosažení tohoto cíle je dostupná. Kromě toho je nutné stanovit závazné dlouhodobé cíle, aby 
měli výrobci automobilů potřebnou dlouhodobou perspektivu.

Pozměňovací návrh 128
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S účinností od 1. ledna 2016 vnitrostátní 
orgány z důvodů týkajících se emisí nebo 
spotřeby paliva odmítnou udělit ES 
schválení typu nebo vnitrostátní schválení 
typu pro nové typy vozidel, překračujících 
cíl pro specifické emise uvedený 
v odstavcích 1 a 2 přílohy I o 50 %.
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Or. en

Odůvodnění

Pro každé vozidlo je nezbytný maximální strop emisí CO2.

Pozměňovací návrh 129
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Vozidla s motorem flex fuel

Pro účely určení plnění cíle pro specifické 
emise podle článku 4 ze strany 
jednotlivých výrobců osobních automobilů 
budou emise CO2 uvedené v prohlášení o 
shodě pro každé vozidlo na etanolový 
pohon flex fuel registrované v Evropské 
unii sníženy o 5 % (maximálně o 8 gramů 
CO2/km), aby mohla být zohledněna jejich 
větší technologická schopnost snižovat 
emise na základě využívání dvou 
rozdílných paliv. Toto snížení neplatí pro 
vozidla s referenční hmotností přesahující 
2 000 kg.
Tento faktor se zvýší na 20 % s maximální 
hodnotou 30 g CO2/km, pokud nejméně 
10 % čerpacích stanic v členském státě, 
v němž je vozidlo registrováno, zajistí E85 
splňující kritéria udržitelnosti stanovená 
EU. Také toto snížení neplatí pro vozidla 
s referenční hmotností přes 2 000 kg.

Or. en

Odůvodnění

Dodavatelé paliv mají tendenci nezajišťovat infrastrukturu pro biopaliva, dokud není 
odpovídající poptávka po palivu. Technologie flex fuel s možností automatické jízdy na 
kombinaci benzínu a biopaliv je cestou, jak otevřít trh pro biopaliva. Spolu s připravovanými 
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kritériemi udržitelnosti pro biopaliva a účinnější technologii vozidel je jedním z několika 
způsobů, jak snížit emise CO2.

Pozměňovací návrh 130
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Cíl pro specifické emise pro „vozidla 

poháněná alternativním palivem“ 
Pro účely určení plnění cíle pro specifické 
emise podle článku 4 ze strany 
jednotlivých výrobců osobních automobilů 
budou emise CO2 uvedené v prohlášení o 
shodě pro každé „vozidlo poháněné 
alternativním palivem“ podle definice 
v nařízení (ES) č. 715/2007 registrované v 
Evropské unii sníženy o 5 %, aby mohla 
být zohledněna jejich větší technologická 
schopnost snižovat emise na základě 
využívání dvou rozdílných paliv.Tento 
faktor se zvýší na 20 %, pokud nejméně 10 
% čerpacích stanic v členském státě, 
v němž je vozidlo registrováno, zajistí 
biopaliva, která splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená EU.

Or. en

Odůvodnění

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is an adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
redcution in CO2 emissions from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.
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Pozměňovací návrh 131
Martin Callanan, Chris Davies

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Vozidla s velmi nízkými emisemi uhlíku

Pro účely stanovení shody jednotlivých 
výrobců osobních automobilů s cílem pro 
specifické emise stanoveným v článku 4 
přispěje každé vozidlo s velmi nízkými 
emisemi uhlíku registrované v Evropské 
unii pro výpočet průměrných specifických 
emisí CO2 násobným způsobem, který 
bude postupně odstraněn mezi 1. lednem 
2012 a rokem začínajícím 1. ledna 2016, 
jak je stanoveno v příloze Ia.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci investují značné prostředky do rozvoje průlomových vozidel s velmi nízkými emisemi 
CO2, které jsou výrazně pod hodnotami, jež jsou v současné době k dispozici na evropském 
trhu. V počáteční fázi jejich výroby si tyto technologie vyžádají velmi vysoké náklady a tato 
vozidla budou dostupná v relativně malém objemu. V zájmu podpory trvalých investic do 
rychlého uvádění těchto vozidel na trh by součást navrhovaného nařízení měl tvořit 
prozatímní systém „superkreditů“ pro vozidla s velmi nízkými emisemi uhlíku.

Pozměňovací návrh 132
Anders Wijkman

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a 
Cíle pro specifické emise

Pro účely stanovení shody jednotlivých 
výrobců s cílem pro specifické emise 
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stanoveným v článku 4 se emise CO2
stanovené v prohlášení o shodě pro každé 
vozidlo poháněné alternativním palivem 
registrované v Evropské unii sníží o 5 %.

Or. en

Odůvodnění

Alternativní paliva jsou možností, jak výrazně snížit emise CO2 v celém palivovém cyklu. 
Vozový park by měl být proto přizpůsoben tak, aby mohl tato paliva využít.

Pozměňovací návrh 133
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a 
Limit pro specifické emise

S účinností od 1. ledna 2012 vnitrostátní
orgány z důvodů týkajících se emisí nebo 
spotřeby paliva odmítnou udělit ES 
schválení typu nebo vnitrostátní schválení 
typu pro nové typy vozidel, překračujících 
cíl pro specifické emise určený v souladu 
s přílohou I o více než 50 g CO2/km.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Cíle pro specifické emise pro vozidla 
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poháněná alternativním palivem
Pro účely zjišťování, zda všichni výrobci 
osobních motorových vozidel  dodržují cíle 
pro specifické emise podle článku 4, se 
v prohlášení o shodě (CoC) u vozidla 
registrovaného v EU, které je poháněno 
alternativním palivem ve smyslu nařízení 
(EU) č. 715/2007, vzhledem k většímu 
technologickému potenciálu a potenciálu 
ke snížení emisí, který má  dvoupalivový 
pohon, uvede hodnota emisí o 5 % nižší. 
Tento faktor se zvýší na 20% omezení, 
pokud alespoň 10 % všech čerpacích 
stanic členského státu EU, v němž  je 
dané vozidlo registrováno, nabízí 
biopaliva, která splňují kritéria 
udržitelnosti EU.

Or. de

Odůvodnění

Petrochemický průmysl vybuduje plnou infrastrukturu pro nové pohonné hmoty až při náležité 
poptávce. Výrobci automobilů tento problém řeší takovou technologickou výbavou vozidel, 
která umožňuje používat jakoukoli kombinaci benzínu s biopalivem, neboť pomocí čidla 
automaticky rozezná poměr směsi. Toto dodatečné technické vybavení umožňuje, že vozidla 
mohou být během svého životního cyklu (asi 12 let) poháněna biopalivy, což může přispět k 
výraznému snížení emisí CO2.

Pozměňovací návrh 135
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Cíl pro specifické emise pro vozidla 

poháněná alternativním palivem
Pro účely určení plnění cíle pro specifické 
emise podle článku 4 ze strany 
jednotlivých výrobců osobních automobilů 
budou emise CO2 uvedené v prohlášení o 
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shodě pro každé vozidlo poháněné 
alternativním palivem podle definice 
v nařízení (ES) č. 715/2007 registrované 
v Evropské unii sníženy o 5 %, aby mohla 
být zohledněna jejich větší technologická 
schopnost snižovat emise na základě 
využívání biopaliv, podle definice 
v nařízení (ES) č. 715/2007, která splňují 
kritéria udržitelnosti stanovená EU. Tento 
faktor se bude lineárně zvyšovat podle 
skutečné spotřeby biopaliv, která splňují 
kritéria udržitelnosti stanovená EU, 
v každém členském státě. V případě, že 
vozový park poháněný alternativním 
palivem využívá v konkrétní zemi z 80 či 
více procent biopaliva, bude tento faktor 
zvýšen na maximální hodnotu 20 %.

Or. en

Odůvodnění

The proposed type approval system gives no credits for vehicles that are designed to run on 
biofuels, only or part-time. This amendment gives a 5% target-reduction in order to give car 
manufacturers an incentive to produce alternative fuel vehicles, which in itself spur on the 
technological innovations within this area. The amendment also connects the potential 
reduction to the actual consumption of biofuels that meets the EU sustainabily criteria. This 
way the amendment gives the car manufacturers an incentive to produce cars that can run at 
both petroleum and biofuels, but at the same time gives them the incentive to stimulate 
consumtion of biofuels that meets the EU sustainability criteria - and that way reduces the 
CO2 emissions by approximately 35%.

Pozměňovací návrh 136
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Výrobci mohou vytvořit sdružení za 
účelem splnění svých závazků představit 
vozidla s nulovými emisemi, jak je 
stanoveno v odstavci 2a přílohy I.
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba podpořit výrobu vozidel s nulovými emisemi stanovením prahových cílů. Mají-li být 
tyto cíle dosaženy, výrobcům by mělo být dovoleno vytvořit sdružení.

Pozměňovací návrh 137
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. S výjimkou případu, kdy je učiněno 
oznámení podle odstavce 3, výrobci ve 
sdružení, o němž byly podány informace 
Komisi, jsou považováni pro účely tohoto 
nařízení za jednoho výrobce.

7. S výjimkou případu, kdy je učiněno 
oznámení podle odstavce 3, výrobci ve 
sdružení, o němž jsou podávány informace 
Komisi, jsou považováni pro účely splnění 
jejich závazků podle článku 4 za jednoho 
výrobce. Informace o kontrole a hlášení 
budou zaznamenávány a oznamovány 
v centrálním registru, do něhož budou mít 
přístup jednotliví výrobci i sdružení.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 6 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za rok začínající dnem 1. ledna 2010 a 
každý následující rok zaznamená každý 
členský stát u každého nového osobního 
automobilu registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II.

1. Za rok začínající dnem 1. ledna 2012 a 
každý následující rok zaznamená každý 
členský stát u každého nového osobního 
automobilu registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II.

Or. de
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Odůvodnění

Aby se zabránilo deformaci trhu a diskriminaci výrobců, je třeba začít s kontrolou a hlášením 
průměrných emisí zároveň se zavedením regulace.

Pozměňovací návrh 139
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za rok začínající dnem 1. ledna 2010 a 
každý následující rok zaznamená každý 
členský stát u každého nového osobního 
automobilu registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II.

1. Za měsíc začínající dnem 1. ledna 2012
a každý následující měsíc zaznamená 
každý členský stát u každého nového 
osobního automobilu registrovaného na 
jeho území informace v souladu s částí A 
přílohy II. Údaje by měly být poskytnuty 
výrobcům.

Or. en

Odůvodnění

Kontrolování a ohlašování by mělo probíhat v souladu s prováděním nařízení, aby se 
zamezilo narušení trhu a diskriminaci výrobců. Počátečním rokem by proto měl být rok 2012. 
Výrobci musí znát údaje o výkonu za měsíc, aby byli schopni v případě potřeby reagovat na 
vývoj na trhu.

Pozměňovací návrh 140
Martin Callanan

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za rok začínající dnem 1. ledna 2010 a 
každý následující rok zaznamená každý 
členský stát u každého nového osobního 
automobilu registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II.

1. Za měsíc začínající dnem 1. ledna 2012
a každý následující měsíc zaznamená 
každý členský stát u každého nového 
osobního automobilu registrovaného na 
jeho území informace v souladu s částí A 
přílohy II. Údaje by měly být poskytnuty 
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výrobcům.

Or. en

Odůvodnění

Kontrolování a ohlašování by mělo probíhat v souladu s prováděním nařízení, aby se 
zamezilo narušení trhu a diskriminaci výrobců. Počátečním rokem by proto měl být rok 2012. 
Výrobci musí znát údaje o výkonu za měsíc, aby byli schopni v případě potřeby reagovat na 
vývoj na trhu.

Pozměňovací návrh 141
Péter Olajos

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za rok začínající dnem 1. ledna 2010 a 
každý následující rok zaznamená každý 
členský stát u každého nového osobního 
automobilu registrovaného na jeho území 
informace v souladu s částí A přílohy II.

1. Za měsíc začínající dnem 1. ledna 2012
a každý následující měsíc zaznamená 
každý členský stát u každého nového 
osobního automobilu registrovaného na 
jeho území informace v souladu s částí A 
přílohy II. Údaje by měly být poskytnuty 
výrobcům.

Or. en

Odůvodnění

Kontrolování a ohlašování by mělo probíhat v souladu s prováděním nařízení, aby se 
zamezilo narušení trhu a diskriminaci výrobců. Počátečním rokem by proto měl být rok 2012. 
Výrobci musí znát údaje o výkonu za měsíc, aby byli schopni v případě potřeby reagovat na 
vývoj na trhu.
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Pozměňovací návrh 142
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dne 28. února 2011 a každého 
následujícího roku členský stát určí a 
předloží Komisi informace uvedené v části 
B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají ve 
formátu podle části C přílohy II.

2. Do dne 31. července 2012 a každého 
následujícího půlroku členský stát určí a 
předloží Komisi informace, ověřené 
oprávněným auditorem, uvedené v části B 
přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají ve 
formátu podle části C přílohy II.

Or. en

Odůvodnění

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.

Pozměňovací návrh 143
Martin Callanan

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dne 28. února 2011 a každého 
následujícího roku členský stát určí a 
předloží Komisi informace uvedené v části 
B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají ve 
formátu podle části C přílohy II.

2. Do dne 28. února 2011 a každého 
následujícího roku členský stát určí a 
předloží Komisi informace, ověřené 
oprávněným auditorem, uvedené v části B 
přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají ve 
formátu podle části C přílohy II.

Or. en



AM\728751CS.doc 99/189 PE407.904v01-00

CS

Odůvodnění

Ověření údajů členských států oprávněným auditorem by mělo zajistit, aby členské státy 
shromažďovaly a sledovaly hodnoty CO2 z prohlášení o shodě a aby modely automobilů byly 
přiřazeny správným výrobcům.

Pozměňovací návrh 144
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do dne 28. února 2011 a každého 
následujícího roku členský stát určí a 
předloží Komisi informace uvedené v části 
B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají ve 
formátu podle části C přílohy II.

2. Do dne 31. července 2012 a každého 
následujícího půlroku členský stát určí a 
předloží Komisi informace, ověřené 
oprávněným auditorem, uvedené v části B 
přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku. Údaje se předávají ve 
formátu podle části C přílohy II.

Or. en

Odůvodnění

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. The 
verification of the Member States data by a certified auditor should ensure that Member 
States collect and monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that 
the car models are allocated to right manufacturers.

Pozměňovací návrh 145
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro rok začínající dnem 1. ledna 2016 
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a každý následující rok členský stát určí 
a předloží Komisi informace uvedené 
v části B přílohy II týkající se předchozího 
kalendářního roku ohledně vozidel 
s nulovými emisemi na základě metodiky 
výpočtu emisí skleníkových plynů ve 
vztahu k použité energii na výrobu paliva 
pro vozidla s nulovými emisemi podle 
odstavce 4a. Údaje se předávají ve 
formátu podle části C přílohy II.

Or. en

Odůvodnění

Výrobu vozidel s nulovými emisemi je třeba podporovat. V důsledku výroby paliv určených 
pro vozidla s nulovými emisemi dochází ke vzniku emisí skleníkových plynů, jak je tomu např. 
u výroby elektřiny pro vozidla na elektrický pohon. S těmi je třeba od roku 2016 počítat. 
Jestliže se před tímto rokem nebudou vypočítávat celkové emise CO2, bude to pro výrobu 
vozidel s nulovými emisemi znamenat další motivaci.

Pozměňovací návrh 146
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise povede centrální registr údajů 
hlášených členskými státy podle tohoto 
článku a do 30. června 2011 a každého 
následujícího roku předběžně vypočítá pro 
každého výrobce:

4. Komise povede centrální registr údajů 
hlášených členskými státy podle tohoto 
článku a do 30. srpna 2012 a každého 
následujícího půlroku předběžně vypočítá 
pro každého výrobce:

Or. en

Odůvodnění

Kontrolování a ohlašování by mělo probíhat v souladu s prováděním nařízení, aby se 
zamezilo narušení trhu a diskriminaci výrobců. Počátečním rokem by proto měl být rok 2012. 
Nejdůležitější je, aby výrobci znali včas oficiální hodnotu CO2, a proto musí být předběžné 
výpočty a zpráva Komise k dispozici každého půlroku.
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Pozměňovací návrh 147
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komsie do 1. ledna 2010 vypracuje 
metodiku výpočtu emisí skleníkových 
plynů ve vztahu k energii použité pro 
výrobu paliva pro vozidla s nulovými 
emisemi, přičemž použije průměrné 
množství energie použité k výrobě paliva 
pro vozidla s nulovými emisemi pro každý 
členský stát, pokud výrobce neprokáže, že 
množství energie použité k výrobě paliva 
pro jeho vozidla s nulovými emisemi je 
nižší než průměr.

Or. en

Odůvodnění

Vozidla s nulovými emisemi nepřímo způsobují emise skleníkových plynů v důsledku výroby 
elektřiny pro vozidla na elektrický pohon. Pro výpočet těchto nepřímých emisí je nutná 
metodika.

Pozměňovací návrh 148
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Výrobci mohou do dvou měsíců ode 
dne, kdy jim byl oznámen předběžný 
výpočet podle odstavce 4, oznámit Komisi 
případné chyby v údajích, přičemž upřesní, 
v jakém členském státě mělo k chybě dojít.

5. Výrobci mohou do šesti měsíců ode dne, 
kdy jim byl oznámen předběžný výpočet za 
kalendářní rok podle odstavce 4, oznámit 
Komisi případné chyby v údajích, přičemž 
upřesní, v jakém členském státě mělo 
k chybě dojít.

Komise posoudí veškerá oznámení 
výrobců a do 30. září předběžné výpočty 
podle odstavce 4 buď potvrdí, anebo 

Komise posoudí veškerá oznámení 
výrobců a do 31. března následujícího 
roku předběžné výpočty podle odstavce 4 
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pozmění. buď potvrdí, anebo pozmění a potvrdí za 
celý rok.

Or. en

Odůvodnění

S rozšířením EU na 27 členských států a s tím spojenou nutností ověřovat údaje o CO2 není 
v silách výrobců oznamovat Komisi případné chyby v údajích členských států do dvou měsíců.

Pozměňovací návrh 149
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Na žádost výrobce se ekologické 
inovace zohlední při výpočtu průměrných 
emisí CO2 výrobce.

Žádost zahrnuje:

a) kalendářní rok;

b) konkrétní ekologické inovace;

c) definici vozidel vybavených těmito 
ekologickými inovacemi; a

d) osvědčení od nezávislého 
kvalifikovaného institutu.

Komise přijme nutná prováděcí opatření 
regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 12.

Or. en

Odůvodnění

Toto vysvětlení způsobu využití a úlohy ekologických inovací je nezbytné, protože ekologické 
inovace mohou podstatným způsobem přispět k celkovému snížení emisí.
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Pozměňovací návrh 150
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Na žádost výrobce se ekologické 
inovace zohlední při výpočtu průměrných 
emisí CO2 výrobce.
Žádost zahrnuje:
a) kalendářní rok;
b) konkrétní ekologické inovace;
c) definici vozidel vybavených těmito 
ekologickými inovacemi; a
d) osvědčení od nezávislého 
kvalifikovaného institutu.
b. Komise přijme nutná prováděcí 
opatření regulativním postupem 
s kontrolou podle článku 12.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné vymezit ty inovace snižující emise CO2, které dále zlepšují emise CO2 nad 
dodatečná opatření uvedená v článku 1, která se neprojevují ve zkušebním cyklu. Ekologické 
inovace mohou podstatně prospět životnímu prostředí, řidičům a evropské společnosti jako 
celku.

Pozměňovací návrh 151
Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2012, v němž průměrné specifické emise 
CO2 výrobce překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2015, v němž průměrné specifické emise 
CO2 výrobce překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
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Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh potvzuje časový harmonogram, který Parlament přijal v říjnu 2007. Jeho 
cílem je spojení s ekologicky náročnějším cílem snížit průměrné emise na 125 g CO2/km.

Pozměňovací návrh 152
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2012, v němž průměrné specifické emise 
CO2 výrobce překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2012, v němž průměrné specifické emise 
CO2 výrobce, přizpůsobené pro snížení 
emisí CO2 prostřednictvím ekologických 
inovací a rovnoměrně rozložené na tři po 
sobě jdoucí roky, překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

Or. en

Odůvodnění

Je nereálné, aby jednotlivý výrobce vozidel mohl přesně řídit průměrné emise CO2 za 
kalendářní rok vzhledem k nepředvídatelné složitosti EU-27, jako je nejistota týkající se 
časového plánování a logistiky, rozdíly ve sledování a nečekané změny poptávky spotřebitelů, 
technické zpoždění při zavádění nových modelů automobilů a celková hospodářská situace 
v různých členských státech. Ekologické inovace dále zlepšují emise CO2 nad dodatečná 
opatření uvedená v článku 1, která se neprojevují ve zkušebním cyklu.
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Pozměňovací návrh 153
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2012, v němž průměrné specifické emise 
CO2 výrobce překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2012, v němž průměrné specifické emise 
CO2 výrobce, přizpůsobené pro snížení 
emisí CO2 prostřednictvím ekologických 
inovací a rovnoměrně rozložené na tři po 
sobě jdoucí roky, překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2012, v němž průměrné specifické emise 
CO2 výrobce překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2012, v němž průměrné specifické emise 
CO2 výrobce, přizpůsobené pro snížení 
emisí CO2 prostřednictvím ekologických 
inovací a rovnoměrně rozložené na tři po 
sobě jdoucí roky, překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

Or. en

Odůvodnění

Je nereálné, aby jednotlivý výrobce vozidel mohl přesně řídit průměrné emise CO2 za 
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kalendářní rok vzhledem k nepředvídatelné složitosti EU-27, jako je nejistota týkající se 
časového plánování a logistiky, rozdíly ve sledování a nečekané změny poptávky spotřebitelů, 
technické zpoždění při zavádění nových modelů automobilů a celková hospodářská situace 
v různých členských státech. Ekologické inovace dále zlepšují emise CO2 nad dodatečná 
opatření uvedená v článku 1, která se neprojevují ve zkušebním cyklu.

Pozměňovací návrh 155
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2012, v němž průměrné specifické emise 
CO2 výrobce překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2012, v němž průměrné specifické emise 
CO2 výrobce, přizpůsobené pro snížení 
emisí CO2 prostřednictvím ekologických 
inovací a rovnoměrně rozložené na tři po 
sobě jdoucí roky, překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

Or. en

Odůvodnění

Je nereálné, aby jednotlivý výrobce vozidel mohl přesně řídit průměrné emise CO2 za 
kalendářní rok vzhledem k nepředvídatelné složitosti EU-27, jako je nejistota týkající se 
časového plánování a logistiky, rozdíly ve sledování a nečekané změny poptávky spotřebitelů, 
technické zpoždění při zavádění nových modelů automobilů a celková hospodářská situace 
v různých členských státech. Ekologické inovace dále zlepšují emise CO2 nad dodatečná 
opatření uvedená v článku 1, která se neprojevují ve zkušebním cyklu.

Pozměňovací návrh 156
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
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2012, v němž průměrné specifické emise 
CO2  výrobce překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

2013, v němž průměrné specifické emise 
CO2  výrobce překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

Or. de

Odůvodnění

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.

Pozměňovací návrh 157
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2012, v němž průměrné specifické emise 
CO2 výrobce překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

1. Za každý kalendářní rok počínaje rokem 
2015, v němž průměrné specifické emise 
CO2  výrobce překročí jeho cíl pro 
specifické emise v daném roce, uloží 
Komise výrobci, anebo v případě sdružení 
správci sdružení, poplatek za překročení 
emisí.

Or. de

Odůvodnění

Kvůli pěti- až sedmiletým vývojovým a produkčním cyklům automobilového průmyslu lze 
závaznou cílovou hodnotu stanovit nejdříve v roce 2015. Dřívější lhůta by neodpovídala 
skutečné hospodářské situaci.



PE407.904v01-00 108/189 AM\728751CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 158
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce:

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce:

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů x poplatek za překročení emisí 
stanovený v odstavci 3.

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů, které vypouštějí více než 130 g 
CO2/km, plus 50 % počtu nových 
osobních automobilů, které vypouštějí 
130 g CO2/km nebo méně, x poplatek za 
překročení emisí stanovený v odstavci 3.

„překročením emisí” se rozumí kladný 
počet gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise výrobce překročily jeho 
cíl pro specifické emise v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa; Počet nových osobních 
vozidel je počet nových osobních vozidel 
vyrobených výrobcem, která byla 
registrována v daném roce.

„překročením emisí” se rozumí kladný 
počet gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise výrobce překročily jeho 
cíl pro specifické emise v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa; Počet nových osobních 
vozidel je počet nových osobních vozidel 
vyrobených výrobcem, která byla 
registrována v daném roce.

Or. fr

Odůvodnění

Úroveň poklesu zvýšená na 60 % zavádí sociální nerovnost v rozdělení právní zátěže, neboť 
někteří výrobci si stanoví individuální cíle < 130g CO2/km. Rozrůznění sankcí by umožnilo 
dodržovat zásadu "znečišťovatel platí" a upravilo by tuto nerovnost snížením úrovně sankcí 
pro vozidla, která již odpovídají obecnému cíli 130g.

Pozměňovací návrh 159
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatek za překročení emisí podle 2. Poplatek za překročení emisí podle 
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odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce:

odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce:

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů x poplatek za překročení emisí 
stanovený v odstavci 3.

Překročení emisí x počet nových vozidel, 
jejichž průměrná hodnota nerespektuje 
konkrétní cíl výrobce, pokud jde o emise,
x poplatek za překročení emisí stanovený 
v odstavci 3;

„překročením emisí” se rozumí kladný 
počet gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise výrobce překročily jeho 
cíl pro specifické emise v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa; počet nových osobních 
vozidel je počet nových osobních vozidel 
vyrobených výrobcem, která byla 
registrována v daném roce.

„překročením emisí” se rozumí kladný 
počet gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise výrobce překročily jeho 
cíl pro specifické emise v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa; počet nových vozidel, 
jejichž průměrná hodnota nerespektuje 
specifický cíl výrobce, pokud jde o emise, 
je počet nových vozidel zhotovených 
výrobcem a zaregistrovaných v průběhu 
daného roku, jejichž emise přesahují 
limit, jímž je průměr emisí všech vozů 
zaregistrovaných výrobcem, jejichž emise 
nepřekračují toto omezení, odpovídá 
specifickému cíli výrobce.

Or. fr

Odůvodnění

Sankce za překročení emisí nerespektují základní zásadu „znečišťovatel platí“: nelze 
připustit, aby byly uplatňovány na všechna vozidla nezávisle na jejich úrovni emisí.
Uplatňování této zásady vyžaduje uznání shody pro všechny objemy, jejichž průměrné emise 
respektují specifickou úroveň emisí daného výrobce. Tak je výrobce veden k tomu, aby na trh 
co nejrychleji uvedl maximální počet vozidel odpovídajících jeho vlastnímu specifickému cíli v 
oblasti emisí.

Pozměňovací návrh 160
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce:

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 



PE407.904v01-00 110/189 AM\728751CS.doc

CS

vzorce:
Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů x poplatek za překročení emisí 
stanovený v odstavci 3.

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů, jejichž emise činí více než 
130g CO2/km, x poplatek za překročení 
emisí stanovený v odstavci 3:

„překročením emisí” se rozumí kladný 
počet gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise výrobce překročily jeho 
cíl pro specifické emise v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa; počet nových osobních 
vozidel je počet nových osobních vozidel 
vyrobených výrobcem, která byla 
registrována v daném roce.

„překročením emisí” se rozumí kladný 
počet gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise výrobce překročily jeho 
cíl pro specifické emise v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa; počet nových osobních 
vozidel je počet nových osobních vozidel 
vyrobených výrobcem, která byla 
registrována v daném roce.

Or. fr

Odůvodnění

Úroveň poklesu zvýšená na 60 % zavádí sociální nerovnost v rozdělení právní zátěže, neboť 
někteří výrobci si stanoví individuální cíle < 130g CO2/km. Rozrůznění sankcí by umožnilo 
dodržovat zásadu „znečišťovatel platí“ a upravilo by tuto nerovnost snížením úrovně sankcí 
pro vozidla, která již odpovídají obecnému cíli 130g.

Pozměňovací návrh 161
Umberto Guidoni, Roberto Musacchio

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce:

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce:

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů x poplatek za překročení emisí 
stanovený v odstavci 3.

kde:

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů, jejichž průměr nesplňuje cíl 
výrobce pro specifické emise, x poplatek 
za překročení emisí stanovený v odstavci 3.

kde:

„překročením emisí” se rozumí kladný 
počet gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise výrobce překročily jeho 

„překročením emisí” se rozumí kladný 
počet gramů na kilometr, o které průměrné 
specifické emise výrobce překročily jeho 
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cíl pro specifické emise v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa; a 

cíl pro specifické emise v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa; a

„počtem nových osobních automobilů” se 
rozumí počet nových osobních automobilů, 
jehož je výrobcem a jenž byl zaregistrován 
v daném roce.

„počtem nových osobních automobilů, 
které v průměru nevyhovují specifickému 
cíli pro emise daného výrobce“, se rozumí 
počet nových osobních automobilů, jehož 
je výrobcem a jenž byl zaregistrován 
v daném roce, jejichž emise přesahují 
stanovený limit tak, že průměrné emise 
všech registrovaných automobilů daného 
výrobce s emisemi nepřekračujícími daný 
limit odpovídají specifickému cíli daného 
výrobce.

Or. it

Odůvodnění

Navržené poplatky jdou proti zásadě „znečišťovatel platí“ a není přijatelné, aby platily pro 
všechna vozidla bez ohledu na množství emisí, které vypouštějí. Pro uplatnění této zásady je 
nutné uznání shody pro všechny objemy, jejichž průměr splňuje úroveň specifických emisí 
daného výrobce. To bude pro výrobce znamenat pobídku, aby neustále zvyšoval počet vozidel 
s nízkými emisemi uváděných na trh.

Pozměňovací návrh 162
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce:

2. Poplatek za překročení emisí podle 
odstavce 1 se vypočítá pomocí tohoto 
vzorce:

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů x poplatek za překročení emisí 
stanovený v odstavci 3.

kde:

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů, jejichž průměr nesplňuje cíl 
výrobce pro specifické emise, x poplatek 
za překročení emisí stanovený v odstavci 3.

kde:
„překročením emisí” se rozumí kladný 
počet gramů na kilometr, o které průměrné 

„překročením emisí” se rozumí kladný 
počet gramů na kilometr, o které průměrné 
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specifické emise výrobce překročily jeho 
cíl pro specifické emise v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa; a 

specifické emise výrobce překročily jeho 
cíl pro specifické emise v daném 
kalendářním roce, zaokrouhlené na tři 
desetinná místa; a

„počtem nových osobních automobilů” se 
rozumí počet nových osobních automobilů, 
jehož je výrobcem a jenž byl zaregistrován 
v daném roce.

„počtem nových osobních automobilů, 
které v průměru nevyhovují specifickému 
cíli pro emise daného výrobce“, se rozumí 
počet nových osobních automobilů, jehož 
je výrobcem a jenž byl zaregistrován 
v daném roce, jejichž emise přesahují 
stanovený limit tak, že průměrné emise 
všech registrovaných automobilů daného 
výrobce s emisemi nepřekračujícími daný 
limit odpovídají specifickému cíli daného 
výrobce.

Or. it

Odůvodnění

Navržené poplatky jdou proti zásadě „znečišťovatel platí“ a není přijatelné, aby platily pro 
všechna vozidla bez ohledu na množství emisí, které vypouštějí. Pro uplatnění této zásady je 
nutné uznání shody pro všechny objemy, jejichž průměr splňuje úroveň specifických emisí 
daného výrobce. To bude pro výrobce znamenat pobídku, aby neustále zvyšoval počet vozidel 
s nízkými emisemi uváděných na trh.

Pozměňovací návrh 163
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů x poplatek za překročení emisí 
stanovený v odstavci 3.

Překročení emisí x počet nových osobních 
automobilů, které vypouští více než 130 g 
CO2/km, plus 50 % počtu nových 
osobních automobilů, které vypouští 130 g 
CO2/km nebo méně, x poplatek za 
překročení emisí stanovený v odstavci 3.

Or. en
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Odůvodnění

Zmírnění pokut by znovu zavedlo do praxe  zásadu „znečišťovatel platí“. Navrhovaný systém 
by vedl k většímu rozšíření automobilů, které vypoušťějí méně emisí a zajistil by trvalé 
obnovování vozového parku a tím i dosažení globálního cíle snížení celkových emisí CO2.

Pozměňovací návrh 164
Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí je:

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015: 95 EUR;

(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR; a

(b) ve vztahu k následujícím rokům: 
stejná částka plus navíc 50 % za úplně 
každý rok.

(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; a
(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 95 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh potvrzuje časový harmonogram schválený Parlamentem v říjnu 2007 a 
jeho cílem je spojení s ekologicky náročnějším cílem snížit průměrné emise na 125 g CO2/km. 
Pokuty by měly být zavedeny od roku 2015 a každoročně by se měly zvyšovat. Příjem od 
výrobců automobilů, kteří nesplní tyto podmínky, by měl být přerozdělen mezi výrobce 
automobilů s nizšími emisemi, z nichž mnozí pracují s nižšími ziskovými rozpětími, protože 
sledují strategii, která je pro životní prostředí prospěšnější.
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Pozměňovací návrh 165
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí je poplatku 
placenému v jiných odvětvích v rámci 
systému EU pro obchodování s emisemi 
(ETS).

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;
(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR; a
(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; a
(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 95 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Navržené poplatky za překročení emisí jsou naprosto neúměrné a ani v nejmenším 
srovnatelné s jinými odvětvími. Velmi by poškodily toto průmyslové odvětví, protože by 
ohrozily schopnost konkurence a vývoje. Poplatek za překročení emisí by v současné podobě 
odpovídal částce 475 EUR/t v roce 2015, zatímco v jiných odvětvích platí systém EU ETS: 20 
až 40 EUR/t; dodatečná pokuta podle ETS ve výši: 100 EUR/t (za nesplnění); a podpora 
čistých a energeticky účinných silničních vozidel: 20 EUR/t.

Pozměňovací návrh 166
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí je:
(a) ve vztahu k překročení emisí za (a) ve vztahu k překročení emisí za 
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kalendářní rok 2012: 20 EUR; kalendářní rok 2013: 35 EUR;
(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR;

(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; a

(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; a

(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015: 95 EUR;

(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 95 EUR.

Or. de

Odůvodnění

Die Autohersteller geben an, dass aufgrund der Produktentwicklungszyklen das Eintrittsjahr 
2012 unrealistisch sei. Es muss aber daran erinnert werden, dass der Zielwert 120g für 2012 
politisch bereits im Jahr 1994 festgelegt wurde. Um beiden Punkten gerecht zu werden, 
schlägt der Antragsteller vor, die Strafzahlungen, anders als von der Kommission 
vorgeschlagen, erst 2013 beginnen zu lassen. Damit werden die Probleme für die 
Autohersteller abgemildert, gleichzeitig bleibt die politische Signalwirkung (Inkrafttreten 
2012) bestehen. Hersteller, die sich gesetzeskonform verhalten, werden sicherlich durch das 
Kaufverhalten der Kunden honoriert werden.

Pozměňovací návrh 167
Matthias Groote

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Počínaje rokem 2012  činí poplatek za 
překročení emisí oproti stanovenému cíli 
95 EUR.

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;
(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR;
(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; a 
(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 95 EUR.
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Or. de

Odůvodnění

Pro postupné zavádění příslušných opatření lze určit pouze jednu lhůtu. Postupné zavádění 
výrobcům umožní, aby vozový park flexibilně přizpůsobili průměrné hodnotě emisí CO2.
Nemohou-li tento průměr dodržet, mě-li by počínaje rokem 2012 zaplatit za každý gram 
překročených emisí 95 eur.

Pozměňovací návrh 168
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí podle 
článku 1 je

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 10 EUR;

(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR;

(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 20 EUR;

(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; a 

(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 30 EUR;

(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 95 EUR.

(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 40 EUR.

Or. de

Odůvodnění

Navržené poplatky ve výši 100 až 475 EUR na tunu CO2 jsou podstatně vyšší než srovnatelné 
certifikované ceny CO2 v rámci systému obchodování s emisemi EU. Takové jednostranné 
znevýhodnění výrobců osobních automobilů a jejich zákazníků je neoprávněné a z 
hospodářského hlediska neefektivní. Navržené postihy by podstatně snížily inovační kapacity 
tohoto odvětví.

Pozměňovací návrh 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Karsten Friedrich 
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Hoppenstedt, Horst Schnellhardt

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí podle 
článku 1 je:

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 10 EUR;

(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR;

(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 20 EUR;

(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; a

(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 30 EUR;

(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 95 EUR.

(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 40 EUR.

Or. de

Odůvodnění

Komisí navržené poplatky ve výši 100 až 475 EUR na tunu CO2 jsou podstatně vyšší než 
srovnatelné certifikované ceny CO2 v rámci systému obchodování s emisemi EU. Takové 
jednostranné znevýhodnění výrobců osobních automobilů, a tím jejich zákazníků, je 
neoprávněné a z hospodářského hlediska neefektivní. Navržené postihy by podstatně snížily 
inovační kapacity tohoto odvětví.

Pozměňovací návrh 170
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí je ve 
vztahu k překročení emisí za kalendářní 
rok 2012 a následující roky 150 EUR.

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;
(b) ve vztahu k překročení emisí za 
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kalendářní rok 2013: 35 EUR; a
(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; a
(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 95 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se zajistit plnění, musí být pokuty stanoveny na úrovni, která je dosatečně vysoká, a 
v plné výši musí platit od roku 2012. Časové posunutí pokut by pouze odložilo účinné 
fungování systému na pozdější dobu.

Pozměňovací návrh 171
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí je ve 
vztahu k překročení emisí počínaje rokem 
2015 40 EUR.

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;
(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR; a
(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; a
(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 95 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Komisí navržené poplatky ve výši 100 až 475 EUR na tunu CO2 jsou podstatně vyšší než 
srovnatelné ceny za osvědčení týkající se CO2 v rámci systému EU pro obchodování s 
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emisemi. Nespravedlivě znevýhodnit výrobce automobilů a jejich zákanzíky tímto způsobem je 
neopodstatněné a ekonomicky neúčinné. Navržené postihy by podstatně snížily inovativní sílu 
průmyslu.

Pozměňovací návrh 172
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí je ve 
vztahu k překročení emisí za kalendářní 
rok 2012 a následující kalendářní roky
150 EUR.

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;

(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR; a
(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; a
(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 95 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Poplatek za překročení emisí by měl být relativně vysoký, aby zajistil, že všichni výrobci splné 
své cíle. Posouzení dopadů vypracované Komisí uvádí, že „ ... dosažení odrazujícího účinku 
ve všech oblastech vyžaduje u některých výrobců založení úrovní poplatků na horním rozpětí 
nejnižších nákladů na snižování emisí (150 EUR/g).“
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Pozměňovací návrh 173
Péter Olajos

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí je podobný 
poplatku placenému v jiných odvětvích 
v rámci systému EU pro obchodování 
s emisemi a nepřevyšuje 20 EUR/g.

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;
(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR; a
(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; a
(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 95 EUR.

Or. en

Odůvodnění

Navržené poplatky za překročení emisí jsou naprosto neúměrné a ani v nejmenším 
srovnatelné s jinými odvětvími. Velmi by poškodily toto průmyslové odvětví, protože by 
ohrozily schopnost konkurence a vývoje. Poplatek za překročení emisí by v současné podobě 
odpovídal částce 475 EUR/t v roce 2015, zatímco v jiných odvětvích platí systém EU ETS: 20 
až 40 EUR/t; dodatečná pokuta podle ETS ve výši: 100 EUR/t (za nesplnění); a podpora 
čistých a energeticky účinných silničních vozidel: 20 EUR/t.

Pozměňovací návrh 174
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí je podobný 
poplatkům placeným v jiných odvětvích 
v rámci systému EU pro obchodování 
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s emisemi (ETS), a to 20 EUR.
(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;
(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR;
(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; a
(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 95 EUR.

Or. it

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí jsou nepřiměřeně vysoké ve srovnání s poplatky, které budou 
ukládány od roku 2012 (100 EUR/t) podle systému EU pro obchodování s emisemi (ETS).
Poplatek ve výši 95 EUR za gram na kilometr odpovídá ve skutečnosti 475 EUR za tunu CO2.
Poplatek za odvětví motorových vozidel by se měl shodovat s poplatky za odvětví spadající 
pod systém obchodování s emisemi, tj. 20 EUR za g/km CO2 (ekvivalent 100 EUR za tunu).

Pozměňovací návrh 175
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí musí být 
podobný, jako jsou pokuty placené 
v jiných odvětvích v rámci systému 
obchodování s emisemi EU.

a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;
b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR;
c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; y
d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 95 EUR.
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Or. es

Odůvodnění

Pokuty či navrhované vyrovnávací platby naprosto  neodpovídají ostatním odvětvím.  Pokuty 
ve své současné podobě by odpovídaly částce 475 EUR/t pro rok 2015, zatímco pokud by byly 
v souladu s jinými odvětvími, na která se uplatní evropských systém obchodování s emisemi, 
pohybovala by se výsledná částka mezi 20 a 40 EUR/t, s dodatečnými pokutami (za nesplnění) 
dosahujícími 100 EUR/t a 20 EUR/t pro podporu energeticky účinných silničních vozidel.

Pozměňovací návrh 176
Adam Gierek

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí odpovídá 
poplatku, který byl stanoven pro průmysl 
v rámci systému EU pro obchodování 
s emisemi (ETS).

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;
(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR;
(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; a
(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 95 EUR..

Or. pl

Odůvodnění

Poplatky za překročení emisí vůbec nezohledňují pokuty, které byly v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi stanoveny pro období počínaje rokem 2012 (100 eur za tunu): 95 eur 
za g/km takto odpovídá částce 475 eur za jednu tunu CO2. Aby byly poplatky všech odvětví 
přizpůsobeny normám ETS, je třeba poplatky automobilového průmyslu stanovit tak, aby 
odpovídaly pokutám jednotlivých odvětví v rámci ETS.  
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Pozměňovací návrh 177
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poplatek za překročení emisí je: 3. Poplatek za překročení emisí je:
(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: 20 EUR;

(a) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2012: ve výši ceny CO2
sjednané na burze, maximálně však 10 
EUR;

(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: 35 EUR;

(b) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2013: ve výši ceny CO2
sjednané na burze, maximálně však 20 
EUR;

(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: 60 EUR; a 

(c) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2014: ve výši ceny CO2
sjednané na burze, maximálně však 30 
EUR; a 

(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: 95 EUR.

(d) ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2015 a následující 
kalendářní roky: ve výši ceny CO2
sjednané na burze, maximálně však 40 
EUR;

Or. de

Odůvodnění

Poplatky by se měly odvozovat od srovnatelných certifikovaných cen v rámci systému 
obchodování s emisemi EU. V opačném případě by byli výrobci automobilů diskriminováni. 
Má-li být zohledněna skutečná hospodářská situace, poplatky by měly navíc vycházet z cen, 
s nimiž se obchoduje na burze.
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Pozměňovací návrh 178
Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Ve vztahu k překročení emisí za 
kalendářní rok 2020 a následující roky 
Komise navrhne poplatek za překročení 
emisí, který bude nejméně o 10 % vyšší 
než odhadované mezní náklady na 
dosažení průměrných emisí CO2, jež jsou
uvedeny v článku 1 a v příloze I.

Or. en

Odůvodnění

Důležité je informovat průmysl, že nové pokuty budou platit od roku 2020, aby se zajistilo, že 
cíl stanovený pro uvedený rok bude dosažen.

Pozměňovací návrh 179
Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Částky poplatku za překročení emisí se 
považují za příjem pro rozpočet Evropské 
unie.

5. Částky poplatku za překročení emisí se 
přerozdělí výrobcům, nebo v případě 
sdružení správci sdružení, s průměrnými 
specifickými emisemi CO2 pod stanovený 
cíl a v poměru k odhadovaným celkovým 
dosaženým úsporám.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh potvrzuje časový harmonogram schválený Parlamentem v říjnu 2007 a 
jeho cílem je spojení s ekologicky náročnějším cílem snížit průměrné emise na 125 g CO2/km. 
Pokuty by měly být zavedeny od roku 2015 a každoročně by se měly zvyšovat. Příjem od 
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výrobců automobilů, kteří nesplní tyto podmínky, by měl být přerozdělen mezi výrobce 
automobilů s nizšími emisemi, z nichž mnozí pracují s nižšími ziskovými rozpětími, protože 
sledují strategii, která je pro životní prostředí prospěšnější.

Pozměňovací návrh 180
Gyula Hegyi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Částky poplatku za překročení emisí se 
považují za příjem pro rozpočet Evropské 
unie.

5. Částky poplatku za překročení emisí se 
považují za příjem pro rozpočet Evropské 
unie a použijí se na podporu udržitelných 
způsobů dopravy včetně infrastruktury 
pro veřejnou dopravu a cyklisty.

Or. en

Odůvodnění

Pokuty za automibily, které nesplňují ekologické požadavky, přispějí k rozvoji udržitelných 
způsobů dopravy.

Pozměňovací návrh 181
Martin Callanan

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Částky poplatku za překročení emisí se 
považují za příjem pro rozpočet Evropské 
unie.

5. Částky poplatku za překročení emisí se 
použijí na vytvoření zvláštního fondu na 
výzkum a vývoj v oblasti účinnosti paliva 
silničních vozidel včetně alternativních 
pohonných jednotek.

Or. en
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Odůvodnění

Mají-li se podpořit inovace a přispět k dosažení ekologických cílů EU, měly by být finanční 
prostředky shromážděné na základě tohoto nařízení reinvestovány do výzkumu a vývoje 
v oblasti snižování emisí CO2 v odvětví silniční dopravy.

Pozměňovací návrh 182
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 7 - odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Částky poplatku za překročení emisí se 
považují za příjem pro rozpočet Evropské 
unie.

5. Částky poplatku za překročení emisí se 
odvádí do fondu, jehož prostředky se musí 
využít na snížení emisí CO2 v dopravě a 
na výzkum nových energeticky účinných 
technologií.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu podpory technologických inovací by měly být případné poplatky za překročení emisí 
odváděny do zvláštního fondu určeného na podporu výzkumu a vývoje energeticky účinných 
technologií a opatření ke snížení emisí CO2 v silniční dopravě.

Pozměňovací návrh 183
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Systém bonusů

1. Dosáhne-li výrobce v roce 2012 u více 
než čtvrtiny, v roce 2013 u více než 
poloviny a v roce 2013 u více než tří 
čtvrtin celého vozového parku cílovou 
hodnotu, získá bonusové body.
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2. Bonusové body se vypočítají podle 
poplatků za překročení emisí v souladu 
s článkem 7, přičemž jeden bod odpovídá 
jednomu euru.
3. Od roku 2012 se získané bonusové body 
započítají oproti pozdějším případným 
pokutám uloženým podle článku 7.
4. Komise stanoví metodu udělování 
a započítávání bonusových bodů.

Or. de

Odůvodnění

Jelikož vývoj nových modelů a technologií trvá minimálně 5 až 7 let, je vhodné zavádět 
cílovou hodnotu postupně. Pokud výrobci mají v celém vozovém parku, jehož parametry jsou 
pod cílovou hodnotou, vyšší podíl automobilů, než je požadováno, mělo by se jim za úspěšně 
realizovaná opatření na snížení emisí dostat pozitivní pobídky a odměny formou bonusových 
bodů, jež mohou být později započítány oproti případným pokutám.

Pozměňovací návrh 184
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zveřejnění výkonnosti výrobců Zveřejnění výkonnosti výrobců
(„Veřejné uvedení jména a plnění cíle“)

1. Do dne 31. října 2011 a každého 
následujícího roku Komise zveřejní 
seznam, ve kterém se u každého výrobce 
uvedou:

1. Do dne 31. října 2010 a každého 
následujícího roku Komise zveřejní 
seznam, ve kterém se u každého výrobce
uvedou:

(a) jeho cíle pro specifické emise za 
předchozí kalendářní rok;

(a) jeho průměrné specifické emise CO2
v předchozím kalendářním roce; a

(b) jeho průměrné specifické emise CO2 v 
předchozím kalendářním roce;

(b) průměrné specifické emise CO2 pro 
všechny nové osobní automobily ve 
Společenství v předchozím kalendářním 
roce.

(c) rozdíl mezi jeho průměrnými 
specifickými emisemi CO2 v předchozím 
kalendářním roce a jeho cílem pro 
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specifické emise v daném roce; a
(d) průměrné specifické emise CO2 pro 
všechny nové osobní automobily ve 
Společenství v předchozím kalendářním 
roce.
2. Ode dne 31. října 2013 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. en

Odůvodnění

Již od roku 2010 by měli mít spotřebitelé přístup k seznamům uvádějícím výkonnost každého 
výrobce automobilů, které jim pomohou činit infomovanou volbu a tlačit na výrobce 
automobilů, aby zvýšili své úsilí.

Pozměňovací návrh 185
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do dne 31. října 2011 a každého 
následujícího roku Komise zveřejní 
seznam, ve kterém se u každého výrobce 
uvedou:

1. Do dne 31. října 2013 a každého 
následujícího roku Komise zveřejní 
seznam, ve kterém se u každého výrobce 
uvedou:

Or. en

Odůvodnění

Zveřejňování by mělo probíhat v souladu s prováděním nařízení, aby se zamezilo narušení 
trhu a diskriminaci výrobců. Zveřejňování by proto nemělo začít před rokem 2013.
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Pozměňovací návrh 186
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ode dne 31. října 2013 seznam
zveřejňovaný podle odstavce 1 rovněž 
uvede, zda výrobce splnil pro předchozí 
kalendářní rok požadavky uvedené v 
článku 4.

2. Seznam zveřejňovaný podle odstavce 1 
rovněž uvede, zda výrobce splnil za 
předchozí kalendářní rok požadavky 
uvedené v článku 4.

Or. en

Odůvodnění

Opakování čl. 8 odst. 1; kvůli ujasnění.

Pozměňovací návrh 187
Kurt Joachim Lauk

Návrh nařízení
Čl. 8 -odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ode dne 31. října 2013 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

Kvůli pěti- až sedmiletým vývojovým a výrobním cyklům automobilového průmyslu lze 
závaznou cílovou hodnotu stanovit nejdříve v roce 2015. Dřívější lhůta by neodpovídala 
reálné hospodářské situaci. Nezbytnému odložení data pro zavedení požadavků musí být 
přizpůsobeno i zveřejňování údajů.  
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Pozměňovací návrh 188
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Speciální výjimka pro nezávislé výrobce 

malých sérií
1. Žádost o výjimku z cíle pro specifické 
emise vypočteného v souladu s přílohou I 
může podat výrobce, který:
(a) je odpovědný za méně než 10 000 
nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok; a
(b) není spojen s dalším výrobcem.
2. Žádost o výjimku podle odstavce 1 se 
může týkat maximálně pěti kalendářních 
let. Žádost se podává Komisi a obsahuje:
(a) název a kontaktní osobu výrobce;
(b)důkaz, že výrobce je způsobilý pro 
výjimku podle odstavce 1;
(c) údaje o osobních automobilech, které 
vyrábí, včetně hmotnosti a specifických 
emisí CO2 z uvedených osobních 
automobilů; a
(d) cíl pro specifické emise v souladu 
s jeho potenciálem snížení emisí, včetně 
technologického potenciálu ke snížení 
jeho specifických emisí CO2.
3. Pokud se Komise domnívá, že je 
výrobce způsobilý pro výjimku podle 
odstavce 1 a že cíl pro průměrné 
specifické emise navržený výrobcem je 
v souladu s jeho potenciálem snížení 
emisí, včetně technologického potenciálu 
ke snížení specifických emisí CO2, udělí 
tomuto výrobci výjimku. Výjimka se 
použije ode dne 1. ledna roku 
následujícího po žádosti.



AM\728751CS.doc 131/189 PE407.904v01-00

CS

4. Výrobce, na nějž se vztahuje výjimka v 
souladu s tímto článkem, bezodkladně 
oznámí Komisi jakoukoli změnu, která 
ovlivňuje nebo může ovlivnit jeho 
způsobilost k výjimce.
5. Pokud se Komise domnívá, ať už na 
základě oznámení podle odstavce 4 nebo 
jiném základě, že výrobce již není 
způsobilý k výjimce, zruší výjimku ode dne 
1. ledna v následujícím kalendářním roce 
a oznámí to výrobci.
6. Pokud se Komise domnívá, že výrobce 
neprosazuje program na snížení emisí 
stanovený v jeho žádosti, může výjimku 
zrušit.
7. Komise může přijmout prováděcí 
pravidla k odstavcům 1 až 6, včetně 
výkladu kritérií způsobilosti k výjimce, 
obsahu žádostí a obsahu a posouzení 
programů na snižování specifických emisí 
CO2.
Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jeho doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

K udělení výjimek není u výrobců aut produkujících vysoké emise žádný důvod. Narušilo by to 
trh a představovalo pro výrobce automobilů motiv k zakládání přesně takové společnosti, 
která má na takové výjimky právo. V důsledku toho by se na značný počet nových 
registrovaných automobilů nevztahovala působnost právních předpisů.
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Pozměňovací návrh 189
Jens Holm

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Speciální výjimka pro nezávislé výrobce 

malých sérií
1. Žádost o výjimku z cíle pro specifické 
emise vypočteného v souladu s přílohou I 
může podat výrobce, který:
(a) je odpovědný za méně než 10 000 
nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok;  a
(b) není spojen s dalším výrobcem.
2. Žádost o výjimku podle odstavce 1 se 
může týkat maximálně pěti kalendářních 
let. Žádost se podává Komisi a obsahuje:
(a) název a kontaktní osobu výrobce;
(b)důkaz, že výrobce je způsobilý pro 
výjimku podle odstavce 1;
(c) údaje o osobních automobilech, které 
vyrábí, včetně hmotnosti a specifických 
emisí CO2 z uvedených osobních 
automobilů;  a
(d) cíl pro specifické emise v souladu 
s jeho potenciálem snížení emisí, včetně 
technologického potenciálu ke snížení 
jeho specifických emisí CO2.
3. Pokud se Komise domnívá, že je 
výrobce způsobilý pro výjimku podle 
odstavce 1 a že cíl pro průměrné 
specifické emise navržený výrobcem je 
v souladu s jeho potenciálem snížení 
emisí, včetně technologického potenciálu 
ke snížení specifických emisí CO2, udělí 
tomuto výrobci výjimku. Výjimka se 
použije ode dne 1. ledna roku 
následujícího po žádosti.
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4. Výrobce, na nějž se vztahuje výjimka v 
souladu s tímto článkem, bezodkladně 
oznámí Komisi jakoukoli změnu, která 
ovlivňuje nebo může ovlivnit jeho 
způsobilost k výjimce.
5. Pokud se Komise domnívá, ať už na 
základě oznámení podle odstavce 4 nebo 
jiném základě, že výrobce již není 
způsobilý k výjimce, zruší výjimku ode dne 
1. ledna v následujícím kalendářním roce 
a oznámí to výrobci.
6. Pokud se Komise domnívá, že výrobce 
neprosazuje program na snížení emisí 
stanovený v jeho žádosti, může výjimku 
zrušit.
7. Komise může přijmout prováděcí 
pravidla k odstavcům 1 až 6, včetně 
výkladu kritérií způsobilosti k výjimce, 
obsahu žádostí a obsahu a posouzení 
programů na snižování specifických emisí 
CO2.
Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jeho doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

K udělení zvláštních výjimek není u aut produkujících vysoké emise žádný důvod.

Pozměňovací návrh 190
Martin Callanan, Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 9 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žádost o výjimku z cíle pro specifické 
emise vypočteného v souladu s přílohou I 

1. Žádost o výjimku z cíle pro specifické 
emise vypočteného v souladu s přílohou I 
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může podat výrobce, který: může podat výrobce, který:
(a) je odpovědný za méně než 10 000 
nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok;  a

(a) je odpovědný za méně než 10 000 
nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok; a

(b) není spojen s dalším výrobcem. (b) není spojen s dalším výrobcem 
automobilů nebo
(ba) spojil podniky a ty jsou souhrnně 
zodpovědné za méně něž 10 000 nových 
osobních automobilů registrovaných ve 
Společenství za kalendářní rok.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje a zjednodušuje rozsah působnosti této výjimky, přičemž 
striktně zachovává mezní hodnotu 10 000 automobilů. Mohou nastat případy, kdy dva 
výrobci, kteří spojili své podniky, zaregistrují méně než 10 000 nových osobních automobilů. 
V tomto případě by se na jejich podniky nemělo pohlížet jako na spojené.

Pozměňovací návrh 191
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Speciální výjimka pro nezávislé výrobce 
malých sérií:

Výjimka pro specializované výrobce 
malých sérií

1. Žádost o výjimku z cíle pro specifické 
emise vypočteného v souladu s přílohou I 
může podat výrobce, který:

1. Žádost o výjimku z cílové hodnoty 
specifických emisí vypočtené v souladu 
s přílohou I může podat výrobce, který:

(a) je odpovědný za méně než 10 000 
nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok; a

(a) je odpovědný za méně než 10 000 
nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok; a

(b) není spojen s dalším výrobcem. (b) je odpovědný za osobní automobily 
v kategorii specifických vlastností, které 
brání dosažení cílových hodnot.

Or. it
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Odůvodnění

Tato výjimka je požadována pro všechny specializované výrobce (0,2 % z celkového počtu, s 
méně než 30 000 automobily s nízkým počtem kilometrů a pouze marginálními emisemi CO2), 
kteří nedokáží zajistit snížení emisí alespoň o 60 % v souladu s přílohou 1. S cílem vyvarovat 
se nekalé hospodářské soutěži by měla výjimka platit pro všechny výrobce (bez ohledu na to, 
zda jsou „spojeni“ s dalším výrobcem, či nikoli), kteří si konkurují ve stejném segmentu na 
trhu. Jinak by „spojení“ výrobci měli velký nepříznivý dopad na příslušné skupiny svých 
konkurentů.

Pozměňovací návrh 192
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 9 - odst. 1 - písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) je odpovědný za méně než 10 000
nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok;  a

(a) je odpovědný za méně než 1 000
nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok; a

Or. en

Odůvodnění

Odchylka by kvůli životnímu prostředí a s cílem zamezit nerovnému zacházení s výrobci 
různých velikostí měla být omezena na minimum. Mezní hodnota by navíc měla být snížena z 
10 000 na 1000 nových osobních automobilů, aby byla zohledněna Příloha XII část 2 bod 1 
směrnice 2007/46/ES.

Pozměňovací návrh 193
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Čl. 9 - odst. 1 - písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) je odpovědný za méně než 10 000
nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok;

(a) je odpovědný za méně než 0,1 %
nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok;
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Or. de

Odůvodnění

Měly by být vypracovány takové právní předpisy, které se budou dynamicky přizpůsobovat 
vývoji trhu.

Pozměňovací návrh 194
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 9 - odst. 1 - písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) je odpovědný za méně než 10 000 
nových osobních automobilů 
registrovaných ve Společenství za 
kalendářní rok;

(a) je odpovědný za méně než 0,1 % 
registrací osobních automobilů
provedených ve Společenství za kalendářní 
rok;

Or. de

Pozměňovací návrh 195
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 9 - odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise na žádost povolí výrobcům 
zvláštních modelů, jejichž nové registrace 
za kalendářní rok v úhrnu nepřekročí 1 % 
všech registrací nových osobních vozidel 
v EU, alternativní cíl, který stanoví 
snížení jejich průměrných specifických 
emisí z roku 2008 o 25 % místo 
specifických cílových hodnot vypočítaných 
podle přílohy I. 

Or. de
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Odůvodnění

Návrh nařízení nezohledňuje zvláštní situaci výrobců, kteří nabízejí pouze specifické modely, 
avšak jsou příliš velcí na to, aby spadali do výjimky podle čl. 9 odst. 1 písm. a) a b). 
Alternativní cíl zavazuje tyto výrobce k minimálně stejnému úsilí, jaké vynakládají tvůrci 
vozového parku, ale zároveň pro ně vytváří spravedlivé podmínky na základě výchozího roku 
2008.

Pozměňovací návrh 196
Martin Callanan, Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 9 - odst. 2 - písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) cíl pro specifické emise v souladu 
s jeho potenciálem snížení emisí, včetně 
technologického potenciálu ke snížení jeho 
specifických emisí CO2.

(d) cíl pro specifické emise v souladu s 
technickou způsobilostí a finančními 
prostředky výrobce a s potencionálem 
snížení emisí CO2 daného modelu ve 
vztahu k přímým konkurentům.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví kritéria, na jejichž základě by se měly určit a posuzovat 
jednotlivé cíle, aby vznikla větší právní jistota a předvídatelnost a aby se současně podpořilo 
snižování emisí.

Pozměňovací návrh 197
Martin Callanan, Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 9 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se Komise domnívá, že je 
výrobce způsobilý pro výjimku podle 
odstavce 1 a že cíl pro průměrné specifické 
emise navržený výrobcem je v souladu 
s jeho potenciálem snížení emisí, včetně 
technologického potenciálu ke snížení 
specifických emisí CO2, udělí tomuto 
výrobci výjimku. Výjimka se použije ode 

3. Pokud se Komise domnívá, že je 
výrobce způsobilý pro výjimku podle 
odstavce 1, a je spokojena s cílem pro 
průměrné specifické emise navrženým
výrobcem, udělí tomuto výrobci výjimku. 
Při přijímání tohoto rozhodnutí vezme 
Komise v úvahu kritéria uvedená v 
odstavci 2 písm. d). Výjimka se použije 
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dne 1. ledna roku následujícího po žádosti. ode dne 1. ledna roku následujícího po 
žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný, má-li být zajištěn soulad s pozměňovacím návrhem k 
článku 9 odst. 2 písm. d).

Pozměňovací návrh 198
Martin Callanan, Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 9 - odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud se Komise domnívá, že výrobce 
neprosazuje program na snížení emisí 
stanovený v jeho žádosti, může výjimku 
zrušit.

6. Pokud se Komise domnívá, že výrobce 
neprosazuje program na snížení emisí 
stanovený v jeho žádosti, může výrobci 
uložit poplatek za překročení emisí, jak je 
stanoveno v článku 7.

Or. en

Odůvodnění

Pokud výrobce překročí svůj cíl v oblasti emisí, který si stanovil ve své žádosti o udělení 
výjimky, není zrušení výjimky přiměřeným opatřením. Na takovéhoto výrobce by se měl místo 
toho vztahovat stejný systém poplatků za překročení emisí, s jakým se počítá pro velké 
výrobce. Tímto se přibližuje postup určený pro malé výrobce postupu pro velké výrobce.

Pozměňovací návrh 199
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 9 - odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Žádost o výjimku včetně jejího 
odůvodnění, ale i oznámení podle odst. 4, 
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zrušení výjimky podle odst. 5 či 6 nebo 
opatření uvedená v odst. 7 jsou 
zpřístupněny veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Čl. 9 - odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Výrobce může Komisi požádat 
o stanovení alternativního cíle, který 
spočívá v omezení 25 % jeho průměrných 
specifických emisí z roku 2006 namísto 
hodnot vypočítaných podle přílohy I, za 
předpokladu, že
a) nemá žádný spojený podnik a jeho 
roční registrace nových vozidel v EU se 
pohybuje mezi hodnotou stanovenou 
v odstavci 1 a 1,5 % registrací na 
evropském trhu nebo
b) má spojené podniky a jeho roční 
registrace nových vozidel v EU společně 
s registracemi spojených podniků se 
pohybuje mezi hodnotou stanovenou 
v odstavci 1 a 1,5 % registrací na 
evropském trhu.
Spojené podniky mohou Komisi požádat 
o stanovení alternativního cíle, který 
spočívá v omezení 25 % jejich celkových 
průměrných specifických emisí z roku 
2006 namísto hodnot vypočítaných podle 
přílohy I, jestliže se jejich roční registrace 
nových vozidel v EU společně 
s registracemi všech ostatních spojených 
podniků pohybuje mezi hodnotou 
stanovenou v odstavci 1 a 1,5 % registrací 
na evropském trhu.

Or. de
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Odůvodnění

Úkolem snížit emise o 25 % je od výrobců specifických modelů vyžadováno větší úsilí než od 
výrobců vozového parku, přesto však tyto podniky zůstanou životaschopné. Komise ve svém 
dosavadním návrhu dostatečně nezohlednila zvláštní situaci výrobců, kteří nabízejí pouze 
specifické modely, avšak jsou příliš velcí na to, aby spadali do výjimky podle čl. 9 odst. 1. 
Těmto výrobcům nepomůže sdružení s jinými podniky, protože tak konkurenci nutně 
odhalí své plány na nadcházející roky.

Pozměňovací návrh 201
Martin Callanan, Linda McAvan, Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 9 - odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Výrobce může Komisi požádat o 
svolení k plnění náhradního cíle, jímž je 
25% snížení hodnot průměrných 
specifických emisí z roku 2006, namísto 
cíle pro specifické emise uvedeného v 
příloze I, pod podmínkou, že:
a) nespojil podniky a je zodpovědný za 
10 000 až 300 000 nových osobních 
automobilů registrovaných ve 
Společenství za kalendářní rok; nebo
b) spojil podniky a ty jsou souhrnně 
zodpovědné za 10 000 až 300 000 nových 
osobních automobilů registrovaných ve 
Společenství za kalendářní rok.
Spojené podniky mohou Komisi požádat o 
svolení k plnění náhradního cíle, jímž je 
25% snížení průměrné hodnoty jejich 
specifických emisí z roku 2006, namísto 
průměru získaného z jejich cílů pro 
specifické emise uvedených v příloze I, 
pokud tyto spojené podniky souhrnně s 
veškerými dalšími spojenými podniky jsou 
zodpovědné za 10 000 až 300 000 nových 
osobních automobilů registrovaných ve 
Společenství za kalendářní rok.

Or. en
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Odůvodnění

Návrh Komise stanoví pro specializované výrobce (s omezeným sortimentem vyráběných 
automobilů) cíle, jichž nelze dosáhnout a které jsou mnohem náročnější, než cíle stanovené 
pro jejich přímé konkurenty. Tito konkurenti, kteří buď prodávají širší sortiment automobilů 
nebo jsou součástí skupiny, nemusí vynakládat stejné úsilí, i když prodávají automobily 
vyznačující se podobnými emisemi CO2. Tento pozměňovací návrh specializovaným 
výrobcům umožňuje volbu minimálního cíle 25 %. I když se v tomto případě jedná o velmi 
významné snížení, bude dopad na životní prostředí zanedbatelný, neboť průměrné snížení 
emisí CO2 v průmyslu činí 19 %.

Pozměňovací návrh 202
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Johannes Blokland, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Christa Klaß, Renate Sommer, Horst 
Schnellhardt

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Ekologické inovace 

1. O žádostech o uznání ekologických 
inovací, včetně dalšího snížení emisí CO2
technologickou cestou, rozhoduje výbor 
ustavený podle článku 12 tohoto nařízení.
2. Žádost o uznání ekologických inovací 
může podat výrobce ve smyslu článku 3 
nebo dodavatel vyrábějící takovou 
technologii. Tyto žádosti musí obsahovat 
údaje o snížení emisí CO2 technologickou 
cestou, které ověří nezávislé pracoviště.
Jako nezávislá pracoviště mohou pro 
účely takového ověření působit technické 
zkušebny uvedené v článku 41 směrnice 
2007/46/ES.
3. Jsou-li ekologické inovace zabudovány 
do jednotlivých typů automobilů nebo 
jejich verzí jako standardní výbava, obdrží 
při kontrole provádění tohoto nařízení 
kredit pro emise CO2. Celkový počet 
kreditů pro ekologické inovace jednoho 
výrobce se omezí na 10 % cílové hodnoty, 
která pro tohoto výrobce vyplývá z přílohy 
I.
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4. Nezávisle na započtení ekologických 
inovací souběžně pokračují práce na 
revizi testovacího cyklu, aby byl v jeho 
rámci dlouhodobě zohledněn potenciál 
těchto inovací, pokud jde snížení emisí 
CO2.
5. Komise při revizi směrnice podle článku 
1 předloží v rámci hodnocení dopadů 
rozsáhlou analýzu, v níž uvede, do jaké 
míry byly pomocí ekologických inovací 
sníženy emise CO2, s cílem zajistit, aby při 
hodnocení, jak výrobci splnili dané cíle, 
byla v dalších letech náležitě zohledněna 
všechna opatření na snížení emisí CO2.
6. Výbor ustavený podle článku 12 tohoto 
nařízení ověřuje úplnost žádosti o uznání 
ekologických inovací a do tří měsíců od 
obdržení příslušných podkladů rozhodne 
o uznání těchto inovací. Za tímto účelem 
Komise  výboru předloží návrh.
Proti rozhodnutí výboru se může žadatel 
do jednoho měsíce po oznámení o 
rozhodnutí u Komise odvolat. Komise 
odvolání znovu předloží výboru, který jej 
do tří měsíců přezkoumá a přijme 
rozhodnutí.
Všechna rozhodnutí týkající se uznání 
ekologických inovací Komise zveřejní 
v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. de

Odůvodnění

Im Gegensatz zum Kommissionsvorschlag sollte die Verordnung Anreize zur Verbesserung 
der Effizienz von Nebenaggregaten setzen, auch wenn deren Beitrag zur CO2-Minderung 
nicht im Testzyklus nach Verordnung 715/2007 gemessen wird. Dies sind beispielsweise 
Techniken wie LED-Leuchten, Solardächer, Verbrauchsanzeige oder Cruise Control. Nur 
solche Technologien, die ohne Zweifel zu CO2-Minderung führen, sollten als 
Ökoinnovationen angerechnet werden. Im Gegenzug für die Flexibilität für die Industrie wird 
vorgeschlagen, die Gesamthöhe der Gutschriften für Ökoinnovationen eines Herstellers auf 
10 % des sich gemäß Anhang I ergebenden Zielwerts eines Herstellers zu begrenzen.
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Pozměňovací návrh 203
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
1. O žádostech o uznání ekologických 
inovací, včetně dalšího snížení emisí CO2
technologickou cestou, rozhoduje výbor 
ustavený podle článku 12 tohoto nařízení.
2. Žádost o uznání ekologických inovací
může podat výrobce ve smyslu článku 3 
nebo dodavatel vyrábějící takovou 
technologii. Tyto žádosti musí obsahovat 
údaje o snížení emisí CO2 technologickou 
cestou, které ověří nezávislé pracoviště.
Jako nezávislá pracoviště mohou pro 
účely takového ověření působit technické 
zkušebny uvedené v článku 41 směrnice 
2007/46/ES.
3. Jsou-li ekologické inovace zabudovány 
do jednotlivých typů automobilů nebo 
jejich verzí jako standardní výbava, obdrží 
při kontrole provádění tohoto nařízení 
kredit pro emise CO2. Tyto kredity jsou při 
tom omezeny na 50 % zjištěného snížení 
emisí CO2 podle odstavce 1. Výbor 
ustavený podle článku 12 může v případě 
jednotlivých technologií platnost kreditů 
pro emise CO2 dočasně omezit a během 
určité doby je započítávat sestupně. Výbor 
při tom zohlední aktuální technologie 
a specifické výrobní cykly automobilového 
průmyslu.
5. Nezávisle na započtení ekologických 
inovací souběžně pokračuje práce na 
revizi testovacího cyklu, aby byl v jeho 
rámci dlouhodobě zohledněn potenciál 
těchto inovací, pokud jde snížení emisí 
CO2.
6. Komise při revizi směrnice podle článku 
1 předloží v rámci hodnocení dopadů 
rozsáhlou analýzu, v níž uvede, do jaké
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míry byly pomocí ekologických inovací 
sníženy emise CO2, s cílem zajistit, aby při 
hodnocení, jak výrobci splnili dané cíle, 
byla v dalších letech náležitě zohledněna 
všechna opatření na snížení emisí CO2.
7. Výbor ustavený podle článku 12 tohoto 
nařízení musí ověřit úplnost žádosti 
o uznání ekologických inovací a do tří 
měsíců od obdržení příslušných podkladů 
rozhodne o uznání těchto inovací. Za 
tímto účelem Komise  výboru předloží 
návrh. Proti rozhodnutí výboru se může 
žadatel do jednoho měsíce po oznámení o 
rozhodnutí u Komise odvolat. Komise 
odvolání znovu předloží výboru, který jej 
do tří měsíců přezkoumá a přijme 
rozhodnutí. Všechna rozhodnutí týkající 
se uznání ekologických inovací Komise 
zveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. de

Odůvodnění

Cílem je vytvořit pobídky pro zlepšování účinnosti vedlejších agregátů. Jako ekologické 
inovace by měly být uznávány pouze technologie, které nepochybně snižují emise CO2. To lze 
zajistit pomocí ověřování v technických zkušebnách (jak tomu již je v případě zkoušek EU při 
schvalování typu). V zájmu ambicióznějších výsledků v oblasti životního prostředí by mělo 
kredit získat pouze 50 % z celkového snížení emisí CO2 pomocí ekologických inovací, které 
byly do vozidla zabudovány jako standardní výbava, a tyto kredity by měly být časově 
omezené, popř. být udělovány sestupně.

Pozměňovací návrh 204
Holger Krahmer, Chris Davies

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
1. Ekologické inovace jsou inovační 
technologie pro automobily, jež 
prokazatelně snižují emise CO2 bez 
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ohledu na způsob řízení, ale které nejsou 
zohledněny nebo jsou zohledněny jen 
nedostatečně v měření emisí CO2 podle 
nařízení (ES) č. 715/2007.
2. Výbor uvedený v čl. 12 odst. 1 tohoto 
nařízení vydá rozhodnutí ve věci žádostí 
týkajících se ekologických inovací, včetně 
skutečného snížení emisí CO2 spojeného s 
určitou technologií.
3. Žádost týkající se ekologických inovací 
mohou předložit výrobci nebo dodavatelé 
této technologie. Žádosti musí být 
podloženy technickými údaji o snížení 
emisí CO2 dosahovaném určitou 
technologií. Tyto údaje musí osvědčit třetí 
strana. Třetí stranou osvědčující dané 
údaje mohou být subjekty oznámené podle 
článku 41 směrnice 2007/46/ES.
4. Při monitorování tohoto nařízení se 
ekologické inovace zohledňují 
započítáváním kreditů, pokud tyto inovace 
tvoří standardní vybavení daných typů či 
verzí vozidel. Kredit započítaný na základě 
určité technologie není vyšší než 75 % 
skutečného snížení emisí CO2, o němž se 
vydává rozhodnutí podle odstavce 2. 
Výbor uvedený v čl. 12 odst. 1 může ještě 
omezit časovou platnost kreditů nebo 
rozhodnout o sestupném započítávání 
těchto kreditů po stanovenou dobu.

Or. en

Odůvodnění

Konečná verze nařízení by měla vybízet k zvyšování účinnosti pomocných zařízení / 
konstrukčních částí, i když jejich přínos z hlediska snížení emisí CO2 není v měření emisí CO2 
podle nařízení 715/2007 zohledněn. Za ekologické inovace by se měly považovat pouze 
technologie, které nepochybně vedou k skutečnému snížení emisí CO2. Jejich účinek musí být 
navíc ověřen příslušnou technickou zkušebnou, podobně jako v případě schvalování typu v 
EU.



PE407.904v01-00 146/189 AM\728751CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 205
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 10 - odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejpozději do 31. prosince 2009 
předloží Komise návrh na začlenění 
lehkých užitkových vozidel vymezených v 
příloze II směrnice 2007/46/ES do tohoto 
nařízení, přičemž stanoví pro období od 
1. ledna 2012 průměrné emise na úrovni 
175 g CO2/km a pro období od 1. ledna 
2015 na úrovni maximálně 160 g 
CO2/km.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by se mělo vztahovat také na lehčí nákladní automobily vzhledem k tomu, že jejich 
podíl na celkovém množství emisí z dopravy v EU činí přibližně 2 %. Nechceme se dopustit 
stejné chyby jako USA, které přijaly podnikové standardy průměrné úspornosti při použití 
paliv (CAFE) a v podnicích pak více než polovinu vozového parku tvořily lehčí nákladní 
automobily (SUV, pick-upy, dodávky).

Pozměňovací návrh 206
Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 10 - odst. 2 – pododstavce 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V roce 2010 Komise zhodnotí na 
základě údajů hlášených podle rozhodnutí 
1753/2000/ES, zda mezi lety 2006 a 2009 
došlo ke změnám hmotnosti nových 
osobních automobilů větší nebo menší než 
0. 

2. V roce 2010 Komise zhodnotí, zda mezi 
lety 2006 a 2009 došlo ke změnám stopy
nových osobních automobilů větší něž 0. 

Pokud se v hmotnosti nových osobních 
automobilů vyskytne změna, změní se 
hodnota autonomního přírůstku hmotnosti

Pokud se ve stopě nových osobních 
automobilů vyskytne změna, změní se 
hodnota autonomního přírůstku stopy v 
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v příloze I tak, aby vyjadřovala průměr 
ročních změn v hmotnosti mezi 
kalendářními lety 2006 až 2009.

příloze I tak, aby vyjadřovala průměr 
ročních změn ve stopě mezi kalendářními 
lety 2006 až 2009.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise použít parametr vycházející z „hmotnosti“ potrestá výrobce, kteří vyrábějí 
lehčí automobily. To je zvrácené. Snížení hmotnosti je jedním z nejdůležitějších prostředků 
snižování CO2. Parametr by měl být vycházet ze „stopy“.

Pozměňovací návrh 207
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 10 - odst. 2 – pododstavce 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V roce 2010 Komise zhodnotí na 
základě údajů hlášených podle rozhodnutí 
1753/2000/ES, zda mezi lety 2006 a 2009
došlo ke změnám hmotnosti nových 
osobních automobilů větší nebo menší než 
0. 

2. V roce 2016 Komise zhodnotí na 
základě údajů hlášených podle rozhodnutí 
1753/2000/ES, zda mezi lety 2006 a 2015
došlo ke změnám hmotnosti nových 
osobních automobilů větší nebo menší než 
0. 

Pokud se v hmotnosti nových osobních 
automobilů vyskytne změna, změní se 
hodnota autonomního přírůstku hmotnosti 
v příloze I tak, aby vyjadřovala průměr 
ročních změn v hmotnosti mezi 
kalendářními lety 2006 až 2009.

Pokud se v hmotnosti nových osobních 
automobilů vyskytne změna, změní se 
hodnota autonomního přírůstku hmotnosti 
v příloze I tak, aby vyjadřovala průměr 
ročních změn v hmotnosti mezi 
kalendářními lety 2006 až 2015.

Or. en

Odůvodnění

Lineární křivka, která znázorňuje cílové hodnoty, jichž se má dosáhnout v roce 2012, vychází 
z průměrné hmotnosti všech automobilů.Pokud by se průměrná hmotnost změnila, výrobci by 
měli méně než dva roky na to, aby se přizpůsobili novým cílům, což není dostatečně dlouhá 
doba, protože většina modelů bude teprve ve fázi vývoje či fázi výrobní.
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Pozměňovací návrh 208
Jens Holm

Návrh nařízení
Čl. 10  odst. 2 – pododstavce 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V roce 2010 Komise zhodnotí na 
základě údajů hlášených podle rozhodnutí 
1753/2000/ES, zda mezi lety 2006 a 2009 
došlo ke změnám hmotnosti nových 
osobních automobilů větší nebo menší než 
0. 

2. V roce 2010 Komise zhodnotí, zda mezi 
lety 2006 a 2009 došlo ke změnám stopy 
nových osobních automobilů větší něž 0. 

Pokud se v hmotnosti nových osobních 
automobilů vyskytne změna, změní se 
hodnota autonomního přírůstku hmotnosti
v příloze I tak, aby vyjadřovala průměr 
ročních změn v hmotnosti mezi
kalendářními lety 2006 až 2009.

Pokud se ve stopě nových osobních 
automobilů vyskytne změna, změní se 
hodnota autonomního přírůstku stopy v 
příloze I tak, aby vyjadřovala průměr 
ročních změn ve stopě mezi kalendářními 
lety 2006 až 2009.

Or. en

Odůvodnění

Parametr hmotnosti je třeba nahradit stopou, aby nařízení nezvýhodňovalo těžší varianty 
(např. vozidla s naftovým motorem nebo hybridní vozidla) a nepostihovalo např. zmenšení 
zdvihového objemu motoru, jestliže to rovněž povede k snížení hmotnosti. Parametr stopy 
bude vybízet ke stírání hmotnostních rozdílů ve vozovém parku, což je prospěšné z hlediska 
bezpečnosti. Poskytne také větší regulační jistotu, protože se očekává, že v tomto případě 
budou změny z časového hlediska méně výrazné než v případě hmotnosti.

Pozměňovací návrh 209
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 10  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přezkoumá technologický vývoj 
s cílem změnit v případě potřeby 
ustanovení nařízení (ES) č. 715/2007 o 
schvalování typu motorových vozidel.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

V nařízení 715/2007 a jeho prováděcím aktu (zatím nebyl schválen) Komise již stanovila 
všechny relevantní oblasti, které budou podrobeny přezkumu a které Komise zřejmě zavede 
spolu s normami Euro 5 a Euro 6. Článek je proto nepotřebný.

Pozměňovací návrh 210
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 10  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přezkoumá technologický vývoj 
s cílem změnit v případě potřeby 
ustanovení nařízení (ES) č. 715/2007 o 
schvalování typu motorových vozidel.

3. Komise přezkoumá technologický vývoj 
s cílem změnit v případě potřeby 
ustanovení nařízení (ES) č. 715/2007 o 
schvalování typu motorových vozidel. 
Komise přezkoumá zejména postupy 
měření CO2 a možnosti začlenění zkoušky 
emisí CO2 do kontroly plnění podmínek 
shodnosti v provozu, aniž by to bránilo 
rychlému zavádění nových a méně 
vyzkoušených technologií (např. baterie, 
palivové články) snižujících emise CO2. 

Or. en

Odůvodnění

Updating or replacement of the test procedures possible will be required to reflect changes in 
vehicle specifications and driver behaviour, with the purpose to ensure that real world 
emissions correspond to those measured at tpe approval. CO2 emissions from vehicles that 
have been used in ordinary traffic for some years might differ from what is measured during 
type approval. An inclusion of the CO2 emission test into the in-service conformity will 
improve to the legislation to ensure that CO2 emissions from cars in use do not increase 
compared to those measured at type approval. In vehicles with new, less proven technologies 
(e.g. batteries, fuel cells) some degradations should be allowed not to block the rapid 
introduction of new technologies with big potentioal to a long term reduction.
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Pozměňovací návrh 211
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 10  odst. 3 - pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě potřeby předloží Komise do 
roku 2010 zejména návrhy opatření k 
zajištění toho, aby postupy pro měření 
emisí CO2 podle nařízení (ES) č. 
715/2007 a jeho prováděcí opatření byly 
přijaty v souladu s čl. 14 odst. 3 tohoto 
nařízení, a odpovídaly tak lépe skutečným 
podmínkám provozu na silnici a zahrnuly 
do těchto postupů všechny odpovídající 
ekologické inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Martin Callanan

Návrh nařízení
Čl. 10  odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do 31. prosince 2015 předloží Komise 
návrh nařízení, kterým se stanoví výše 
průměrných emisí, jíž má být u nových 
automobilů dosaženo do 1. ledna 2020 a 
jež v žádném případě nesmí přesáhnout 
100 g CO2/km.
Návrhu musí předcházet celkové 
posouzení dopadu automobilového 
průmyslu a příbuzných průmyslových 
odvětví doplněné o přesnou analýzu 
nákladů a přínosů, které zohlední vývoj 
technologických inovací snižujících emise 
CO2.

Or. en
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Odůvodnění

Komise stanoví výši průměrných emisí při revizi tohoto nařízení. Tato výše, která v žádném 
případě nesmí překročit 100 g/km, se určí v závislosti na vývoji technologických inovací.

Pozměňovací návrh 213
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 10  odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do 31. prosince 2012 předloží Komise 
návrh nařízení, kterým se sníží výše 
průměrných emisí uvedená v příloze I 
odst. 3, jíž má být dosaženo u nových 
automobilů do 1. ledna 2020, přičemž 
zohlední technologickou proveditelnost a 
vývoj v oblasti mezinárodních dohod 
vztahujících se na období po roku 2012.

Or. en

Odůvodnění

Druh cíl v oblasti snižování emisí by měl být upraven na nižší hodnoty, pokud se to bude jevit 
jako technologicky proveditelné a nezbytné v souvislosti s mezinárodními dohodami 
vztahujícími se na období po roce 2012.

Pozměňovací návrh 214
Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 10  odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do 31. prosince 2014 předloží Komise 
návrh nařízení, kterým se stanoví výše 
průměrných emisí, jíž má být u nových 
automobilů dosaženo do 1. ledna 2020 a 
jež v žádném případě nesmí přesáhnout 
80g CO2/km.
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Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný střednědobý (2020) cíl je náročnější než cíl, který byl schválen Parlamentem v 
říjnu 2007. Vychází z daleko progresivnějšího postoje současného průmyslu a tlaku, který je 
vyvíjen spotřebiteli usilujícími o změnu v důsledku výrazného zvýšení ceny ropy. 

Pozměňovací návrh 215
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Čl. 10  odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise posoudí technologický vývoj a 
zavede případně limity pro ekvivalent CO2 
platné pro jiné formy energie používané u 
osobních automobilů. Uvedená opatření, 
jejichž předmětem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení jeho 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Anders Wijkman

Návrh nařízení
Čl. 10  odstavce 3 a a 3 b(nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do 31. prosince 2012 Komise rovněž 
zajistí dokončení revize nového 
evropského jízdního cyklu a jeho lepší 
přizpůsobení skutečným podmínkám 
provozu na silnici a dále zajistí, aby 
ekologické inovace byly zařazeny do 
příslušného zkušebního cyklu. 
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3b. V roce 2010 Komise zhodnotí, zda 
mezi lety 2006 a 2009 došlo ke změnám 
stopy nových osobních automobilů větší 
něž 0.
Pokud se ve stopě nových osobních 
automobilů vyskytne změna, změní se 
hodnota autonomního přírůstku stopy v 
příloze I tak, aby vyjadřovala průměr 
ročních změn ve stopě mezi kalendářními 
lety 2006 až 2009.

Or. en

Odůvodnění

Zkušební cyklus je klíčovým prvkem tohoto nařízení. Měl by být navržen tak, aby odrážel 
skutečné podmínky a aby zahrnoval možné snížení emisí dosažené pomocí tzv. ekologických 
inovací. Parametr hmotnosti by měl být nahrazen stopou, aby nedošlo k tomu, že nařízení 
upřednostňuje některé technologie snižování CO2 (např. zvyšování podílu naftových motorů, 
zvyšování podílu hybridních motorů) před jinými. Parametr stopy také zajistí větší regulační 
jistotu, protože se očekává, že v tomto případě budou změny z časového hlediska méně 
výrazné než v případě hmotnosti.

Pozměňovací návrh 217
Guido Sacconi

Návrh nařízení
Čl. 10  odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise zajistí, aby se toto nařízení
vztahovalo do roku 2015 na automobily 
všech váhových kategorií.

Or. en

Odůvodnění

Některé osobní automobily se vyznačují referenční hmotností přesahující 2 840 kg, což je 
maximální referenční hmotnost uváděná v čl. 2 odst. 2 nařízení o mezních hodnotách emisí 
Euro 5 a Euro 6. Příkladem takovéhoto automobilu je Hummer H2 s pohotovostní hmotností 
2 902 kg. Na základě stávajícího návrhu se na tyto automobily právní předpisy nevztahují. 
Tento nedostatek je nutno napravit, aby nebyly ohroženo dosažení cíle v oblasti průměrného 
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vozového parku EU tím, že se zvýší počet velmi těžkých automobilů typu SUV.

Pozměňovací návrh 218
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Čl. 10  odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jakmile Komise navrhne nový právní 
předpis postihující lehká užitková vozidla 
a jejich pohonné hmoty způsobem, který 
povede přímo či nepřímo ke zvýšení emisí 
CO2, zdůrazní tuto skutečnost ve svém 
návrhu předkládaném Evropskému 
parlamentu a Radě a poskytne informace 
o jakémkoli negativním dopadu na 
výrobce, pokud jde o plnění cíle v oblasti 
specifických emisí CO2 stanoveného tímto 
nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
o EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase.
o EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS 21: automotive
industry needs stability and predictability.
o EU-regulation should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way.
o CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value)
with CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations. The automotive industry 
should be compensated for legislative proposals which increase CO2-emissions.
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Pozměňovací návrh 219
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 10  odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise provede do roku 2012 revizi 
stávajícího zkušebního cyklu na měření 
spotřeby paliva a emisí CO2, aby lépe 
odpovídal emisím CO2 vznikajícím při 
skutečném provozu na silnici. Nezbytná 
opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení mimo jiné 
jejich doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 12 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Zkušební cyklus, který se používá v současnosti, přesně neodpovídá skutečným emisím CO2. 
Podle některých odhadů jsou emise podle zkušebního cyklu v dnešní době v průměru o 19 % 
nižší než skutečné emise. U jednotlivých modelů může tento rozdíl činit až 45 %. Evropský 
zkušební cyklus musí být proto revidován, aby jeho měření odrážela přesněji skutečné emise 
CO2, ale i dopad všech technických opatření na snížení emisí CO2, včetně tzv. ekologických 
inovací. Revize je potřebná i pro lepší informovanost spotřebitelů o jejich spotřebě paliva a 
souvisejících nákladech.

Pozměňovací návrh 220
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 10  odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Do 31. prosince 2012 Komise předloží 
návrh nařízení založený na parametru 
užitkovosti, který nesouvisí s váhou ani s 
jakoukoli další vlastností přímo zvyšující 
spotřebu paliva. Rozlišení cílů by mělo 
podpořit snižování emisí u všech kategorií 
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automobilů.

Or. en

Odůvodnění

Orientace mezních hodnot podle hmotnosti je zřejmě v období po roce 2012 nevyhnutelná, 
protože pro ostatní parametry nejsou k dispozici dostatečné údaje. V dlouhodobém výhledu by 
však měly být využívány jiné parametry, aby bylo podpořeno snižování hmotnosti vozidel. 
V minulých letech mnoho podniků zařadilo snižování hmotnosti do svých strategií na vývoj 
ekologických vozidel s nízkou spotřebou. V tomto ohledu by mělo nařízení vytvořit co nejvíce 
pobídek.

Pozměňovací návrh 221
Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 10  odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Komise ve své zprávě také zkoumá, jak 
lze nejlépe nahradit parametr hmotnosti 
jinými parametry, jako jsou rozměry 
a počet míst k sezení a stání, nebo 
kombinací těchto parametrů, a také 
navrhne změny té části tohoto nařízení, 
která upravuje mezní hodnoty počínaje 
rokem 2020. Komise při tom usiluje o to, 
aby nebylo  změněno sdílení břemene 
mezi různými výrobci.

Or. de

Odůvodnění

Orientace mezních hodnot podle hmotnosti je zřejmě v období počínaje rokem 2012 
nevyhnutelná, protože pro ostatní parametry nejsou k dispozici dostatečné údaje.
V dlouhodobém výhledu by však měly být využívány jiné parametry, aby bylo podpořeno 
snižování hmotnosti vozidel. V minulých letech mnoho podniků zařadilo snižování hmotnosti 
do svých strategií na vývoj ekologických vozidel s nízkou spotřebou. V tomto ohledu by mělo 
nařízení vytvořit co nejvíce pobídek.
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Pozměňovací návrh 222
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Čl. 10  odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jakmile Komise navrhne nový právní 
předpis postihující lehká užitková vozidla 
a jejich pohonné hmoty způsobem, který 
povede přímo či nepřímo k zvýšení emisí 
CO2, zdůrazní tuto skutečnost ve svém 
návrhu předkládaném Evropskému 
parlamentu a Radě a poskytne informace 
o jakémkoli negativním dopadu na 
výrobce, pokud jde o plnění cíle v oblasti 
specifických emisí CO2 stanoveného tímto 
nařízením.

Or. En

Odůvodnění

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
- EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target, then credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase;
- EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS21: automotive 
industry needs stability and predictability;
- EU regulations should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way
- CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value) with 
CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations.
The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions.
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Pozměňovací návrh 223
Guido Sacconi

Návrh nařízení
Čl. 10  odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V roce 2017 Komise vypracuje odhad 
průměrné hmotnosti nových automobilů 
zaregistrovaných ve Společenství v 
předcházejících pěti letech (2012–2016). 
Odpovídajícím způsobem pak upraví 
hodnotu M0 v příloze I. Takovéto změny se 
po tomto roce provedou každých 5 let.
Uvedená opatření, jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Ke změnám v hmotnosti bude docházet i po dni, kdy tento právní předpis vstoupí v platnost. 
Ale autonomní přírůstek hmotnosti zavedený Evropskou komisí odpovídá pouze změnám pro 
období let 2006–2009. Má-li se zajistit splnění cíle v oblasti průměrného vozového parku EU, 
je zapotřebí provádět v pravidelných intervalech úpravy průměrné hmotnosti.

Pozměňovací návrh 224
Martin Callanan

Návrh nařízení
Čl. 10  odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jakmile Komise navrhne nový právní 
předpis postihující lehká užitková vozidla 
a jejich pohonné hmoty způsobem, který 
povede přímo či nepřímo k zvýšení emisí 
CO2, zdůrazní tuto skutečnost ve svém 
návrhu předkládaném Evropskému 
parlamentu a Radě a poskytne informace 
o jakémkoli negativním dopadu na 
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výrobce, pokud jde o plnění cíle v oblasti 
specifických emisí CO2 stanoveného tímto 
nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Podle návrhu Komise se striktně požaduje, aby byl jasně zdůrazněn negativní dopad 
jakéhokoli návrhu nařízení na dosažení cíle v oblasti snížení emisí CO2. Automobilový 
průmysl by v případě legislativních návrhů, v jejichž důsledku se zvyšují emise CO2, měl mít 
nárok na kompenzaci.

Pozměňovací návrh 225
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, 
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 vypouští se
Informace pro spotřebitele

Výrobci ode dne 1. ledna 2010 zajistí, aby 
štítky, plakáty nebo propagační literatura 
a materiály uvedené v článcích 3, 5 a 6 
směrnice 1999/94/ES uváděly, do jaké 
míry se specifické emise CO2 z osobního 
automobilu nabízeného k prodeji liší od 
cíle pro specifické emise pro daný osobní 
automobil podle přílohy I.

Or. de

Odůvodnění

Regelungen über Autowerbung sind bereits in den entsprechenden 
Kennzeichnungsvorschriften EU festgelegt sind. Die Kommission hat am 2. Juni 2008 eine 
öffentliche Konsultation zur möglichen Neugestaltung der Vorschriften über Autowerbung 
begonnen. Sie möchte die öffentliche Meinung darüber erfahren, ob den Verbrauchern 
zusätzliche Informationen über PKWs – beispielsweise der CO2-Ausstoss oder der 
Benzinverbrauch – bei jeder Art der Werbung zur Verfügung gestellt werden sollten, um sie 
bei der Kaufentscheidung für ein neues Fahrzeug zu unterstützen. Der Geltungsbereich des 



PE407.904v01-00 160/189 AM\728751CS.doc

CS

Vorschlags ist auf Zielvorgaben für die durchschnittlichen CO2-Emissionen von 
Neuwagenflotten beschränkt. Vorgaben für Werbung sind nicht vorgesehen und Gegenstand 
eines eigenen Regelungsverfahrens, dem nicht vorgegriffen werden soll.

Pozměňovací návrh 226
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 vypouští se
Informace pro spotřebitele

Výrobci ode dne 1. ledna 2010 zajistí, aby 
štítky, plakáty nebo propagační literatura 
a materiály uvedené v článcích 3, 5 a 6 
směrnice 1999/94/ES uváděly, do jaké 
míry se specifické emise CO2 z osobního 
automobilu nabízeného k prodeji liší od 
cíle pro specifické emise pro daný osobní 
automobil podle přílohy I.

Or. en

Odůvodnění

Informace pro spotřebitele jsou již předmětem směrnice 1999/94/ES o štítcích, která je v 
současné době revidována. V zájmu zamezení zdvojování právních předpisů by se příslušné 
změny měly provést v této směrnici.

Pozměňovací návrh 227
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci ode dne 1. ledna 2010 zajistí, aby 
štítky, plakáty nebo propagační literatura a 
materiály uvedené v článcích 3, 5 a 6 
směrnice 1999/94/ES uváděly, do jaké 

Výrobci od 1. ledna 2010 zajistí, aby 
štítky, plakáty nebo propagační literatura a 
materiály uvedené v článcích 3, 5 a 6 
směrnice 1999/94/ES uváděly, do jaké 
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míry se specifické emise CO2 z osobního 
automobilu nabízeného k prodeji liší od 
cíle pro specifické emise pro daný osobní 
automobil podle přílohy I.

míry se specifické emise CO2 z osobního 
automobilu nabízeného k prodeji liší od 
cílové hodnoty specifických emisí pro daný 
osobní automobil podle přílohy I. Značný 
podíl celkové plochy reklamních 
materiálů a propagační literatury by měl 
připadat na čitelné, přesné a srozumitelné 
informace o vlastnostech vozidla z 
hlediska emisí CO2.
Nejpozději [6 měsíců po přijetí tohoto 
nařízení] přijme Komise regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3 
standardizovaný, pravidelně revidovaný 
štítek uvádějící absolutní hodnoty emisí 
CO2 produkované vozidlem.. 
Počínaje rokem 2012 se na zadní okno 
všech nových automobilů nabízených k 
prodeji ve Společenství nalepuje štítek 
Společenství s údaji o emisích CO2.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Výrobci ode dne 1. ledna 2010 zajistí, 
aby štítky, plakáty nebo propagační 
literatura a materiály uvedené v článcích 3, 
5 a 6 směrnice 1999/94/ES uváděly, do 
jaké míry se specifické emise CO2 z 
osobního automobilu nabízeného k prodeji 
liší od cíle pro specifické emise pro daný 
osobní automobil podle přílohy I.

11. Výrobci ode dne 1. ledna 2010 zajistí, 
aby štítky, plakáty nebo propagační 
literatura a materiály uvedené v článcích 3, 
5 a 6 směrnice 1999/94/ES uváděly 
specifické emise CO2 z osobního 
automobilu nabízeného k prodeji a cíle pro 
specifické emise pro daný osobní 
automobil podle přílohy I.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitel snadněji porozumí údajům o emisích, jestliže bude znát emisní hodnoty cíle pro 
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konkrétní typ automobilu nabízeného k prodeji a bude vědět, do jaké míry se výrobci podařilo 
tohoto cíle dosáhnout.

Pozměňovací návrh 229
Chris Davies

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci ode dne 1. ledna 2010 zajistí, aby 
štítky, plakáty nebo propagační literatura a 
materiály uvedené v článcích 3, 5 a 6 
směrnice 1999/94/ES uváděly, do jaké 
míry se specifické emise CO2 z osobního 
automobilu nabízeného k prodeji liší od 
cíle pro specifické emise pro daný osobní 
automobil podle přílohy I.

Výrobci ode dne 1. ledna 2010 zajistí, aby 
štítky, plakáty nebo propagační literatura a 
materiály uvedené v článcích 3, 5 a 6 
směrnice 1999/94/ES uváděly, do jaké 
míry se specifické emise CO2 z osobního 
automobilu nabízeného k prodeji liší od 
cíle pro specifické emise pro daný osobní 
automobil podle přílohy I. Minimálně 
20 % plochy určené k propagaci nových 
automobilů prostřednictvím propagační 
literatury uvedené v čl. 6 se použije na 
informace pro spotřebitele o úspornosti z 
hlediska spotřeby paliva a emisích CO2 
každého vozidla, a to ve formátu, který
schválí Komise.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je potvrzením postoje, který Parlament přijal v říjnu 2007. Je nezbytné, 
aby se spotřebitelům u auta, které si zamýšlejí koupit, dostalo jasných a názorně vyjádřených 
informací o jeho úspornosti z hlediska spotřeby a emisích CO2.

Pozměňovací návrh 230
Peter Liese

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 a
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Informace uvnitř vozidla určené pro 
řidiče 

Výrobci žádající v souladu s nařízením 
(ES) č. 715/2007 o schválení typu vozidla 
kategorie M1 vymezeného ve směrnici 
2007/46/ES vybaví počínaje 1. lednem 
2012 každé vozidlo ukazatelem spotřeby 
paliva.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho testů prokázalo nesrovnalosti mezi skutečnými emisemi CO2 a emisemi naměřenými v 
rámci zkušebního cyklu EU.  K odstranění těchto nesrovnalostí může přispět ukazatel 
spotřeby paliva, neboť řidiče informuje o tom, jaká je spotřeba paliva u jeho auta během 
jízdy. Tyto informace mohou motivovat k ekologické jízdě, a vést tak k nižší spotřebě paliva 
při skutečném provozu na silnici. Dalším pozitivním jevem, který může vyplývat z 
hospodárnějšího stylu řízení, je menší počet nehod, snížení emisí NOx a pevných částic, menší 
hluk a menší opotřebení pneumatik a hnacího systému.

Pozměňovací návrh 231
Martin Callanan, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 a
Prováděcí opatření

Opatření nezbytná pro provedení čl. 3 
odst. 1 písm. fa), jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Schvalování ekologických inovací na úrovni EU postupem projednávání ve výborech zajistí 
harmonizovaný přístup. Postup projednávání ve výborech je zavedený postup v rámci 
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právních předpisů Společenství, který Komise pravidelně používá k dosažení společných 
rozhodnutí, jejichž účelem je změna stávajících právních předpisů nebo zavedení nových v 
souladu s pravomocemi Komise v oblasti konstrukce motorových vozidel.

Pozměňovací návrh 232
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 a
Prováděcí opatření

Opatření nezbytná pro provedení čl. 3 
odst. 1 písm. fa), jejichž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Schvalování ekologických inovací na úrovni EU postupem projednávání ve výborech zajistí 
harmonizovaný přístup. Postup projednávání ve výborech je zavedený postup v rámci 
právních předpisů Společenství, který Komise pravidelně používá k dosažení společných 
rozhodnutí, jejichž účelem je změna stávajících právních předpisů nebo zavedení nových v 
souladu s pravomocemi Komise v oblasti konstrukce motorových vozidel.

Pozměňovací návrh 233
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 a
Prováděcí opatření

Opatření nezbytná k provádění čl. 3 odst. 
1 písm. (fa) s cílem doplnit součásti tohoto 
nařízení, které nejsou zásadní, se přijímají 



AM\728751CS.doc 165/189 PE407.904v01-00

CS

v souladu s regulačním postupem 
s přezkumem podle čl. 12 odst. 3, tj. 
„postup komitologie“.

Or. fr

Odůvodnění

Schvalování ekologických technologií prostřednictvím komitologie zajišťuje harmonizovaný 
přístup. Komitologie je totiž existujícím postupem zákonů Společenství. Pravidelně se využívá 
s cílem dospět ke společným rozhodnutím o pozměňování existujících právních předpisů nebo 
při zavádění nových právních předpisů do kompetenčního rámce Komise v oblasti výroby 
motorových vozidel. Tento pozměňovací návrh vyjasňuje využití postupu komitologie.

Pozměňovací návrh 234
Chris Davies

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a 
× (M – M0)

Povolené specifické emise CO2 = 125 + a 
× (F – F0)

kde: kde:

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) F = stopa vozidla v metrech čtverečních 
(m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 
0 %

autonomní přírůstek stopy (AFI) = 0 %

a = 0.0457 a = 25.30

Or. en
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Odůvodnění

Návrh Komise použít parametr vycházející z „hmotnosti“ potrestá výrobce, kteří vyrábějí 
lehčí automobily. To je zvrácené. Snížení hmotnosti je jedním z nejdůležitějších prostředků 
snižování CO2. Parametr by měl být vycházet ze „stopy“.

Pozměňovací návrh 235
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem: 

1. Počínaje dnem 1. ledna 2012 se po 
dobu jednoho roku pro každý nový osobní 
automobil registrovaný ve Společenství
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu s 
tímto vzorcem: 

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a 
× (M – M0)

Povolené specifické emise CO2 = 120 + a 
× (F – F0)

kde: kde: 

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) F = stopa vozidla v metrech čtverečních 
(m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%

autonomní přírůstek stopy (AFI) = 0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Odůvodnění

Parametr hmotnosti by měl být nahrazen stopou, aby nedošlo k tomu, že nařízení 
upřednostňuje některé technologie snižování CO2 (např. zvyšování podílu naftových motorů, 
zvyšování podílu hybridních motorů) před jinými. Parametr stopy také zajistí větší regulační 
jistotu, protože se očekává, že v tomto případě budou změny z časového hlediska méně 
výrazné než v případě hmotnosti.
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Pozměňovací návrh 236
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem: 

1. V roce 2012 se pro každý nový osobní 
automobil registrovaný ve Společenství
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem: 

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a 
× (M – M0) 

Povolené specifické emise CO2 = 120 + a 
× (M – M0) 

kde: kde: 

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 × f

f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6
autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%

a = 0.0457 a = (0,0305/130) x 120 

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Jens Holm

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem: 

1. Pro každý nový osobní automobil 
registrovaný ve Společenství v období 
jednoho roku začínajícím dne 1. ledna 
2012 se povolené specifické emise CO2, 
měřené v gramech na kilometr, určí v 
souladu s tímto vzorcem:

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a 
× (M – M0)

Povolené specifické emise CO2 = 120 + a 
× (F – F0)

kde: kde: 
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M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) F = stopa vozidla v metrech čtverečních 
(m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 
0 %

autonomní přírůstek stopy (AFI) = 0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Odůvodnění

Parametr hmotnosti je třeba nahradit stopou, aby nařízení nezvýhodňovalo těžší varianty 
(např. vozidla s naftovým motorem nebo hybridní vozidla) a nepostihovalo např. zmenšení 
zdvihového objemu motoru, jestliže to rovněž povede k snížení hmotnosti. Parametr stopy 
bude vybízet ke stírání hmotnostních rozdílů ve vozovém parku, což je prospěšné z hlediska 
bezpečnosti. Poskytne také větší regulační jistotu, protože se očekává, že v tomto případě 
budou změny z časového hlediska méně výrazné než v případě hmotnosti. Sklon by měl být co 
nejnižší, aby vznikla motivace k snižování emisí, nikoli k opačnému trendu.

Pozměňovací návrh 238
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a 
× (M – M0)

Povolené specifické emise CO2 = cílové 
hodnoty emisí CO2+ a × (M – M0)

kde: kde:

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 × f

f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6
autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%
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a = 0.0457 a = 0.0457

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Adam Gierek

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem: 

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a × 
(M – M0)

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a 
× (M – M0) [g/km]

kde: Dabei ist:

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = 1289,0 × f M0 = průměrná hmotnost aktuálně 

vyráběných osobních motorových vozidel 
v kilogramech (kg)

f = (1 + AMI)6

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%

a = 0,0457 a = 0,0228

Or. pl

Odůvodnění

Z ekologického a sociálního hlediska je žádoucí, aby byly malé automobily s nejnižšími 
emisemi CO2 a s nízkou spotřebou pohonných hmot dále nabízeny za nižší ceny. Pomocí 
individuálních emisních cílů pro jednotlivé výrobce by se kromě toho mělo zajistit, aby 
producenti malých automobilů nemuseli přijímat příliš rozsáhlá technická opatření, jež by 
vedla k nepřiměřenému růstu nákladů, které by zákazníci neakceptovali kvůli zvýšení konečné 
kupní ceny.
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Pozměňovací návrh 240
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, 
měřené v gramech na kilometr, určí 
v souladu s tímto vzorcem:

Povolené specifické emise CO2 = 130 
+ a × (M – M0)

Povolené specifické emise CO2 = 130 
+ a × (M – M0)

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

M = hmotnost vozidla v kilogramech 
(kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0

f = (1 + AMI)6

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) 
= 0 %
a  = 0,0457 a = 0,0230

Or. it

Odůvodnění

Z ekologických a sociálních důvodů musí malé automobily, které produkují méně CO2, zůstat 
cenově dostupné. Specifické cíle stanovené pro výrobce by proto neměly vyvolat neúměrné 
technologické náklady pro výrobce malých automobilů, čímž by neudržitelně narostly ceny, 
které by si spotřebitelé nemohli dovolit. Koeficient „a“ musí být proto upraven (30% sklon). 
Kromě toho musí být vypuštěn autonomní přírůstek hmotnosti, aby se zvýšila jistota 
stanovených cílů.

Pozměňovací návrh 241
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
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v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a 
× (M – M0)

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a 
× (F – F0)

kde: kde:

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) F = stopa vozidla (rozvor náprav × 
rozchod kol) v metrech čtverečních (m²)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3.89 m²
f = (1 + AMI)6

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%
a = 0.0457 a = 14.5 g/m²

Or. en

Odůvodnění

Podle posouzení dopadů, které doplňuje návrh Komise, je stopa účinnějším parametrem než 
hmotnost (viz tabulka s. 90–91 v SEC (2007)1723). Důvodem je zejména to, že parametr 
hmotnosti vybízí k výrobě ještě těžších vozidel, a nikoli k zavedení výrobního trendu 
usilujícího o snížení váhy vozidel. Proto by parametrem měly být stopa. Mají-li být menší 
automobily i nadále cenově dostupné, navrhuje se nižší sklon (30 %).

Pozměňovací návrh 242
Anders Wijkman

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a 
× (M – M0)

Povolené specifické emise CO2 = 120 + a 
× (F – F0)

kde: kde: 

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) F = stopa vozidla v metrech čtverečních 
(m²)
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M0 = 1289,0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 
0 %

autonomní přírůstek stopy (AFI) = 0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Odůvodnění

Parametr hmotnosti by měl být nahrazen stopou, aby nedošlo k tomu, že nařízení 
upřednostňuje některé technologie snižování CO2 (např. zvyšování podílu naftových motorů, 
zvyšování podílu hybridních motorů) před jinými. Parametr stopy také zajistí větší regulační 
jistotu, protože se očekává, že v tomto případě budou změny z časového hlediska méně 
výrazné než v případě hmotnosti. 60% sklon se co nejvíce přibližuje návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 243
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

1. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené 
v gramech na kilometr, určí v souladu 
s tímto vzorcem:

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a 
× (M – M0)

Povolené specifické emise CO2 = 130 + a 
× (M – M0)

kde: kde: 

M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg) M = hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0

f = (1 + AMI)6

Autonomní přírůstek hmotnosti (AMI) = 0 
%

a = 0,0457 a = 0,0230

Or. fr
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Odůvodnění

Podle analýzy dopadu návrhu Komise by veškerý pokles ve výši 60 % nebo více znamenal 
velkou nerovnost, neboť by vedl k výraznějšímu zvýšení ceny u malých vozidel než u velkých 
vozidel. To by ohrozilo dostupnost těchto malých vozidel s nízkými emisemi CO2 pro 
zákazníky. Je tudíž spravedlivější a účinnější pokles ve výši 30%. Navíc není nutné brát 
v úvahu autonomní přírůstek hmotnosti. 

Pozměňovací návrh 244
Marie-Noëlle Lienemann

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 1 - poslední řádek

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a = 0.0457 a = 0.0231

Or. en

Odůvodnění

Pokud bude parametrem užitkovosti hmotnost, neměla by křivka mít větší sklon než 30 %, aby 
se předešlo pobídkám motivujícím spíše ke zvyšování než snižování emisí CO2.

Pozměňovací návrh 245
Kurt Joachim Lauk, Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 1 - poslední řádek

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a = 0,0457 a = 0,0609

Or. de

Odůvodnění

Podle hodnocení dopadu vypracovaného Komisí SEK (2007)1723 ze dne 19. prosince 2007
budou kritéria neutrality z hlediska hospodářské soutěže, udržitelnosti a sociální únosnosti 
nejoptimálněji splněna tehdy, když sklon křivky cílových hodnot, které se odvozují od 
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hmotnosti, bude 80 %

Pozměňovací návrh 246
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V období od roku 2013 do roku 2020 
se pro každý nový osobní automobil 
registrovaný ve Společenství povolené 
specifické emise CO2, měřené v gramech 
na kilometr, určí podle ročního lineárního 
průměru získaného z průměrných 
cílových hodnot vozového parku v letech 
2012 až 2020. Rozlišení ročního průměru 
vychází ze stopy vozidla a 40% sklonu.  
Opatření, na jejichž základě se stanoví 
různé cílové hodnoty a jejichž předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jeho doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 12 odst. 3, a to do 
1. ledna 2012.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Rebecca Harms

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V období od roku 2021 do roku 2025 
se pro každý nový osobní automobil 
registrovaný ve Společenství povolené 
specifické emise CO2, měřené v gramech 
na kilometr, určí podle ročního lineárního 
průměru získaného z průměrných 
cílových hodnot vozového parku v letech 
2020 až 2025. Rozlišení ročního průměru, 
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pokud se bude vůbec provádět, vychází ze 
stopy vozidla a maximálně 40% sklonu.  
Opatření, na jejichž základě se stanoví 
různé cílové hodnoty a jejichž předmětem 
je změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení jeho doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 12 odst. 3, a to do 1. 
ledna 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro každý nový osobní automobil se 
povolené specifické emise CO2, měřené v 
gramech na kilometr a vycházející pouze z 
technologie motoru, určí následujícím 
způsobem:
- 130 g v roce 2015
- 110 g v roce 2020
- 95 g v roce 2025
- 75 g v roce 2030.
Tyto cíle jsou každých pět let podrobovány 
revizi poté, co Komise vypracuje 
posouzení dopadů.

Or. en

Odůvodnění

Už nyní by se měly stanovit jasné a náročné cíle, aby výrobci automobilů mohli na jejich 
základě připravovat nové modely. Měly by se rovněž vypracovávat pravidelné studie dopadů a 
revize, aby se tyto cíle přizpůsobovaly novému technologickému vývoji.
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Pozměňovací návrh 249
Johannes Blokland

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Počínaje dnem 1. ledna 2020 se pro 
každý rok použije vzorec uvedený v 
odstavci 1, přičemž hodnota „120“ se 
nahradí hodnotou „80“. 
Počínaje dnem 1. ledna 2025 se pro každý 
rok použije vzorec uvedený v odstavci 1, 
přičemž hodnota „80“ se nahradí 
hodnotou „60“. 

Or. en

Odůvodnění

Odvětví výroby automobilů se musí přizpůsobit celkovým cílům v oblasti snižování emisí CO2. 
Navrhuje se stanovit pro období po roce 2020 průměrnou hodnotu nepřesahující 80 g 
CO2/km a pro období po roce 2025 60g CO2/km, aby se v dlouhém časovém horizontu 
podporovalo snižování emisí CO2 produkovaných automobily.

Pozměňovací návrh 250
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. U nových osobních automobilů by se 
mělo prostřednictvím ekologických 
inovací dosáhnout dalšího snížení emisí 
CO2: 
- snížení o 10 g v roce 2015
- snížení o 20 g v roce 2020
- snížení o 25 g v roce 2025
- snížení o 30 g v roce 2030.
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Or. en

Odůvodnění

Povinné ekologické inovace by měly umožnit další snížení.

Pozměňovací návrh 251
Chris Davies

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Počínaje dnem 1. ledna 2020 se pro 
každý rok použije vzorec uvedený v 
odstavci 1, přičemž průměrná hodnota 
povolených specifických emisí CO2 je 
„80“ 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byl pro průmysl nyní stanoven střednědobý (2020) cíl, který by mu umožnil 
naplánovat si činnost takovým způsobem, aby bylo požadovaného snížení emisí dosaženo při 
co nejmenších nákladech. Navržená cílová hodnota, 80 g CO2/km, je náročnější, než hodnota 
schválená Parlamentem v říjnu 2007, neboť přihlíží k daleko progresivnějšímu postoji 
současného průmyslu a tlaku, který je vyvíjen spotřebiteli usilujícími o změnu v důsledku 
výrazného zvýšení ceny ropy

Pozměňovací návrh 252
Jens Holm

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V období let 2020 až 2024 včetně se 
pro každý rok použije vzorec uvedený v 
odstavci 1, přičemž znění „v období let 
2012 až 2019 včetně se pro každý rok“ se 
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nahradí zněním „v období let 2020 až 
2024 včetně se pro každý rok“ a hodnota 
„120“ hodnotou „80“. 

Or. en

Odůvodnění

Vztahuje se k pozměňovacímu návrhu k článku 1 téhož autora.

Pozměňovací návrh 253
Peter Liese

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Počínaje dnem 1. ledna 2020 se pro 
každý rok použije vzorec uvedený v 
odstavci 1, přičemž hodnota „130“ se 
nahradí hodnotou „95“ a změní se 
hodnota proměnné „a“ tak, aby 
odpovídala společnému úsilí výrobců. 
Uvedená změna, jejímž předmětem je 
změna jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení, je v roce 2012 navržena 
Komisí a přijímá se regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Druhá fáze snižování emisí by měla být v nařízení obsažena již nyní, aby se podpořily inovace 
v automobilovém průmyslu a zajistilo se uvedení nízkouhlíkových technologií na trh, což by 
přispělo ke splnění širších cílů Unie v oblasti snižování emisí CO2. Je zapotřebí stanovit 
cílovou hodnotu 95 g CO2/km, aby se podpořily inovace a urychlilo tempo technologických 
změn.
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Pozměňovací návrh 254
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každý výrobce zajistí, aby počínaje 
dnem 1. ledna 2020 se v daném i v každém 
následujícím roce nejméně u 8 % všech 
jím vyrobených osobních automobilů 
jednalo o automobily s nulovými emisemi. 
V zájmu dosažení tohoto cíle mohou 
výrobci využít ustanovení o sdružování 
stanovených v čl. 5 odst. 1a).

Or. en

Odůvodnění

Různé typy vozidel s nulovými emisemi, např. elektrická nebo hybridní vozidla, existují již 
několik let a vyvíjí je mnoho výrobců, ale zatím nebyla vozidla s nulovými emisemi uvedena 
na trh ve větší míře. Výrobu těchto vozidel je třeba podporovat.

Pozměňovací návrh 255
Jens Holm

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Počínaje rokem 2025 se pro každý rok 
použije vzorec uvedený v odstavci 1, 
přičemž znění „v období let 2020 až 2024 
včetně se pro každý rok“ se nahradí 
zněním „počínaje rokem 2025 se pro 
každý rok“ a hodnota „80“ hodnotou 
„60“. 

Or. en
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Odůvodnění

Vztahuje se k pozměňovacímu návrhu k článku 1 téhož autora.

Pozměňovací návrh 256
Martin Callanan, Chris Davies

Návrh nařízení
Příloha I a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha Ia
Vozidla s velmi nízkými emisemi uhlíku

Každé vozidlo s velmi nízkými emisemi 
uhlíku, vymezené v článku 3, které je 
registrováno v Evropské unii v příslušném 
kalendářním roce, se násobně započítá do 
výpočtu průměrných specifických emisí 
CO2 výrobce tohoto automobilu pro tento 
rok, a to podle tohoto plánu:
2012: 10krát
2013: 7krát
2014: 4krát
2015: 2krát
Platnost tohoto násobného započítávání 
končí ke dni 1. ledna 2016.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci investují značné prostředky do rozvoje průlomových vozidel s velmi nízkými emisemi 
CO2, které jsou výrazně pod hodnotami, jež jsou v současné době k dispozici na evropském 
trhu. V počáteční fázi jejich výroby si tyto technologie vyžádají velmi vysoké náklady a tato 
vozidla budou dostupná v relativně malém objemu. V zájmu podpory trvalých investic do 
rychlého uvádění těchto vozidel na trh by součástí navrhovaného nařízení měl být prozatímní 
systém „superkreditů“ pro vozidla s velmi nízkými emisemi uhlíku.
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Pozměňovací návrh 257
Bogusław Sonik

Návrh nařízení
Příloha II - část A - odst. 1 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za rok začínající dnem 1. ledna 2010 a 
každý následující rok zaznamenají členské 
státy u každého nového osobního 
automobilu registrovaného na jeho území 
tyto údaje:

1. Za měsíc počínaje dnem 1. ledna 2012 a 
každý následující měsíc zaznamenají 
členské státy u každého nového osobního 
automobilu registrovaného na jeho území 
tyto údaje:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu souladu s čl. 6 odst. 1. Sledování a podávání zpráv by mělo probíhat v souladu 
s prováděním nařízení, aby se zamezilo narušení trhu a diskriminaci výrobců. Počátečním 
rokem by proto měl být rok 2012. Výrobci musí znát údaje o výkonu za měsíc, aby byli 
schopni v případě potřeby reagovat na vývoj na trhu.

Pozměňovací návrh 258
Martin Callanan

Návrh nařízení
Příloha II - část A - odst. 1 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za rok začínající dnem 1. ledna 2010 a 
každý následující rok zaznamenají členské 
státy u každého nového osobního 
automobilu registrovaného na jeho území 
tyto údaje:

1. Za měsíc počínaje dnem 1. ledna 2012 a 
každý následující měsíc zaznamenají 
členské státy u každého nového osobního 
automobilu registrovaného na jeho území 
tyto údaje:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu souladu s čl. 6 odst. 1. Sledování a podávání zpráv by mělo probíhat v souladu 
s prováděním nařízení, aby se zamezilo narušení trhu a diskriminaci výrobců. Počátečním 
rokem by proto měl být rok 2012. Výrobci musí znát údaje o výkonu za měsíc, aby byli 
schopni v případě potřeby reagovat na vývoj na trhu.
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Pozměňovací návrh 259
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Příloha II - část A - odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Počínaje dnem 1. ledna 2016 v daném 
a každém následujícím roce členské státy 
zaznamenají u každého nového vozidla s 
nulovými emisemi registrovaného na 
svém území kromě údajů uvedených v 
odstavci 1 také specifické emise CO2 
(g/km) související s výrobou paliva pro 
toto vozidlo s nulovými emisemi.

Or. en

Odůvodnění

Výrobu vozidel s nulovými emisemi je třeba podporovat. V důsledku výroby paliv určených 
pro vozidla s nulovými emisemi dochází ke vzniku emisí skleníkových plynů, jak je tomu např. 
u výroby elektřiny pro vozidla na elektrický pohon. S těmi je třeba od roku 2016 počítat. 
Jestliže se před tímto rokem nebudou vypočítávat celkové emise CO2, bude to pro výrobu 
vozidel s nulovými emisemi znamenat další motivaci.

Pozměňovací návrh 260
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha II – část A – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Údaje uvedené v bodě 1 se zjistí z 
prohlášení o shodě příslušného osobního 
automobilu. Pokud prohlášení o shodě 
uvádí minimální i maximální hmotnost 
osobního automobilu, použijí členské státy 
pro účely tohoto nařízení pouze maximální 
hodnotu.

2. Údaje uvedené v bodě 1 se zjistí 
z prohlášení o shodě příslušného osobního 
automobilu. Pokud prohlášení o shodě 
uvádí minimální i maximální hmotnost 
osobního automobilu, použijí členské státy 
pro účely tohoto nařízení pouze maximální 
hodnotu. V případě vozidel na dvojí palivo 
(benzín/plyn), jejichž prohlášení o shodě 
obsahují konkrétní údaje o emisích CO2 
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pro oba druhy paliva, použijí členské státy 
pouze údaje měřené pro plyn.

Or. it

Odůvodnění

Podle oficiálních údajů jezdí vozidla na dvojí palivo téměř výlučně na plyn. Kromě toho by 
mělo být používání plynných paliv jako alternativy k benzínu podporováno s cílem snížit 
uhlíkové emise a diverzifikovat dodávky energie.

Pozměňovací návrh 261
Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Příloha II – část A – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nehledě na odstavec 2, v případě, kdy 
jsou vozidla registrována poprvé na 
základě jednotlivého vnitrostátního 
schválení podle článku 24 směrnice 
2007/46/ES, se údaje uvedené v odstavci 1 
přebírají z certifikátu o jednotlivém 
schválení nebo z jeho příloh. V případě 
vozidel na dvojí palivo (benzín/plyn), 
jejichž certifikáty o jednotlivém schválení 
obsahují konkrétní údaje o emisích CO2 
pro oba druhy paliva, použijí členské státy 
pouze údaje měřené pro plyn za 
předpokladu, že tyto údaje byly naměřeny 
v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 
a předpisem EHK OSN č. 115.

Or. it

Odůvodnění

Pokrýt případy, kdy jsou vozidla registrována na základě jednotlivého vnitrostátního 
schválení a není potřebné evropské prohlášení o shodě (podle směrnice 2007/46/ES). Způsoby 
měření a certifikace v předpisech OSN a ES jsou rovnocenné.
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Pozměňovací návrh 262
Martin Callanan

Návrh nařízení
Příloha II - část A - odst. 3 - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za rok začínající dnem 1. ledna 2010 a 
každý následující rok určí členské státy 
v souladu s metodami popsanými v části B 
pro každého výrobce:

3. Za měsíc začínající dnem 1. ledna 2012
a každý následující měsíc určí členské státy 
v souladu s metodami popsanými v části B 
u každého výrobce:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu souladu s čl. 6 odst. 1. Sledování a podávání zpráv by mělo probíhat v souladu 
s prováděním nařízení, aby se zamezilo narušení trhu a diskriminaci výrobců. Počátečním 
rokem by proto měl být rok 2012. Výrobci musí znát údaje o výkonu za měsíc, aby byli 
schopni v případě potřeby reagovat na vývoj na trhu.

Pozměňovací návrh 263
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Návrh nařízení
Příloha II - část A - odst. 3 - písm. d - návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) pro každou variantu každé verze
každého typu nového osobního 
automobilu:

(d) pro každou verzi každé varianty
každého typu nového osobního 
automobilu:

Or. en

Odůvodnění

Návrh pozměněného znění textu zajišťuje soulad s definicemi uvedenými v příloze II písm. B 
směrnice 2007/46/ES.
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Pozměňovací návrh 264
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Návrh nařízení
Příloha II - část B - odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro každou variantu každé verze
každého typu nového osobního automobilu 
se zaznamená počet nově registrovaných 
osobních automobilů, hmotnosti vozidel, 
specifické emise CO2 a stopa automobilu.

4. Pro každou verzi každé varianty
každého typu nového osobního automobilu 
se zaznamená počet nově registrovaných 
osobních automobilů, hmotnosti vozidel, 
specifické emise CO2 a stopa automobilu.

Or. en

Odůvodnění

Návrh pozměněného znění textu zajišťuje soulad s definicemi uvedenými v příloze II písm. B 
směrnice 2007/46/ES.

Pozměňovací návrh 265
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha II a
Postup pro zápočet potenciálu 
ekologických inovací ke snížení emisí  
1. Komise ustanoví výbor odborníků 
(výbor pro posuzování ekologických 
inovací) sestavený ze zástupců příslušných 
útvarů Komise, kterému přísluší 
rozhodovat o žádostech o zápočtu 
potenciálu jednotlivých výrobců ke snížení 
specifických emisí  CO2. Výbor může 
povolat externí odborníky a čtvrtletně 
informuje výbor ustavený podle článku 
12.
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2. Podle potřeby uspořádá výbor každého 
čtvrt roku slyšení o schvalování 
potenciálu ke snížení specifických emisí 
pomocí technických opatření a rozhodne 
o příslušných žádostech. Proti rozhodnutí 
výboru je možné se odvolat.

3. Opatření, která pro zápočet 
specifických cílů emisí jednotlivých 
výrobců přicházejí v úvahu,
(a) musí měřitelným způsobem přispět ke 
snížení emisí skleníkových plynů, 
(b) musí být jednoznačně určena na 
snížení emisí CO2 určitého typu 
motorového vozidla nebo definovaného 
počtu motorových vozidel tohoto typu, 
(c) nesmí být požadována pro schvalování 
typu podle směrnice 2007/46/ES nebo 
jiných zákonných požadavků EU
(d) a musí mít vliv na snížení emisí 
skleníkových plynů, které se neprojevují 
při zkušebním postupu. 
4. Při žádosti o zápočet ekologických 
inovací musí výrobci motorových vozidel 
předložit tyto spolehlivé údaje: 
(a) údaje o snížení emisí skleníkových 
plynů dosaženém díky danému opatření 
(vyjádřeno jako ekvivalent CO2); 
(b) doklady o tom, že toto opatření není 
vyžadováno pro schvalování typu; 
(c) doklady o tom, že se účinky opatření 
neprojevují nebo projevují pouze 
nevýznamně v hodnotách spotřeby a emisí 
zjišťovaných při obou typech registrací; 
(d) popis, zda a do jaké míry účinky tohoto 
opatření korelují s hmotností vozidla nebo 
zda jsou účinky stejné pro všechna vozidla 
bez ohledu na jejich hmotnost.
5. Při předložení žádosti o úpravu 
specifického cíle emisí na určitý 
kalendářní rok musí výrobce kromě údajů 
o uznaném snížení emisí skleníkových 
plynů na základě daného opatření 
předložit také návrh, jak tato snížení 
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přiřadit jednotlivým typům vozidel nebo 
celému programu výroby vozidel. 
6. Tvrzení o potenciálu ke snížení CO2, 
popř. skleníkových plynů, musí potvrdit 
nezávislé pracoviště. Toto pracoviště musí
(a) být důvěryhodnou a kvalifikovanou 
institucí v oblasti provádění testování; 
(b) při posuzování opatření na snížení 
skleníkových plynů zaručit neutralitu a 
odborné znalosti v oblasti automobilové 
techniky. Tuto činnost mohou vykonávat 
všechny instituce, které jsou registrovány 
podle článku 41 směrnice 2007/46/ES. 
7. Osvědčení nezávislého pracoviště 
o snížení specifických emisí CO2, popř. 
skleníkových plynů díky danému opatření 
musí obsahovat doklady o tom, že byly 
prověřeny následující body:
(a) technické důsledky daného opatření 
pro emise skleníkových plynů (vyjádřeno 
jako ekvivalent CO2);
(b) spolehlivost údajů poskytnutých 
výrobcem a/nebo dodavatelem;
(c) možné vzájemné působení s jinými 
opatřeními (včetně kompromisních 
řešení), která jsou součástí zkoušek při 
schvalování typu, nebo s jinými 
opatřeními, pro která bylo o započtení 
požádáno nebo pro která již bylo 
schváleno;
(d) vliv stylu jízdy na snížení emisí, které 
je díky tomuto opatření dosaženo 
v reálných podmínkách; 
(e) spolehlivost údajů týkajících se typu 
vozidla, u kterého se opatření využívá, 
objem jeho registrací a dopad těchto 
registrací na průměrné emise CO2
výrobce. 
7.1. Výbor ustavený podle článku 12 
tohoto nařízení ověří úplnost žádosti o 
zápočet ekologických inovací a do tří 
měsíců od obdržení příslušných podkladů 
rozhodne o uznání těchto inovací. Komise  
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za tímto účelem výboru předloží návrh. 
Proti rozhodnutí výboru se může žadatel 
do jednoho měsíce po oznámení  
rozhodnutí u Komise odvolat. Komise 
odvolání znovu předloží výboru, který jej 
do tří měsíců prozkoumá a přijme 
rozhodnutí. Všechna rozhodnutí týkající 
se uznání ekologických inovací Komise 
zveřejní v Úředním věstníku Evropské 
unie.
8. Pokud byla žádost o doplnění pro 
kalendářní rok schválena a pokud se dané 
opatření mezitím nestane závazným 
v rámci postupu schvalování typu nebo na 
základě jiného zákonného ustanovení, 
musí se v následujících letech pro 
schválení zápočtu předkládat pouze 
doklad pro ty typy vozidel, které byly 
vybaveny tímto opatřením, pro objem 
jejich registrací a následný dopad na 
průměrné emise výrobce.
9. Dodavatelé automobilů mohou podat 
žádost o potvrzení potenciálu jednotlivých 
opatření ke snížení emisí CO2, popř. 
skleníkových plynů, pokud předloží 
příslušné doklady a certifikáty vystavené 
odborníkem třetí strany podle bodu 3 
písm. a) až d), bodu 4 písm. a) až d) 
a bodu 7 písm. a) až d) této přílohy. 
10. Pokud výrobce ve své žádosti o zápočet 
odkazuje na potenciál ke snížení emisí 
díky určitému opatření, který již byl 
schválen některému dodavateli, musí 
předložit pouze doklady podle bodu 5 a 
certifikát vystavený odborníkem třetí 
strany podle bodu 7 písm. e) této přílohy.

Or. de

Odůvodnění

Uznají se pouze opatření, která oproti stávajícím požadavkům přinesou měřitelný užitek.
Technické důkazní břemeno nese žadatel a politickou odpovědnost Komise. Všechny údaje 
musí potvrdit odborník třetí strany, který je oprávněn k provádění zkoušek v rámci 
schvalování typu. Jakmile je opatření uznáno jako ekologická inovace, musí se každoročně 
prověřovat pouze faktory, které se mění v závislosti na objemu registrací různých modelů 
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daného výrobce.
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