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ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne XXX

o způsobu vybírání poplatků za překročení emisí CO2 z nových osobních automobilů 
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 
23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v 
rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových 
vozidel 1, a zejména na čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Jestliže Komise v souladu s čl. 8 odst. 5 druhým pododstavcem nařízení (ES) 
č. 443/2009 potvrdí a v souladu s čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení zveřejní, že 
výrobce nesplnil požadavky uvedené v článku 4 nařízení (ES) č. 443/2009, uloží 
Komise v souladu s čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení výrobci nebo v případě sdružení 
jeho správci poplatek za překročení emisí.

(2) Je nutné stanovit způsob vybírání těchto poplatků za překročení emisí.

(3) Podle čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 443/2009 jsou částky poplatků za překročení emisí 
považovány za příjem souhrnného rozpočtu Evropské unie a začlení se a zaúčtují 
do hlavy 7 souhrnného rozpočtu. Vybírání poplatků je proto vhodné provádět podle 
pravidel pro vybírání pohledávek stanovených v nařízení Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném 
rozpočtu Evropských společenství2 a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze 
dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství3. 

(4) Za účelem zjištění pohledávek ve smyslu článku 71 nařízení (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 je nutné vzít v potaz, že Komise by měla v souladu s čl. 8 odst. 4 
nařízení (ES) č. 443/2009 seznámit každého výrobce s předběžným výpočtem 

  
1 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.
2 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. 
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průměrných specifických emisí CO2 za předchozí rok, cíle pro specifické emise a 
rozdílu mezi jeho průměrnými specifickými emisemi a cílem pro specifické emise 
v daném roce a v souladu s čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení musí být výrobci dána 
možnost tento výpočet ověřit a do tří měsíců ode dne, kdy mu byl výpočet oznámen, 
sdělit Komisi případné chyby.

(5) S ohledem na výměnu názorů, která probíhá mezi Komisí a výrobcem před tím, než je 
potvrzena výkonnost výrobce v souladu s čl. 8 odst. 5 a článkem 10 nařízení (ES) 
č. 443/2009 a s ohledem na to, že výrobce může vznést připomínky k výpočtu 
výkonnosti se má za to, že Komise potvrzením výkonnosti prokázala existenci dluhu a 
že je pohledávka jistá ve smyslu článku 71 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002. 

(6) Poplatek za překročení emisí se vypočítá v souladu se vzorci stanovenými v čl. 9 odst. 
2 nařízení (ES) č. 443/2009 a zveřejní se podle článku 10 nařízení. Pohledávka by se 
tedy měla považovat za pevnou částku splatnou ve smyslu článku 71 nařízení (ES 
Euratom) č. 1605/2002.

(7) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro 
změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1

Komise vybere poplatek za překročení emisních limitů vypočtený v souladu s článkem 9 
nařízení (ES) č. 443/2009 vystavením inkasního příkazu a oznámením o dluhu určeném 
dotčenému výrobci v souladu s ustanoveními článků 71 až 74 nařízení (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 a článků 78 až 89 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie.

V Bruselu dne, 

Za Komisi
předseda 
José Manuel Barroso


