
PA\1192503SK.docx PE643.178v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

2019/0101(COD)

15.11.2019

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so 
zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) 
a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Anna Cavazzini

(*) Pridružený výbor – článok 57 rokovacieho poriadku



PE643.178v01-00 2/9 PA\1192503SK.docx

SK

PA_Legam



PA\1192503SK.docx 3/9 PE643.178v01-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Základný prvok tohto legislatívneho návrhu sa týka zavedenia faktorov zhody používaných na 
posúdenie súladu vozidiel s emisnými limitmi Euro 6 stanovenými v právnych predpisoch EÚ 
pri vykonávaní skúšok emisií pri skutočnej jazde (RDE). Komisia odôvodňuje toto zavedenie 
tým, že takéto faktory sú potrebné na zníženie rozdielov medzi meraniami emisií v laboratóriu 
a v podmienkach skutočného používania. Tento návrh prišiel potom ako Všeobecný súd 
Súdneho dvora Európskej únie vydal rozhodnutie o zmene noriem Euro 6 prostredníctvom 
delegovaného aktu, pričom uviedol, že by sa tým zmenil základný prvok právnych predpisov, 
t. j. by sa zavedením faktora zhody umelo zvýšili limity pre emisie NOx. Súdny dvor tak 
potvrdil, že zmena si vyžaduje riadny legislatívny postup.

Spravodajkyňa zastáva názor, že zavedenie faktorov zhody pre merania emisií pri skutočnej 
jazde je zlým signálom v čase, keď treba prijať naliehavé opatrenia, aby sa členským štátom 
umožnilo dosiahnuť súlad so smernicou o kvalite ovzdušia (2008/50/ES) a zabezpečiť, aby 
emisné limity Euro 6 boli splnené za normálnych podmienok. Výrobcovia automobilov by mali 
začať navrhovať vozidlá, ktoré spĺňajú emisné limity stanovené v právnych predpisoch, a nemal 
by sa im poskytovať priestor na to, aby mohli unikať svojim povinnostiam. Okrem toho to 
spôsobuje určitú neistotu, pokiaľ ide o činnosti týkajúce sa schvaľovania a dohľadu nad trhom, 
a to zavedením miery chybovosti, ktorá fakticky sťažuje určenie, či vozidlá spĺňajú alebo 
nespĺňajú dohodnuté normy. Spravodajkyňa sa však v návrhu stanoviska nezaoberá 
environmentálnymi aspektami právneho textu, t. j. faktormi zhody; faktory zhody sú v 
právomoci výboru ENVI v súlade s dohodou medzi predsedami dvoch výborov, pričom boli 
vyjadrené pochybnosti uvedené vyššie. Výlučná právomoc výboru IMCO sa vzťahuje na 
informácie o opravách a údržbe podľa kapitoly III nariadenia 715/2007/EÚ, čo je kapitola, ktorá 
sa mení a konsoliduje v nariadení č. 858/2018. Zmeny týkajúce sa týchto častí sú preto 
technického charakteru. 

Pokiaľ ide o ustanovenia, ktorými sa spresňujú podmienky udelenia delegovaných právomocí 
Komisii (článok 1 ods. 11 [článok 14a]), spravodajkyňa navrhuje, aby sa päťročné obdobie 
skrátilo na dva roky s cieľom posúdiť do konca roka 2022, či sú potrebné ďalšie opatrenia. 
Európska komisia sa verejne zaviazala znížiť faktor zhody na 1 čo najskôr, ale najneskôr do 
roku 2023. Delegovanie právomoci by preto malo zodpovedať rovnakému časovému rámcu. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V nariadení (ES) č. 715/2007 sa 
vyžaduje, aby nové ľahké úžitkové vozidlá 
spĺňali určité emisné limity (normy Euro 5 
a Euro 6) a stanovili sa ďalšie požiadavky 
na prístup k informáciám o opravách 
a údržbe vozidiel. Konkrétne technické 
ustanovenia potrebné na vykonávanie 
uvedeného nariadenia boli stanovené 
v nariadení Komisie (ES) 
č. 692/200816a následne v nariadení 
Komisie (EÚ) č. 2017/115117.

(2) V nariadení (ES) č. 715/2007 sa 
vyžaduje, aby nové ľahké úžitkové vozidlá 
spĺňali určité emisné limity (normy Euro 5 
a Euro 6) a stanovili sa ďalšie požiadavky 
na prístup k informáciám o opravách 
a údržbe vozidiel, ktoré boli zmenené a 
ďalej konsolidované nariadením (EÚ) č. 
2018/85815a, ktoré sa uplatňuje od 1. 
septembra 2020. Konkrétne technické 
ustanovenia potrebné na vykonávanie 
nariadenia (EC) No 715/2007 boli 
stanovené v nariadení Komisie (ES) 
č. 692/200816a následne v nariadení 
Komisie (EÚ) č. 2017/115117.

__________________ __________________
15a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o 
schvaľovaní motorových vozidiel a ich 
prípojných vozidiel, ako aj systémov, 
komponentov a samostatných technických 
jednotiek určených pre takéto vozidlá a o 
dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa 
menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) 
č. 595/2009 a zrušuje smernica 
2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 
1).

16 Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 
z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení 
a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 
o typovom schvaľovaní motorových 
vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých 
osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 
a Euro 6) a o prístupe k informáciám 
o opravách a údržbe vozidiel, (Ú. v. EÚ L 
199, 28.7.2008, s. 1).

16 Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 
z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení 
a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 
o typovom schvaľovaní motorových 
vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých 
osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 
a Euro 6) a o prístupe k informáciám 
o opravách a údržbe vozidiel, (Ú. v. EÚ L 
199, 28.7.2008, s. 1).

17 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 
z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní 
motorových vozidiel so zreteľom na emisie 
ľahkých osobných a úžitkových vozidiel 
(Euro 5 a Euro 6) a o prístupe 
k informáciám o opravách a údržbe 

17 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 
z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní 
motorových vozidiel so zreteľom na emisie 
ľahkých osobných a úžitkových vozidiel 
(Euro 5 a Euro 6) a o prístupe 
k informáciám o opravách a údržbe 
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vozidiel, ktorým sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) 
č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. 
EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1).

vozidiel, ktorým sa mení smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) 
č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. 
EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Emisné požiadavky pri typovom 
schvaľovaní motorových vozidiel boli 
postupne a výrazne sprísnené zavedením 
a následnou revíziou noriem Euro. Zatiaľ 
čo sa vo všeobecnosti vo vozidlách 
dosiahlo významné zníženie emisií v celom 
rozsahu regulovaných znečisťujúcich látok, 
nebolo to tak v prípade emisií NOx 
z dieselových motorov ani častíc v prípade 
motorov s priamym vstrekovaním benzínu, 
ktoré boli nainštalované najmä v ľahkých 
úžitkových vozidlách. Preto sú potrebné 
opatrenia na nápravu tejto situácie.

(3) Emisné požiadavky pri typovom 
schvaľovaní motorových vozidiel boli 
postupne a výrazne sprísnené zavedením 
a následnou revíziou noriem Euro. Zatiaľ 
čo sa vo všeobecnosti vo vozidlách 
dosiahlo významné zníženie emisií v celom 
rozsahu regulovaných znečisťujúcich látok, 
nebolo to tak v prípade emisií NOx 
z dieselových motorov ani častíc v prípade 
motorov s priamym vstrekovaním benzínu, 
ktoré boli nainštalované najmä v ľahkých 
úžitkových vozidlách, najmä z dôvodu 
nezákonných praktík, ktoré viedli k 
rozdielom medzi emisiami nameranými v 
laboratóriách a v podmienkach 
skutočného použitia. Opatrenia na nápravu 
tejto situácie sú preto potrebné na 
zabezpečenie splnenia noriem Euro 6 za 
normálnych podmienok používania a na 
to, aby členské štáty mohli bez ďalšieho 
odkladu dodržiavať normy Únie týkajúce 
sa kvality ovzdušia, najmä v mestských 
oblastiach.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Nariadením (EÚ) 2016/64621 sa 
zaviedli dátumy uplatňovania skúšobného 
postupu na stanovenie emisií pri skutočnej 
jazde, ako aj kritériá súladu pri RDE. Na 
tieto účely sa použili faktory zhody 
špecifické pre znečisťujúce látky, aby sa 
zohľadnili štatistické a technické neistoty 
meraní vykonaných pomocou prenosných 
systémov na meranie emisií (PEMS).

(6) Nariadením (EÚ) 2016/64621 sa 
zaviedli dátumy uplatňovania skúšobného 
postupu na stanovenie emisií pri skutočnej 
jazde, ako aj kritériá súladu pri RDE. V 
prvej fáze boli vytvorené dočasné faktory 
zhody špecifické pre znečisťujúce látky s 
cieľom umožniť výrobcom zohľadniť 
zmeny metodík skúšania. V druhej fáze sa 
použili konečné faktory zhody špecifické 
pre znečisťujúce látky, aby sa zohľadnili – 
okrem iného – štatistické a technické 
neistoty meraní vykonaných pomocou 
prenosných systémov na meranie emisií 
(PEMS). Komisia je odhodlaná každý rok 
preskúmať tieto faktory zhody a 
aktualizovať ich tak, aby dôsledne 
odrážali zlepšenia technológií merania, s 
cieľom znížiť faktory zhody na 1 čo 
najskôr, ale najneskôr do roku 2023.

__________________ __________________
21 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 
z 20. apríla 2016, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide 
o emisie ľahkých osobných a úžitkových 
vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 
26.4.2016, s. 1).

21 Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 
z 20. apríla 2016, ktorým sa mení 
nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide 
o emisie ľahkých osobných a úžitkových 
vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 
26.4.2016, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecný súd nespochybnil 
technické odôvodnenie faktorov zhody. 
Preto a vzhľadom na to, že v súčasnom 

(8) Všeobecný súd spochybnil 
technické odôvodnenie faktorov zhody vo 
svojom rozhodnutí tým, že poukázal na 
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štádiu technologického vývoja stále 
existuje rozdiel medzi emisiami 
nameranými pri skutočnej jazde 
a emisiami nameranými v laboratóriu, je 
vhodné zaviesť faktory zhody v nariadení 
(ES) č. 715/2007.

neistotu, ktorú by to spôsobovalo 
príslušným orgánom pri ich činnosti 
schvaľovania a dohľadu nad trhom; to 
znamená, že by bolo ťažké fakticky určiť, 
či skúšané vozidlo spĺňa alebo nespĺňa na 
ceste limity stanovené v nariadení (ES) č. 
715/2007 – čím by sa zmenil základný 
prvok uvedeného nariadenia –, a tiež či 
spĺňa ustanovenia smernice 2008/50/ES1a, 
pokiaľ ide o emisné limity. Zavedenie 
faktora zhody by preto spôsobilo ďalšiu 
neistotu a oneskorenie tým, že by sa 
umožnila miera chybovosti v meraniach 
emisií, a to na úkor verejného zdravia a 
ochrany životného prostredia.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o 
kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom 
ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 
11.6.2008, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom umožniť výrobcom, aby 
dodržiavali limitné hodnoty emisií Euro 6 
v súvislosti s postupom skúšky emisií pri 
skutočnej jazde, by sa mali v dvoch 
krokoch zaviesť kritériá súladu pre emisie 
pri skutočnej jazde. V prvom kroku by sa 
mal na žiadosť výrobcu uplatniť dočasný 
faktor zhody, a potom v druhom kroku len 
konečný faktor zhody. Komisia by mala 
preskúmavať konečné faktory zhody 
vzhľadom na technický pokrok.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Medzi tieto povinnosti patrí splnenie 
emisných limitov stanovených v prílohe I. 
Na účely určenia súladu s emisnými 
limitmi Euro 6 stanovenými v tabuľke 2 
prílohy I sa hodnoty emisií stanovené 
počas ktorejkoľvek skúšky emisií pri 
skutočnej jazde (RDE) vydelia príslušným 
faktorom zhody stanoveným v tabuľke 2a 
prílohy I. Výsledok musí zostať pod 
emisnými limitmi Euro 6 stanovenými 
v tabuľke 2 uvedenej prílohy.

Medzi tieto povinnosti patrí splnenie 
emisných limitov stanovených v prílohe I. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 8 „Článok 8

Delegované akty o prístupe k informáciám 
o opravách a údržbe vozidiel

Delegované akty o prístupe k informáciám 
o opravách a údržbe vozidiel

S cieľom doplniť články 6 a 7 je Komisia 
v súlade s článkom 14a splnomocnená 
prijímať delegované akty. Tieto akty 
obsahujú vymedzenie a aktualizáciu 
technických špecifikácií týkajúcich sa 
spôsobu, akým sa budú poskytovať 
informácie o opravách a údržbe vozidiel 
a o systémoch OBD, s osobitným dôrazom 
na špecifické potreby MSP.“

S cieľom doplniť články 6 a 7 je Komisia 
v súlade s článkom 14a splnomocnená 
prijímať delegované akty stanovením 
vymedzenia a aktualizáciou technických 
špecifikácií týkajúcich sa spôsobu, akým sa 
budú poskytovať informácie o opravách 
a údržbe vozidiel a o systémoch OBD, 
s osobitným dôrazom na špecifické potreby 
MSP.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 14a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3, článku 8 
a článku 14 ods. 2 a 3 sa Komisii udeľuje 
na obdobie piatich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
proti takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3, článku 8 
a článku 14 ods. 2 a 3 sa Komisii udeľuje 
na obdobie dvoch rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti]. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr šesť mesiacov pred 
uplynutím tohto dvojročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
proti takémuto predĺženiu námietku 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Or. en


