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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
*** Postup súhlasu

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava, 
čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby 
alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy 
tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.

V treťom riadku záhlavia každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
týkajúceho sa platného aktu, ktorý sa má zmeniť návrhom aktu, je uvedený 
platný akt a vo štvrtom riadku je uvedené príslušné ustanovenie tohto aktu.
Časti prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú výkonové 
emisné normy pre nové ľahké komerčné vozidlá ako súčasť integrovanej koncepcie 
Spoločenstva v oblasti znižovania emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel
(KOM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0593),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0271/2009),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade nazvané Dôsledky 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 
rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre dopravu a 
cestovný ruch (A7-0000/2010),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho pre predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) V záujme zabezpečenia 
reprezentatívnosti hodnôt emisií CO2 a 
palivovej účinnosti dokončených vozidiel 
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by mala Komisia zvážiť prípadné 
preskúmanie právnych predpisov o 
typovom schvaľovaní.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia neoficiálne uznala, že súčasný návrh o vozidlách vyrábaných v niekoľkých fázach nie 
je uskutočniteľný. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh (ďalej len PDN) spolu s PDN 3, 4, 
12 a 13 odstraňuje pôvodný, zle pripravený návrh a žiada Komisiu, aby do roku 2011 
vypracovala nové návrhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V tomto nariadení sa od roku 2020 
stanovuje cieľ 135 g CO2/km ako 
priemerná úroveň emisií nových ľahkých 
komerčných vozidiel registrovaných 
v Spoločenstve.

2. V tomto nariadení sa od roku 2020 
stanovuje cieľ 150 g CO2/km ako 
priemerná úroveň emisií nových ľahkých 
komerčných vozidiel registrovaných 
v Spoločenstve.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na vyššie náklady spojené so znížením emisií CO2 z ľahkých komerčných vozidiel v 
porovnaní s osobnými automobilmi a na dlhší potrebný vývojový a výrobný cyklus cieľ 135 g 
CO2/km nemožno reálne dosiahnuť v navrhovanom časovom rámci. Cieľ 150g CO2/km je 
ambiciózny, ale dosiahnuteľný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) „špecifické emisie CO2“ sú emisie 
ľahkého komerčného vozidla merané v 
súlade s nariadením (ES) č. 715/2007 a 
špecifikované v osvedčení o zhode ako 

f) „špecifické emisie CO2“ sú emisie 
ľahkého komerčného vozidla merané v 
súlade s nariadením (ES) č. 715/2007 a 
špecifikované v osvedčení o zhode 
dokončeného vozidla ako hmotnosť 
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hmotnosť (kombinovaných) emisií CO2; (kombinovaných) emisií CO2;

Or. en

Odôvodnenie

Komisia neoficiálne uznala skutočnosť, že súčasný návrh o vozidlách vyrábaných v 
niekoľkých fázach nie je uskutočniteľný. Tento PDN spolu s PDN 1, 4, 12 a 13 odstraňuje 
pôvodný, zle pripravený návrh a žiada Komisiu, aby do roku 2011 vypracovala nové návrhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 4 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Keď nie sú hodnoty špecifických emisií 
dokončeného vozidla k dispozícii, výrobca 
základného vozidla použije na určenie 
jeho priemerných špecifických emisií CO2

hodnoty špecifických emisií základného 
vozidla.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia neoficiálne uznala skutočnosť, že súčasný návrh o vozidlách vyrábaných v 
niekoľkých fázach nie je uskutočniteľný. Tento PDN spolu s PDN 1, 3, 12 a 13 odstraňuje 
pôvodný, zle pripravený návrh a žiada Komisiu, aby do roku 2011 vypracovala nové návrhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 4 – pododsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na určenie priemerných špecifických 
emisií CO2 každého výrobcu sa berie do 
úvahy možné presiahnutie cieľovej 
hodnoty CO2 výrobcu podľa nariadenia 
(ES) č. 443/2009 u toho istého výrobcu a v 
tom istom kalendárnom roku na 
požiadanie výrobcu. V tomto prípade sa 
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vypočíta takto: 
80 % z rozdielu medzi cieľovou hodnotou 
špecifických emisií výrobcu a jeho 
priemernými špecifickými emisiami podľa 
nariadenia (ES) č. 443/2009 sa odpočíta z 
jeho priemerných špecifických emisií CO2 

v prípade ľahkých komerčných vozidiel.
Smernica 2009/33/ES stanovuje pomer 
medzi najazdenými kilometrami počas 
životnosti osobných automobilov a 
ľahkých komerčných vozidiel na 80 %.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže zníženie emisií CO2 z ľahkých komerčných vozidiel (ďalej len ĽKV) bolo pôvodne 
zavedené ako súčasť doplňujúcich opatrení pre emisie CO2 osobných automobilov, logickým 
dôsledkom je stanovenie priemernej hodnoty medzi obidvoma vozovými parkami. Stanovenie 
priemernej hodnoty emisií CO2 osobných automobilov a ĽKV vozového parku výrobcu by 
malo byť možné ako zníženie nákladov výrobcov súvisiacich s plnením požiadaviek, ako je 
vyjadrené v hodnotení vplyvu EÚ. Z hľadiska životného prostredia a politiky nie je rozdiel, či 
sa emisie CO2 znížia pri osobných automobiloch alebo ĽKV. Stanovenie priemernej hodnoty 
neznevýhodňuje výrobcov ĽKV, ktorí nevyrábajú osobné automobily, pretože na všetkých 
týchto výrobcov sa vzťahuje článok 10. Podiel 80 % odráža viac najazdených kilometrov ĽKV 
a opatrenia na zníženie emisií CO2 podľa tohto nariadenia (pozri tabuľku č. 3 prílohy 
smernice ES/2009/33).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a
Obmedzovače rýchlosti

Obmedzovače rýchlosti sa zavedú do roku 
2015 na obmedzenie najvyššej rýchlosti 
novovyrobených vozidiel kategórie N1, 
ako je vymedzené v článku 2, a to na 120 
km/h.

Or. en
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Odôvodnenie

Obmedzenie najvyššej rýchlosti vozidiel kategórie N1 bude mať pozitívny vplyv na zníženie 
emisií CO2. Tieto vozidlá sa používajú takmer výlučne na komerčné účely a nemusia 
prekračovať rýchlosť 120 km/h. Nemalo by sa to považovať za precedens pre iné typy 
vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobcovia nových ľahkých 
komerčných vozidiel iní ako výrobcovia, 
ktorým sa udelila výnimka podľa článku 
10, sa môžu zoskupovať v záujme plnenia 
svojich povinností podľa článku 4.

1. Výrobcovia, iní ako tí, ktorým sa udelila 
výnimka podľa článku 10 alebo podľa 
článku 11 nariadenia (ES) č. 443/2009, sa 
môžu zoskupovať v záujme plnenia svojich 
povinností podľa článku 4. 

Or. en

Odôvodnenie

Zoskupovanie emisií CO2 z osobných automobilov a ĽKV vozového parku výrobcu by malo 
byť možné ako zníženie nákladov výrobcov súvisiacich s plnením požiadaviek, ako je 
vyjadrené v hodnotení vplyvu EÚ. Z hľadiska životného prostredia a politiky nie je rozdiel, či 
sa emisie CO2 znížia pri osobných automobiloch alebo ĽKV. Stanovenie priemernej hodnoty 
neznevýhodňuje výrobcov ĽKV, ktorí nevyrábajú osobné automobily, pretože na všetkých 
týchto výrobcov sa vzťahuje článok 10. Násobok 0,8 odráža viac najazdených kilometrov ĽKV 
a opatrenia na zníženie emisií CO2 podľa tohto nariadenia (pozri tabuľku č. 3 prílohy 
smernice ES/2009/33).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Odsek 5 sa neuplatňuje v prípade, ak sú 
všetci výrobcovia patriaci do zoskupenia 
súčasťou rovnakej skupiny prepojených 
výrobcov.

6. Odsek 5 sa neuplatňuje v prípade, ak sú 
všetci výrobcovia patriaci do zoskupenia 
súčasťou rovnakej skupiny prepojených 
výrobcov, alebo ak zoskupenie tvorí iba 
jeden výrobca, ktorý zoskupuje svoj 
vozový park osobných automobilov a 
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ľahkých komerčných vozidiel.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri PDN k článku 6 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. V prípade zoskupenia osobných 
automobilov a ľahkých komerčných 
vozidiel sa príslušné jednotlivé cieľové 
hodnoty výrobcov nahradia 
modifikovanou cieľovou hodnotou pre 
výrobcu.
Modifikácia sa vymedzuje takto:
80 % z rozdielu medzi cieľovou hodnotou 
špecifických emisií výrobcu a jeho 
priemernými špecifickými emisiami podľa 
nariadenia (ES) č. 443/2009 sa pripočíta k 
jeho cieľovým hodnotám priemerných 
špecifických emisií CO2  v prípade 
ľahkých komerčných vozidiel. Smernica 
2009/33/ES stanovuje pomer medzi 
najazdenými kilometrami počas životnosti 
osobných automobilov a ľahkých 
komerčných vozidiel na 80 %.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri PDN k článku 6 ods. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – podbod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) pre nadmerné emisie presahujúce 3 g 
CO2/km: 

i) pre nadmerné emisie presahujúce 3 g 
CO2/km: 

[(nadmerné emisie – 3) × 120 EUR + 45 
EUR] × počet nových ľahkých 
komerčných vozidiel.

[(nadmerné emisie – 3) × 95 EUR + 45 
EUR] × počet nových ľahkých 
komerčných vozidiel.

Or. en

Odôvodnenie

Sankcie pre výrobcov, ktorí v prípade ľahkých komerčných vozidiel neznížia svoje emisie CO2, 
by mali byť v súlade s podobnými právnymi predpismi o osobných automobiloch. V návrhu 
Komisie sa neuvádza žiadne odôvodnenie vyšších sankcií pre vozidlá kategórie N1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) od roku 2019: b) od roku 2019:

(nadmerné emisie × 120 EUR) × počet 
nových ľahkých komerčných vozidiel.

(nadmerné emisie × 95 EUR) × počet 
nových ľahkých komerčných vozidiel.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie PDN k článku 8 ods. 2 písm. a).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely tohto článku: Na účely tohto článku:

 „nadmerné emisie“ sú kladná hodnota 
množstva gramov na kilometer, o ktoré 
priemerné špecifické emisie CO2 výrobcu 
prekročili (pri zohľadnení zníženia emisií 
CO2 vďaka inovačným technológiám 
schváleným v súlade s článkom 11) jeho 
cieľovú hodnotu špecifických emisií v 
kalendárnom roku alebo jeho časti, na 
ktorý sa vzťahuje povinnosť podľa článku 
4, zaokrúhlených na najbližšie tri desatinné 
miesta, a „počet nových ľahkých 
komerčných vozidiel“ je počet nových 
ľahkých komerčných vozidiel, ktorých je 
výrobcom a ktoré boli zaregistrované 
v danom období v súlade s kritériom 
postupného zavádzania uvedeným v článku 
4.

„nadmerné emisie“ sú kladná hodnota 
množstva gramov na kilometer, o ktoré 
priemerné špecifické emisie CO2 výrobcu 
prekročili (pri zohľadnení zníženia emisií 
CO2 vďaka inovačným technológiám 
schváleným v súlade s článkom 11 a 
zníženia emisií CO2 pod cieľovú hodnotu, 
ako je stanovené v nariadení (ES) č. 
443/2009) jeho cieľovú hodnotu 
špecifických emisií v kalendárnom roku 
alebo jeho časti, na ktorý sa vzťahuje 
povinnosť podľa článku 4, zaokrúhlených 
na najbližšie tri desatinné miesta, a „počet 
nových ľahkých komerčných vozidiel“ je 
počet nových ľahkých komerčných 
vozidiel, ktorých je výrobcom a ktoré boli 
zaregistrované v danom období v súlade s 
kritériom postupného zavádzania 
uvedeným v článku 4.

Or. en

Odôvodnenie

Zoskupovanie medzi osobnými automobilmi a ĽKV (stanovenie priemernej hodnoty 
vzdialeností v pomere k cieľovým hodnotám) znižuje náklady výrobcov súvisiace s plnením 
požiadaviek, ako je vyjadrené v hodnotení vplyvu EÚ. Z hľadiska životného prostredia a 
politiky nie je rozdiel, či sa emisie CO2 znížia pri osobných automobiloch alebo ĽKV. Takéto 
zoskupovanie neznevýhodňuje výrobcov ĽKV, ktorí nevyrábajú osobné automobily, pretože na 
všetkých týchto výrobcov sa vzťahuje článok 10. Násobok 0,8 odráža viac najazdených 
kilometrov ĽKV a opatrenia na zníženie emisií CO2 podľa tohto nariadenia. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) cieľovú hodnotu špecifických emisií, 
ktorá zodpovedá jeho možnostiam zníženia 
vrátane hospodárskych a technických 
možností zníženia jeho špecifických emisií 
CO2, pričom sa zohľadňuje charakteristika 
trhu pre vyrábaný typ ľahkého komerčného 
vozidla.

d) cieľovú hodnotu špecifických emisií, 
ktorá zodpovedá jeho možnostiam zníženia 
vrátane hospodárskych a technických 
možností a celkového priemeru odvetvia 
na zníženie jeho špecifických emisií CO2,
pričom sa zohľadňuje charakteristika trhu 
pre vyrábaný typ ľahkého komerčného 
vozidla.

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie by malo objasniť, že výrobcovia, ktorým bola poskytnutá výnimka, musia 
dosiahnuť zníženie emisií na úrovni svojich konkurentov, a nemalo by Komisii dovoliť 
navrhovať nereálne zníženia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– s výhradou potvrdenia uskutočniteľnosti 
na základe aktualizovaných výsledkov 
posúdenia vplyvu podmienky, za akých by 
bolo možné dosiahnuť do roku 2020 
dlhodobý cieľ vo výške 135 g CO2/km
nákladovo efektívnym spôsobom, a

– s výhradou potvrdenia uskutočniteľnosti 
na základe aktualizovaných výsledkov 
posúdenia vplyvu podmienky, za akých by 
bolo možné dosiahnuť do roku 2020 
dlhodobý cieľ vo výške 150 g CO2/km 
nákladovo efektívnym spôsobom, a

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na vyššie náklady spojené so znížením emisií CO2 z ľahkých komerčných vozidiel v 
porovnaní s osobnými automobilmi a na dlhší potrebný vývojový a výrobný cyklus cieľ 135 g 
CO2/km nemožno reálne dosiahnuť v navrhovanom časovom rámci. Cieľ 150g CO2/km je 
ambiciózny, ale dosiahnuteľný.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia do roku 2015 preskúma metódu 
určovania špecifických emisií CO2 
dokončených vozidiel uvedenú v odseku 7 
časti B prílohy II a v prípade potreby 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
návrh na zmenu a doplnenie prílohy II.

Komisia do roku 2011 v prípade potreby
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
návrh na zavedenie postupu, ktorý umožní 
získanie reprezentatívnych hodnôt emisií 
CO2 a palivovej účinnosti dokončených 
vozidiel.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia neoficiálne uznala skutočnosť, že súčasný návrh o vozidlách vyrábaných v 
niekoľkých fázach nie je uskutočniteľný. Tento PDN spolu s PDN 1, 3, 4 a 13 odstraňuje 
pôvodný, zle pripravený návrh a žiada Komisiu, aby do roku 2011 vypracovala nové návrhy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha II – časť B – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Špecifické emisie dokončených vozidiel vypúšťa sa
Špecifické emisie dokončených vozidiel sa 
určujú v súlade so smernicou 2004/3/ES. 
V prípade, ak hodnoty nie sú k dispozícii, 
sa špecifické emisie dokončeného vozidla 
stanovujú na rovnakej úrovni ako 
najvyššia hodnota špecifických emisií 
všetkých dokončených vozidiel, ktoré sú 
rovnakého typu ako nedokončené vozidlo, 
z ktorého sa vyrobilo dokončené vozidlo, 
a ktoré boli zaregistrované v EÚ 
v rovnakom monitorovacom roku, pričom 
„typ vozidla“ je definovaný v súlade 
s článkom 3 smernice 2007/46/ES. Ak sú 
k dispozícii viac ako tri rozdielne hodnoty 
špecifických emisií všetkých dokončených 
vozidiel, používa sa druhá najvyššia 
hodnota špecifických emisií.
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Or. en

Odôvodnenie

Komisia neoficiálne uznala skutočnosť, že súčasný návrh o vozidlách vyrábaných v 
niekoľkých fázach nie je uskutočniteľný. Tento PDN spolu s PDN 1, 3, 4 a 12 odstraňuje 
pôvodný, zle pripravený návrh a žiada Komisiu, aby do roku 2011 vypracovala nové návrhy.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Navrhovaný právny predpis o emisiách CO2 z ľahkých komerčných vozidiel sa očakával, 
odkedy bol prijatý podobný právny predpis o osobných automobiloch.

Ľahké komerčné vozidlá používajú najmä podniky vrátane malých a stredných podnikov a 
v súčasnosti tvoria približne 12 % vozového parku. Treba pamätať na to, že tieto vozidlá často 
kupujú nákupcovia vozových parkov vo veľkých množstvách, preto sa dôkladne posudzujú z 
hľadiska účinnosti a prevádzkových nákladov.

Hoci priemerné zníženie emisií CO2 počas rokov 2002 až 2007 dosiahlo v prípade ľahkých 
komerčných vozidiel 0,4 – 0,5 % ročne, toto zlepšenie palivovej účinnosti sa na druhej strane 
vyvážilo nárastom dopytu v oblasti dopravy a veľkosťou vozidiel.

Schválenie cieľových hodnôt pre nové ľahké komerčné vozidlá, ktoré budú platné v celom 
Spoločenstve, je nevyhnutné, aby sa zabránilo roztriešteniu na vnútornom trhu následkom 
prijatia rôznych opatrení na úrovni členských štátov. Stanovenie noriem v oblasti emisií CO2

pre nové ľahké komerčné vozidlá je potrebné z hľadiska predchádzania riziku vzniku 
regulačnej medzery následkom určitého prekrývania v prípade registrácie osobných 
automobilov a ľahkých komerčných vozidiel. Rada navyše 28. júna 2007 vyzvala Komisiu, 
aby predložila návrh o zvýšení palivovej účinnosti ľahkých komerčných vozidiel. Napokon je 
dôležité nabádať automobilové odvetvie, aby investovalo do nových technológií.

Spravodajca môže s celkovým návrhom vyjadriť súhlas a víta najmä rozumný prístup, t. j. že 
návrh sa do značnej miery zakladá na právnych predpisoch o emisiách CO2 z ľahkých 
úžitkových vozidiel, ktoré boli schválené na poslednej schôdzi Parlamentu. Odvetvie ľahkých 
komerčných vozidiel by malo podobne ako odvetvie osobných automobilov smerovať k 
znižovaniu emisií.

Je však potrebné pripomenúť, že tieto dve odvetvia nefungujú celkom rovnako. Odvetvie 
ľahkých komerčných vozidiel má vývojové a výrobné cykly dlhšie než odvetvie osobných 
automobilov. Podobne pri ľahkých komerčných vozidlách, ktoré – ako napovedá aj ich 
pomenovanie – sa používajú prevažne na komerčné účely, je na rozdiel od osobných 
automobilov menej možností na zmenu/úpravu/modifikáciu tvaru a hmotnosti s cieľom znížiť 
emisie. Hlavný spôsob, ako to dosiahnuť pri ľahkých komerčných vozidlách, je úpravou 
motorov a mechaniky vozidiel, čo je oveľa dlhší a nákladnejší postup než jednoduchá zmena 
karosérie. Treba takisto pripomenúť, že v odvetví ĽKV sa ako palivo už oveľa viac používa 
nafta než v odvetví osobných automobilov.

Spravodajca však nechce, aby sa cieľové termíny uvedené v návrhu ešte viac odsúvali.
 Bližší cieľový termín priťahuje na seba viac pozornosti a prináša viditeľné výsledky. 
Spravodajca však napriek tomu pochybuje, že by sa dal navrhovaný dlhodobý cieľ 135 g 
CO2/km reálne dosiahnuť v danom časovom rámci. Vzhľadom na vyššie náklady spojené so 
znížením emisií CO2 z ľahkých komerčných vozidiel v porovnaní s osobnými automobilmi a 
na dlhší potrebný vývojový a výrobný cyklus je cieľ 150g CO2/km ambiciózny, ale 
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dosiahnuteľný.

Navrhovaný právny predpis obsahuje možnosť, aby výrobcovia v snahe dosiahnuť cieľové 
hodnoty emisií vytvárali medzi sebou zoskupenia. Túto pružnosť treba privítať. Podľa zásady, 
že gram usporeného CO2 je gram usporeného CO2 bez ohľadu na to, ako sa to dosiahlo, však 
spravodajca navrhuje, aby mohli výrobcovia, ktorí vyrábajú osobné automobily i ľahké 
komerčné vozidlá, vytvárať zoskupenie oboch typov vozidiel v rámci svojho podniku.
Zoskupovanie medzi osobnými automobilmi a ĽKV (stanovenie priemernej hodnoty 
vzdialeností v pomere k cieľovým hodnotám) znižuje náklady výrobcov súvisiace s plnením 
požiadaviek, ako je vyjadrené v hodnotení vplyvu EÚ. Z hľadiska životného prostredia a 
politiky nie je rozdiel, či sa emisie CO2 znížia pri osobných automobiloch alebo ĽKV. Takéto 
zoskupovanie neznevýhodňuje výrobcov ĽKV, ktorí nevyrábajú osobné automobily, pretože 
na všetkých týchto výrobcov sa vzťahuje článok 10. Povolenie takejto dodatočnej pružnosti je 
prospešné pre životné prostredie a je to i dobrý postup pre podniky.

Spravodajca je rád, že Komisia navrhla výnimky pre výrobcov, ktorí vyrábajú menej než      
22 000 vozidiel ročne, a je presvedčený, že návrh ustanovuje rozumný štandard. Nariadenie 
by však malo objasniť, že výrobcovia, ktorým bola poskytnutá výnimka, musia dosiahnuť 
zníženie emisií na úrovni svojich konkurentov, a nemalo by Komisii dovoliť navrhovať 
nereálne zníženia. Spravodajca v tomto zmysle podal pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Spravodajca považuje za prekvapujúce, že navrhované sankcie pre výrobcov ľahkých 
komerčných vozidiel, ktorí neznížia svoje emisie CO2, by mali byť vyššie než sankcie v 
prípade výrobcov osobných automobilov. Sankcie by mali byť v oboch odvetviach 
zosúladené a návrh Komisie neuvádza žiadne odôvodnenie vyšších sankcií pre vozidlá 
kategórie N1. Spravodajca preto navrhuje zmenu znenia, aby bolo v súlade s právnymi 
predpismi o osobných automobiloch.

Celkovým zámerom navrhovaného právneho predpisu je zníženie emisií CO2 z ľahkých 
komerčných vozidiel. Z analýzy vyplýva, že je to ťažšie než pri osobných automobiloch, 
pretože karosérie ĽKV nemožno ľahko alebo lacno meniť s cieľom dosiahnuť vyššiu 
účinnosť. Namiesto toho treba všetky zmeny urobiť na motoroch a mechanike. Jednou z 
ďalších možností riešenia tohto problému by však boli povinné obmedzovače rýchlosti pre 
ľahké komerčné vozidlá – potrebná technológia je dostupná, je to lacný a efektívny spôsob, 
ako rýchlo znížiť emisie, a mnohé obchodné spoločnosti nimi svoje vozidlá dodatočne 
vybavujú. Návrh spravodajcu platí len pre ľahké komerčné vozidlá – tieto vozidlá sa 
používajú takmer výlučne na obchodné účely a nie je potrebné, aby presahovali rýchlosť 120 
km/h – a nemal by sa považovať za precedens na zavedenie obmedzovačov rýchlosti pre 
osobné automobily.

Napokon, Komisia neoficiálne uznala, že jej pôvodné návrhy o vozidlách vyrábaných v 
niekoľkých fázach (t. j. vozidlách, ktoré vyrába niekoľko výrobcov) nie sú uskutočniteľné. Je 
samozrejme nespravodlivé sankcionovať výrobcov základného vozidla, ktorí nie sú 
zodpovední za to, čo sa s vozidlom stane v ďalšej fáze výroby. Komisia oznámila, že do roku 
2014 predloží nové návrhy, ale/no spravodajca navrhuje, aby stanovila riešenie otázky 
vozidiel vyrábaných v niekoľkých fázach do roku 2011. Malo by sa to dosiahnuť vytvorením 
systému merania aktuálnych emisií dokončených vozidiel.


