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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

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

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky 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

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (EÚ) č. 510/2011 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia 
emisií CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel do roku 2020
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0394),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0185/2012),

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12.
decembra 2012,

– 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 (A7–0000/2013),

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 predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Podľa technickej analýzy vykonanej na 
účely posúdenia vplyvu sú technológie 
potrebné na splnenie cieľa 147 g CO2/km 
k dispozícii a požadované zníženia emisií 
možno dosiahnuť za nižšie náklady, než sa 
odhadovalo v predchádzajúcej analýze 

(3) Podľa technickej analýzy vykonanej na 
účely posúdenia vplyvu sú technológie 
potrebné na splnenie cieľa 147 g CO2/km 
k dispozícii a požadované zníženia emisií 
možno dosiahnuť. Na základe týchto 
skutočností sa potvrdzuje dosiahnuteľnosť 
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vypracovanej pred prijatím nariadenia 
(EÚ) č. 510/2011. Okrem toho sa taktiež 
znížil rozdiel medzi hodnotou súčasných 
priemerných špecifických emisií CO2
z nových ľahkých úžitkových vozidiel 
a cieľovou hodnotou. Na základe týchto 
skutočností sa potvrdzuje dosiahnuteľnosť 
cieľa 147 g CO2/km do roku 2020.

cieľa 147 g CO2/km do roku 2020.
Z nedávno zverejnených štúdií však 
vyplýva, že cieľ na úrovni 147 g CO2/km 
zostáva príliš náročný. S ohľadom na 
súčasnú hospodársku krízu by sa v tejto 
oblasti nemala ukladať výrobcom v Únii 
žiadna ďalšia regulačná záťaž.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Aby sa automobilovému priemyslu 
umožnilo realizovať dlhodobé investície 
a inovácie, je potrebné poskytnúť 
informácie o tom, ako by sa toto nariadenie 
malo zmeniť a doplniť na obdobie po roku 
2020. Tieto informácie by sa mali zakladať 
na odhade potrebnej rýchlosti znižovania 
emisií v súlade dlhodobými cieľmi Únie 
v oblasti zmeny klímy a dôsledkov pre 
rozvoj nákladovo efektívnych technológií 
znižovania emisií CO2 z automobilov. 
Preto je potrebné, aby sa preskúmali tieto 
aspekty, aby Komisia vypracovala správu 
a v prípade potreby predložila návrhy na 
ciele po roku 2020.

(6) Aby sa automobilovému priemyslu 
umožnilo realizovať dlhodobé investície 
a inovácie, je potrebné poskytnúť 
informácie o tom, ako by sa toto nariadenie 
mohlo zmeniť a doplniť na obdobie po 
roku 2020. Tieto informácie by sa mali 
zakladať na odhade potrebnej rýchlosti 
znižovania emisií v súlade s dlhodobými 
cieľmi Únie v oblasti zmeny klímy 
a dôsledkov pre rozvoj nákladovo 
efektívnych technológií znižovania emisií 
CO2 z automobilov. Preto je potrebné, aby 
sa preskúmali tieto aspekty, aby Komisia 
pripravila správu a v prípade potreby 
prijala návrhy na ciele po roku 2020. S 
cieľom zabezpečiť pre výrobcov istotu pri 
plánovaní by však takýto návrh mal byť 
predložený až po roku 2018, pretože 
stanovenie takýchto cieľov by malo byť 
založené na novom skúšobnom cykle a 
príslušných skúšobných postupoch, ktoré 
majú byť prijaté v roku 2014. Tým by sa 
malo zabezpečiť, aby v období 2014 –
2018 bolo zhromaždené dostatočné 
množstvo spoľahlivých údajov, aby 
akýkoľvek návrh nových cieľov na 
obdobie po roku 2020 bol náležite 
podložený.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Superkredity sú pre výrobcov dôležitý 
nástroj na dosiahnutie technologických 
zmien a pri zabezpečovaní stimulov na 
investovanie do inovatívnych 
nízkoemisných technológií. Takisto sú aj 
účinným nástrojom pri dosahovaní cieľov 
nariadenia (EÚ) č. 510/2011 bez toho, aby 
na daňových poplatníkov Únie kládli 
dodatočnú záťaž. Pomocou superkreditov 
je možné podporovať všetky druhy 
alternatívnych pohonných systémov. 
Systém poskytovania superkreditov by sa 
preto mal predĺžiť aj na obdobie po roku 
2018, ako je ustanovené v nariadení (EÚ) 
č. 510/2011.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) Európsky jazdný cyklus (NEDC) má 
byť nahradený novým celosvetovým 
skúšobným postupom pre ľahké úžitkové 
vozidlá (WLTP) v roku 2014. Akékoľvek 
prípadné ciele na obdobie po roku 2020 by 
preto mali byť stanovené na základe 
WLTP, keď bude plne vymedzený 
a funkčný. V prípade, že WLTP nebude 
plne vymedzený a funkčný do 31. 
decembra 2017, akékoľvek prípadné nové 
ciele by sa mali stanoviť v súlade so 
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skúšobným cyklom platným k tomuto 
dátumu. Akákoľvek zmena súčasných 
cieľov by sa mala vykonať v súlade s 
riadnym legislatívnym postupom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 510/2011
Článok 3 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) V článku 3 ods. 1 sa písmeno h) 
nahrádza takto:
„h) „špecifické emisie CO2“ sú emisie 
ľahkého komerčného vozidla merané v 
súlade s nariadením (ES) č. 715/2007 a 
špecifikované v osvedčení o zhode 
hotového alebo dokončeného vozidla ako 
hmotnosť (kombinovaných) emisií CO2; 
na účely uplatňovania tohto bodu sa 
akékoľvek zmeny a doplnenia postupov 
merania ustanovených v nariadení (ES) č. 
715/2007 a nariadení (ES) č. 692/2008, 
ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 
2013, budú uplatňovať s účinnosťou od 
1. januára 2021.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 510/2011
Článok 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2b) Článok 5 sa nahrádza takto:
„ Článok 5

Superkredity
Pri výpočte priemerných špecifických 
emisií CO2 sa každé nové ľahké úžitkové 
vozidlo so špecifickými emisiami CO2
nižšími ako 75 g CO2/km počíta ako: 
– 3,5 ľahkého úžitkového vozidla v roku 
2014,
– 3,5 ľahkého úžitkového vozidla v roku 
2015,
– 2,5 ľahkého úžitkového vozidla v roku 
2016,
– 2 ľahké úžitkové vozidlá od roku 2017.
– 1 ľahké úžitkové vozidlo od roku 2025.
Superkredity nazhromaždené počas 
obdobia 2017 – 2025 môžu byť použité v 
ktoromkoľvek roku v rámci tohto obdobia 
na účely výpočtu priemerných 
špecifických emisií CO2.
Počas trvania systému poskytovania 
superkreditov nepresiahne maximálny 
počet nových ľahkých komerčných 
vozidiel so špecifickými emisiami CO2
nižšími ako 75 g CO2/km, ktorý sa má 
zohľadniť pri uplatňovaní koeficientov 
uvedených v prvom odseku, 50 000 
ľahkých komerčných vozidiel na 
výrobcu.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 510/2011
Článok 8 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2c) V článku 8 sa odsek 4 nahrádza 
takto:
„(4) Komisia vedie centrálny register 
údajov oznámených členskými štátmi 
podľa tohto článku a tento register je 
verejne prístupný.
Do 30. júna 2013 a každý nasledujúci 
rok Komisia predbežne vypočíta pre 
každého výrobcu:
a) priemerné špecifické emisie CO2 za 
predchádzajúci kalendárny rok;
b) cieľovú hodnotu špecifických emisií 
za predchádzajúci kalendárny rok; 
c) rozdiel medzi jeho priemernými 
špecifickými emisiami CO2 za 
predchádzajúci kalendárny rok 
vypočítaný v súlade s písmenom a) a jeho 
cieľovú hodnotu špecifických emisií v 
danom roku.
Komisia okrem toho v období od roku 
2017 do roku 2025 vrátane vždy do 30. 
júna predbežne vypočíta pre každého 
výrobcu:
a) priemerné špecifické emisie CO2 za 
predchádzajúci kalendárny rok bez 
zohľadnenia superkreditov uvedených v 
článku 5,
b) rozdiel medzi jeho priemernými 
špecifickými emisiami CO2 za 
predchádzajúci kalendárny rok vypočítaný 
v súlade s písmenom a) a jeho cieľovou 
hodnotou špecifických emisií v danom 
roku.
Komisia oznámi každému výrobcovi 
svoj predbežný výpočet, ktorý sa naňho 
vzťahuje. Oznámenie obsahuje za každý 
členský štát údaje o počte nových 
evidovaných ľahkých úžitkových 
vozidiel a o ich špecifických emisiách 
CO2.“
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2d (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 510/2011
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2d) V článku 8 sa odsek 5 nahrádza 
takto:
„5. Výrobca môže do troch mesiacov od 
oznámenia predbežného výpočtu podľa 
ods. 4 informovať Komisiu o chybách 
v údajoch, pričom uvedie členský štát, 
v ktorého údajoch sa podľa neho vyskytla 
chyba.
Od roku 2017 do roku 2025 vrátane každý 
výrobca do troch mesiacov od doručenia 
oznámenia o predbežnom výpočte podľa 
odseku 4 informuje Komisiu o tom, či by 
Komisia mala vziať do úvahy superkredit 
uvedený v článku 5 na účely výpočtu jeho 
priemerných špecifických emisií CO2 za 
predchádzajúci kalendárny rok.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) č. 510/2011
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Komisia do 31. decembra 2014 vykoná 
preskúmanie cieľových hodnôt 
špecifických emisií, postupov a ďalších 
aspektov tohto nariadenia s cieľom 

„Komisia najskôr od 1. januára 2018
vykoná v prípade potreby preskúmanie 
cieľových hodnôt špecifických emisií, 
postupov a ďalších aspektov tohto 
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stanoviť cieľové hodnoty emisií CO2 pre 
nové ľahké úžitkové vozidlá na obdobie po 
roku 2020.

nariadenia s cieľom stanoviť cieľové 
hodnoty emisií CO2 pre nové ľahké 
úžitkové vozidlá na obdobie po roku 2020 
na základe nového skúšobného postupu a 
skúšobného cyklu, ktoré sú uvedené v 
článku 13 ods. 6, alebo, ak nie sú k 
dispozícii, na základe plne vymedzeného 
a funkčného skúšobného cyklu, ktorý sa 
v tom čase používa.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4 – písmeno b – zarážka 2
Nariadenie (EÚ) č. 510/2011
Článok 13 – odsek 6 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– tretí pododsek sa nahrádza takto: – štvrtý pododsek sa nahrádza takto: 

„Aby sa zohľadnila akákoľvek zmena 
regulačného skúšobného postupu na 
meranie špecifických emisií CO2 Komisia 
prijme vzorce stanovené v prílohe 
I prostredníctvom delegovaných aktov 
v súlade s článkom 15 a za podmienok 
stanovených v článkoch 16 a 17 a zároveň 
zabezpečí, aby sa podľa starých a nových 
skúšobných postupov kládli požiadavky na 
zníženie emisií s porovnateľnou 
prísnosťou pre výrobcov a vozidlá 
s rozličnou úžitkovou hodnotou.

Regulačný skúšobný postup a skúšobný 
cyklus uplatniteľný k 1. januáru 2013 
v súlade s nariadením (ES) č. 715/2007 a 
prílohami III a XII nariadenia (ES) č. 
692/2008 zostávajú aj naďalej základom 
pre meranie cieľových hodnôt 
špecifických emisií, ako je stanovené v 
prílohe I bode 1 písm. c). Akýkoľvek nový 
skúšobný postup a skúšobný cyklus, ktorý 
má nahradiť súčasný skúšobný postup a 
skúšobný cyklus, musí byť plne 
vymedzený a funkčný do 31. decembra 
2017. K tomuto dátumu musia byť k 
dispozícii aj dostatočné údaje získané z 
monitorovania tohto nového skúšobného 
postupu a skúšobného cyklu. Komisia 
potom posúdi možnosť zavedenia nových 
cieľov na obdobie po roku 2020 
a v prípade potreby predloží návrh v 
súlade s riadnym legislatívnym postupom. 
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__________________
* V návrhu Komisie je tento pododsek 
nesprávne očíslovaný. Mení a dopĺňa sa 
pododsek článku 13 ods. 6.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 510/2011
Príloha I – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) od roku 2020: c) od roku 2020:

predbežné špecifické emisie CO2 = 147 + a 
× (M – M0)

predbežné špecifické emisie CO2 = 147 + a 
× (M – M0)

kde: kde:
M = hmotnosť vozidla v kilogramoch (kg) M = hmotnosť vozidla v kilogramoch (kg)

M0 = hodnota prijatá podľa článku 13 
ods. 2

M0 = hodnota prijatá podľa článku 13 
ods. 5

a = 0,096. a = 0,096.

Or. en

Odôvodnenie

Oprava chyby v návrhu Komisie.
DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky parlament a Rada prijali v roku 2011 nariadenie (EÚ) 510/2011, ktorého cieľom je 
zníženie emisií CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel. Článok 13 ods. 1 nariadenia 
požaduje, aby Komisia potvrdila uskutočniteľnosť dlhodobého cieľa priemerných emisií 
z ľahkých úžitkových vozidiel na úrovni 147 g CO2/km do roku 2020 a stanovila postupy 
na dosiahnutie cieľa. Prijatím svojho návrhu COM(2012)0394 z 11. júla 2012 Komisia 
vyhovela žiadosti zákonodarcov a potvrdila, že je možné dosiahnuť cieľovú úroveň 147 g 
stanovenú v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ). 

Cieľ na rok 2020 

Spravodajca sa domnieva, že tento dlhodobý cieľ na úrovni 147 g CO2/km, ktorý sa má 
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uplatňovať od roku 2020, by sa nemal meniť. Je to náročný cieľ, ktorý bol schválený až 
v roku 2011, necelé dva roky pred prijatím návrhu Komisie potvrdzujúceho jeho 
uskutočniteľnosť. Spravodajca preto plne podporuje návrh Komisie potvrdzujúci cieľ na rok 
2020 ako technicky realizovateľný. Spravodajca odmieta akúkoľvek zmenu existujúceho 
dlhodobého cieľa na úrovni 147 g CO2/km z týchto dôvodov:

 Odvtedy, čo bol dohodnutý cieľ na úrovni 147g, nedošlo k žiadnej zmene stavu 
životného prostredia ani hospodárskych podmienok, ktorá by v tomto štádiu 
zdôvodňovala zmenu cieľovej úrovne.

 Článok 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) 510/2011 dáva Komisii mandát na potvrdenie 
uskutočniteľnosti dlhodobého cieľa. Je zrejmé, že zámerom tohto ustanovenia nebolo 
umožniť Komisii navrhnúť náročnejší cieľ. Dlhodobý cieľ, ako je ustanovený 
v súčasnom nariadení, by sa preto v súlade so znením a duchom článku 13 ods. 1 
nemal meniť.

 Výrobcovia tiež potrebujú istotu plánovania. Cieľová hodnota emisií CO2 na rok 2020 
bola dohodnutá iba pred dvoma rokmi. Všetky ďalšie zmeny v tejto fáze by len 
ohrozili túto legitímnu potrebu istoty. 

 Pri určovaní cieľových hodnôt emisií CO2 je nutné zohľadniť dlhý vývojový cyklus 
ľahkých úžitkových vozidiel. Čo sa týka vozidiel, ktoré majú byť uvedené na trh 
v roku 2020, výrobcovia sú už v pokročilých fázach plánovania. Zmena cieľa v tejto 
fáze by mala negatívny vplyv na výrobné cykly výrobcov.

 Zmena cieľa by preto tiež ohrozila všeobecnú dôveryhodnosť dlhodobých cieľov, 
pretože charakter samotného dlhodobého cieľa – ako vyplýva z vymedzenia tohto 
pojmu – je, že zostáva v platnosti dlhé obdobie (t. j. od roku 2011 do roku 2020).

 Hoci v štúdiách sa uvádza, že cieľ na rok 2020 by mohol byť náročnejší, existujú aj 
štúdie, v ktorých sa dospelo k záveru, že cieľ na úrovni 147 g je príliš náročný. Úprava 
cieľa či už smerom nahor alebo nadol teda nie je náležite zdôvodnená. 

 Nedostatok údajov: zatiaľ nie je k dispozícii dostatok údajov, predovšetkým čo sa týka 
vozidiel vyrábaných vo viacerých fázach. Dostatočné údaje získané z monitorovania 
budú dostupné až po roku 2014. O nových cieľoch by sa nemalo diskutovať bez toho, 
aby boli k dispozícii dostatočné a spoľahlivé údaje.

  Ďalší faktor, ktorý treba vziať do úvahy, je súčasná ekonomická situácia, ktorá je 
ovplyvnená finančnou krízou. Na európskych výrobcov by sa preto nemala klásť 
žiadna ďalšia finančná záťaž, ktorú by prinieslo stanovenie náročnejších cieľov.

 Náročnejšie ciele môžu zvýšiť investičné náklady výrobcov (napríklad výskum 
a vývoj). Vozidlá kategórie N1 používajú zvyčajne remeselníci, kuriérske a expresné 
doručovateľské služby a mnohí maloobchodníci, ako sú kvetinári a prevádzkovatelia 
pohostinstiev, z ktorých väčšina sú MSP. Preskúmanie právnych predpisov by nemalo 
viesť k uloženiu dodatočnej záťaže na MSP.

 Spravodajca rešpektuje dohodu týkajúcu sa dlhodobého cieľa, ktorú po dlhých 
a náročných rokovaniach dosiahli v roku 2011 Európsky parlament a Rada.

Cieľ na obdobie po roku 2020

Spravodajca navrhuje, aby sa nový cieľ na obdobie po roku 2020 nezavádzal skôr ako pred 
1. januárom 2018, keď by mal byť plne funkčný nový skúšobný cyklus. Nový skúšobný 
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cyklus WLTP (celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké úžitkové vozidlá) nie 
je zatiaľ k dispozícii, ale jeho prijatie je naplánované na rok 2014. WLTP zmení základné 
východisko pre stanovenie cieľov v oblasti emisií CO2 a zatiaľ nie je jasné, ako zmeny 
v skúšobných cyklov ovplyvnia merané emisie CO2. Hneď, ako bude k dispozícii nový 
testovací cyklus, bude musieť byť v priebehu niekoľkých rokov zhromažďované dostatočné 
množstvo spoľahlivých údajov o emisiách, aby sa zaistilo, aby všetky nové ciele boli riadne 
podložené. 

Skôr, ako sa začne uvažovať o cieli po roku 2020, je nutné monitorovať aj technologický 
vývoj a možný pokles emisií CO2. V tejto fáze nemožno predvídať technologický vývoj 
po roku 2020. Zatiaľ nie je jasné ani to, do akej miery sa na trhu presadia alternatívne 
technológie. V súčasnosti existuje na svete celý rad technologických scenárov a hoci je 
prechod na iné technológie možný, nie je jasné, aký to bude mať vplyv na celkové emisie CO2
z vozidiel. Preto by sa pred diskusiami o novom cieli malo zhromaždiť viac údajov v záujme 
monitorovania emisií CO2. 

Superkredity

Superkredity sú dodatočné kredity pre nízkoemisné vozidlá. V súčasnom nariadení (EÚ) 
510/2011 každé nízkoemisné vozidlo, ktoré produkuje menej ako 50 g CO2/km, získava kredit 
navyše v prospech vozového parku výrobcu. Podľa nariadenia (EÚ) č. 510/2011 sa platnosť 
systému poskytovania superkreditov skončí v roku 2018. Hoci superkredity sú súčasťou 
nového návrhu Komisie týkajúceho sa emisií CO2 z osobných automobilov, nie sú zahrnuté 
v súčasnom návrhu týkajúcom sa emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel. Spravodajca sa 
však domnieva, že superkredity sú dôležitým nástrojom, ktorý podporuje uvádzanie 
nízkoemisných vozidiel na trh a motivuje výrobcov k vyvíjaniu nízkoemisných technológií. 
Vzhľadom na to, že zatiaľ nie je známe, aká bude hlavná nízkoemisná technológia 
budúcnosti, systém poskytovania superkreditov by sa mal zachovať. Tento systém si zároveň 
nevyžaduje žiadne dodatočné finančné zdroje a nezaťažuje daňových poplatníkov. 

Prahová hodnota by sa mala zvýšiť na 75 g, aby boli zahrnuté aj väčšie ľahké úžitkové 
vozidlá a aby sa výrobcom poskytol podnet na vyvíjanie alternatívnych technológií 
v kategórii ťažších vozidiel. 

Ekologické inovácie

Spravodajca víta prístup Komisie spočívajúci v ponechaní ekologických inovácií v návrhu. 
Nové inovácie by mali byť podporované a návrh na to poskytuje jasný podnet. Mal by sa 
zjednodušiť proces schvaľovania a vždy by mali byť podporované účinné technológie.

Skúšobný cyklus

Predpokladá sa, že NEDC (nový európsky jazdný cyklus) bude nahradený WLTP 
(celosvetovo harmonizovaným skúšobný postup pre ľahké úžitkové vozidlá) v roku 2014. 
V dôsledku tejto zmeny sa zmení výsledok testovania a merania emisií CO2. Komisia 
navrhuje prispôsobiť cieľ na úrovni 147 g v súlade so skúšobným cyklom WLTP 
prostredníctvom delegovaných aktov. Spravodajca navrhuje zachovať NEDC cyklus ako 
referenčný na rok 2020 a navrhuje zmeniť referenčný skúšobný cyklus v súvislosti s možným 
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cieľom na obdobie po roku 2020. Tento cieľ by mal byť navrhnutý až po roku 2018. Každý 
nový cieľ, a to aj v prípade, že by bol upravený, by mal byť stanovený na základe 
dostatočného množstva údajov získaných z monitorovania a malo by sa o ňom vždy 
rozhodovať prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu. 


