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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: [...].



PR\926759SK.doc 3/18 PE500.598v03-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................4

ODÔVODNENIE.................................................................................................................17



PE500.598v03-00 4/18 PR\926759SK.doc

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 443/2009 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia 
emisií CO2 z nových osobných automobilov do roku 2020
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0393),

– 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 (C7-0184/2012),

– 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,

– po porade s Výborom 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 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Vzhľadom na neprimeraný vplyv, ktorý 
má na najmenších výrobcov plnenie 
cieľových hodnôt špecifických emisií 
stanovených na základe úžitkovej hodnoty 

(4) Vzhľadom na neprimeraný vplyv, ktorý 
má na najmenších výrobcov plnenie 
cieľových hodnôt špecifických emisií 
stanovených na základe úžitkovej hodnoty 
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vozidla, na vysokú administratívnu záťaž 
postupu udeľovania výnimiek a iba 
okrajový úžitok z hľadiska zníženia emisií 
CO2 z vozidiel predávaných týmito 
výrobcami, sú výrobcovia, ktorí dosiahli 
menej ako 500 registrácií nových osobných 
automobilov ročne, vyňatí z rozsahu 
pôsobnosti cieľových hodnôt špecifických 
emisií a oslobodení od poplatkov za 
nadmerné emisie.

vozidla, na vysokú administratívnu záťaž 
postupu udeľovania výnimiek a iba 
okrajový úžitok z hľadiska zníženia emisií 
CO2 z vozidiel predávaných týmito 
výrobcami, sú výrobcovia, ktorí dosiahli 
menej ako 1000 registrácií nových 
osobných automobilov ročne, vyňatí 
z rozsahu pôsobnosti cieľových hodnôt 
špecifických emisií a oslobodení od 
poplatkov za nadmerné emisie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) V nariadení sa požaduje, aby Komisia 
uskutočňovala posudzovanie vplyvu 
v záujme preskúmania postupov merania 
emisií CO2 tak, aby tieto postupy 
primerane odrážali skutočné emisie CO2
automobilov. Táto práca pokračuje 
vypracovaním celosvetového skúšobného 
postupu pre ľahké úžitkové automobily 
v rámci Európskej hospodárskej komisie 
Organizácie Spojených národov, ktoré však 
ešte nie je ukončené. Vzhľadom na to sú 
v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 443/2009 
stanovené limity emisií na rok 2020 na 
základe meraní v súlade s nariadením (ES) 
č. 715/2007 a prílohou XII k nariadeniu
(ES) č. 692/2008. Ak sa skúšobné postupy
zmenia a doplnia, limity stanovené 
v prílohe I sa upravia tak, aby bola 
zabezpečená porovnateľná prísnosť pre 
výrobcov a triedy vozidiel.

(8) V nariadení sa požaduje, aby Komisia 
uskutočňovala posudzovanie vplyvu 
v záujme preskúmania postupov merania 
emisií CO2 tak, aby tieto postupy 
primerane odrážali skutočné emisie CO2
automobilov. Táto práca pokračuje 
vypracovaním celosvetového skúšobného 
postupu pre ľahké úžitkové automobily
(World Light Duty Test Procedure 
(„WLTP“)) v rámci Európskej 
hospodárskej komisie Organizácie 
Spojených národov, ktoré však ešte nie je 
ukončené. Vzhľadom na to sú v prílohe I k 
nariadeniu (ES) č. 443/2009 stanovené 
limity emisií na rok 2020 na základe 
meraní v súlade s nariadením (ES) 
č. 715/2007 a prílohou XII k nariadeniu
(ES) č. 692/2008. Aby sa výrobcom 
poskytla istota pri plánovaní, mali by sa 
terajšie skúšobné postupy na účely tohto 
nariadenia ponechať v platnosti do roku 
2020. Od roku 2021 by sa mali terajšie 
skúšobné postupy nahradiť postupom 
WLTP. Keď sa v roku 2021 začne na 
účely tohto nariadenia používať postup 
WLTP, limity stanovené v prílohe I sa 
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upravia tak, aby bola zabezpečená 
porovnateľná prísnosť pre výrobcov 
a triedy vozidiel.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) V súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie by sa 
právomoc prijímať akty mala delegovať na 
Komisiu s cieľom doplniť pravidlá 
udeľovania výnimiek z cieľových hodnôt 
špecifických emisií, zmeniť a doplniť 
požiadavky na údaje na účely 
monitorovania emisií CO2 a upraviť vzorce 
na výpočet špecifických emisií CO2
v prílohe I v súlade so zmenami hodnoty 
hmotnosti vozidla, ako aj regulačný 
skúšobný postup na meranie špecifických 
emisií CO2 uvedený v nariadení (ES) 
č. 715/2007. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia v rámci prípravných prác viedla 
príslušné konzultácie aj s odborníkmi. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov Komisia zabezpečí súbežné, včasné 
a náležité zasielanie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

(12) V súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie by sa 
právomoc prijímať akty mala delegovať na 
Komisiu s cieľom doplniť pravidlá 
udeľovania výnimiek z cieľových hodnôt 
špecifických emisií, zmeniť a doplniť 
požiadavky na údaje na účely 
monitorovania emisií CO2 a upraviť vzorce 
na výpočet špecifických emisií CO2
v prílohe I v súlade so zmenami hodnoty 
hmotnosti vozidla, ako aj regulačný 
skúšobný postup na meranie špecifických 
emisií CO2. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia v rámci prípravných prác viedla 
príslušné konzultácie aj s odborníkmi. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov Komisia zabezpečí súbežné, včasné 
a náležité zasielanie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Nariadenie 2009/443/ES
Článok 2 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„4. Článok 4, článok 8 ods. 4 písm. b) a c), 
článok 9 a článok 10 ods. 1 písm. a) a c) 
neplatia pre výrobcu, ktorý spolu so 
všetkými svojimi prepojenými podnikmi 
dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom 
roku menej ako 500 registrácií nových 
osobných automobilov v EÚ.“

„4. Článok 4, článok 8 ods. 4 písm. b) a c), 
článok 9 a článok 10 ods. 1 písm. a) a c) 
neplatia pre výrobcu, ktorý spolu so 
všetkými svojimi prepojenými podnikmi 
dosiahol v predchádzajúcom kalendárnom 
roku menej ako 1000 registrácií nových 
osobných automobilov v EÚ.“

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2a (nový)
Nariadenie 2009/443/ES
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) V článku 3 ods. 1 sa písmeno f) 
nahrádza takto:
„f) „špecifické emisie CO2“ sú emisie 
CO2 osobného automobilu merané v 
súlade s nariadením (ES) č. 715/2007 a 
špecifikované v osvedčení o zhode ako 
hmotnosť (kombinovaných) emisií CO2; 
pre osobné automobily, ktoré nie sú 
typovo schválené v súlade s nariadením 
(ES) č. 715/2007, „špecifické emisie 
CO2“ sú emisie CO2 merané v súlade s 
rovnakým postupom merania, aký je 
stanovený pre osobné automobily v 
nariadení (ES) č. 692/2008 alebo v súlade 
s postupmi prijatými Komisiou na 
stanovenie emisií CO2 pre takéto osobné 
automobily; pre uplatňovanie tohto 
písmena platia zmeny postupov merania, 
ktoré sú stanovené v nariadení (ES) č. 
715/2007 a v nariadení (ES) č. 692/2008 
a nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013, 
až od 1. januára 2021.“
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Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3a (nový)
Nariadenie 2009/443/ES
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Článok 5 sa nahrádza takto:
„Článok 5
Superkredity
(1) Pri vypočítaní priemerných 
špecifických emisií CO2 sa každý nový 
osobný automobil so špecifickými 
emisiami CO2 nižšími ako 50 g CO2/km 
alebo s minimálnym dojazdom 40 km pri 
výhradnom použití elektrického pohodu 
počíta ako:
– 3,5 automobilu v roku 2012;
– 3,5 automobilu v roku 2013;
– 2,5 automobilu v roku 2014;
– 2,5 automobilu v roku 2015;
– 2,5 automobilu v roku 2016;
– 2,5 automobilu v roku 2017;
– 2 automobily v roku 2018;
– 2 automobily v roku 2019;
– 2 automobily v roku 2020.
(1a) K viacnásobnému započítaniu podľa 
odseku 1 dochádza iba vtedy, keď 
priemerné špecifické emisie CO2 výrobcu 
v príslušnom kalendárnom roku 
neprekročia jeho stanovený cieľ pre 
špecifické emisie o viac než 15 %.
(1b) V období od roku 2016 do roku 2020 
môžu výrobcovia nazbierať superkredity 
uvedené v odseku 1 v registri uvedenom 
v článku 8 ods. 3a.
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(1c) Od 1. januára 2016 do 31. decembra 
2023 môžu výrobcovia vyzvať Komisiu, 
aby pri výpočte priemerných špecifických 
emisií CO2 zohľadnila ich superkredity 
nazbierané podľa odseku 3.“

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4
Nariadenie 2009/443/ES
Článok 5a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Za článkom 5 sa vkladá tento článok: vypúšťa sa
„Článok 5a
Superkredity za dosiahnutie cieľa 95 g 
CO2 na km
1. Pri vypočítaní priemerných 
špecifických emisií CO2 sa každý nový 
osobný automobil so špecifickými 
emisiami CO2 nižšími ako 35 g CO2/km 
počíta ako 1,3 osobného automobilu 
v období od 2020 do 2023 a od roku 2024 
ako 1 osobný automobil.
2. Maximálny počet nových osobných 
automobilov, ktoré sa vezmú do úvahy pri 
žiadosti o multiplikátory uvedené v odseku 
1 na obdobie 2020 až 2023 nepresiahne 
celkový počet 20 000 nových registrácií 
osobných automobilov na každého 
výrobcu.“

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4a (nový)
Nariadenie 2009/443/ES
Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) V článku 8 sa za odsek 3 vkladá tento 
odsek:
„(3a) Komisia vedie register 
o nazbieraných superkreditoch podľa 
článku 5 ods. 1c. Register je verejne 
prístupný.“

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4b (nový)
Nariadenie 2009/443/ES
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4b) V článku 8 sa odsek 4 nahrádza 
takto:
„(4) Komisia vedie centrálny register 
údajov hlásených členskými štátmi 
podľa tohto článku. Centrálny register je 
verejne prístupný.
Komisia najneskôr do 30. júna každého 
roka počnúc rokom 2011 predbežne 
vypočíta pre každého výrobcu:
a) priemerné špecifické emisie CO2 za 
predchádzajúci kalendárny rok;
b) cieľovú hodnotu špecifických emisií 
za predchádzajúci kalendárny rok a
c) rozdiel medzi jeho priemernými 
špecifickými emisiami CO2 za 
predchádzajúci kalendárny rok 
vypočítanými podľa písmena a) a jeho 
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cieľovou hodnotou špecifických emisií v 
tom istom roku.
Okrem toho Komisia najneskôr do 30. 
júna každého roka počnúc rokom 2016 
a do roku 2023 vrátane 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 
vypočítanými podľa písmena a) a jeho 
cieľovou hodnotou špecifických emisií v 
tom istom roku.
Komisia oznámi každému výrobcovi 
predbežný výpočet, ktorý sa na neho 
vzťahuje. Oznámenie obsahuje údaje za 
každý členský štát o počte nových 
registrovaných osobných automobilov 
a ich špecifických emisiách CO2.“

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4c (nový)
Nariadenie 2009/443/ES
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4c) V článku 8 sa odsek 5 nahrádza 
takto:
„(5) Výrobcovia môžu do troch mesiacov 
od oznámenia predbežného výpočtu 
podľa odseku 4 informovať Komisiu o 
chybách v údajoch, pričom uvedú 
členský štát, v ktorého údajoch sa podľa 
nich vyskytla chyba.
Počnúc rokom 2016 až do roku 2023 
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vrátane oznamuje Komisii každý výrobca 
v lehote troch mesiacov po oznámení 
predbežného výpočtu podľa ods. 4, či 
Komisia pri výpočte jeho priemerných 
špecifických emisií CO2
v predchádzajúcom kalendárnom roku má 
zohľadniť superkredity uvedené v článku 
5.
Komisia posúdi každé oznámenie od 
výrobcov a do 31. októbra buď potvrdí 
alebo upraví predbežné výpočty podľa 
ods. 4.“

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8a (nový)
Nariadenie 2009/443/ES
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) V článku 12 sa odsek 1 nahrádza 
takto:
„(1) Na žiadosť dodávateľa alebo 
výrobcu sa zohľadnia úspory CO2
prostredníctvom využitia inovatívnych 
technológií alebo kombinácie 
inovatívnych technológií („inovatívne 
balíky technológií“).  Celkový príspevok 
týchto technológií k zníženiu cieľa pre 
priemerné špecifické emisie každého 
výrobcu môže byť až 7 g CO2/km.“

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Nariadenie 2009/443/ES
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V článku 12 ods. 2 sa prvá veta
nahrádza takto:

(9) V článku 12 sa odsek 2 nahrádza takto:

„Komisia prijme podrobné ustanovenia pre 
postup schvaľovania inovačných
technológií uvedených v odseku 1 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
14 ods. 2 tohto nariadenia.“

„(2) Komisia prijme podrobné ustanovenia 
pre postup schvaľovania inovatívnych
technológií alebo inovatívnych balíkov 
technológií uvedených v odseku 1 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v článku 
14 ods. 2. Postupy schvaľovania budú 
vychádzať z týchto kritérií:
a) dodávateľ alebo výrobca musí mať 
možnosť nárokovať si zníženia CO2
dosiahnuté prostredníctvom využitia 
inovatívnych technológií alebo balíkov 
inovatívnych technológií;
b) inovatívne technológie alebo balíky 
inovatívnych technológií musia mať 
overiteľný prínos k zníženiu CO2;
c) účinok inovatívnych technológií 
a inovatívnych balíkov technológií na 
špecifické emisie CO2 osobného 
automobilu nesmie byť v rámci 
štandardného testovacieho cyklu vyšší 
ako 25 %; inovatívne technológie 
a inovatívne balíky technológií nesmú
podliehať povinným ustanoveniam na 
základe doplňujúcich opatrení na 
zníženie o dodatočnú hodnotu 10 g 
CO2/km uvedenú v článku 1, ani nie sú 
povinné podľa iných ustanovení 
právnych predpisov Spoločenstva.“

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9a (nový)
Nariadenie 2009/443/ES
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) V článku 12 sa odsek 3 nahrádza 
takto:
„(3) Dodávateľ alebo výrobca, ktorý 
žiada o schválenie opatrenia ako 
inovatívnej technológie alebo 
inovatívneho balíka technológií, predloží 
Komisii správu vrátane osvedčenia o 
overení uskutočnenom nezávislým a 
certifikovaným orgánom. V prípade 
možnej interakcie tohto opatrenia s inou 
už schválenou inovatívnou technológiou 
alebo iným už schváleným inovatívnym 
balíkom technológií sa táto interakcia 
uvedie v správe a v osvedčení o overení 
sa zhodnotí, do akej miery táto 
interakcia ovplyvní zníženie dosiahnuté 
každým opatrením.“

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9b (nový)
Nariadenie 2009/443/ES
Článok 12 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9b) Za článok 12 ods. 4 sa dopĺňa tento 
odsek:
„(4a) Komisia raz ročne predkladá Rade 
a Parlamentu správu o schválených 
a zamietnutých inovatívnych 
technológiách a inovatívnych balíkoch 
technológií.“
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Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10 – písmeno b
Nariadenie 2009/443/ES
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) Vypúšťa sa druhý pododsek odseku 3. b) Odsek 3 sa nahrádza takto:

„(3) Od roku 2012 Komisia uskutočňuje 
posúdenie vplyvu, aby sa podľa článku 
14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 715/2007 do 
roku 2014 prepracoval postup merania 
emisií CO2 podľa nariadenia (ES) č. 
715/2007 s cieľom uplatňovať od roku 
2021 prepracovaný postup merania.
Komisia najmä predloží príslušné 
návrhy na úpravu týchto postupov tak, 
aby primerane odrážali skutočné emisie 
CO2 automobilov a začleňovali 
schválené inovačné technológie 
definované v článku 12, ktoré by sa 
mohli zohľadniť v skúšobnom cykle. 
Komisia zabezpečí, aby boli tieto 
postupy následne pravidelne 
preskúmavané.“

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10 – písmeno c
Nariadenie 2009/443/ES
Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia do 31. decembra 2014 vykoná 
preskúmanie cieľových hodnôt 
špecifických emisií, postupov a ďalších 

(5) Komisia do 31. decembra 2017
vykoná preskúmanie cieľových hodnôt 
špecifických emisií, postupov a ďalších 
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aspektov tohto nariadenia s cieľom 
stanoviť cieľové hodnoty emisií CO2 pre 
nové osobné automobily na obdobie po 
roku 2020.

aspektov tohto nariadenia s cieľom 
stanoviť cieľové hodnoty emisií CO2 pre 
nové osobné automobily na obdobie po 
roku 2020.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10 – písmeno d
Nariadenie 2009/443/ES
Článok 13 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Komisia je v súlade s článkom 14a 
splnomocnená prijať delegované akty na 
úpravu vzorcov v prílohe I, aby sa 
zohľadnila akákoľvek zmena regulačného 
skúšobného postupu na meranie 
špecifických emisií CO2, ako je uvedené 
v nariadení (ES) č. 715/2007 a v nariadení 
(ES) č. 692/2008, a zároveň aby bolo 
zabezpečené, že podľa starých a nových 
skúšobných postupov sa budú klásť 
požiadavky na zníženie emisií 
s porovnateľnou prísnosťou pre výrobcov 
a vozidlá s rozličnou úžitkovou hodnotou. 

7. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 14a prijať delegované akty na 
úpravu vzorcov v prílohe I, aby sa 
zohľadnila akákoľvek zmena regulačného 
skúšobného postupu na meranie 
špecifických emisií CO2, ako je uvedené 
v nariadení (ES) č. 715/2007 a v nariadení 
(ES) č. 692/2008, a zároveň aby bolo 
zabezpečené, že podľa starých a nových 
skúšobných postupov sa budú klásť 
požiadavky na zníženie emisií 
s porovnateľnou prísnosťou pre výrobcov 
a vozidlá s rozličnou úžitkovou hodnotou.
Odchýlky spôsobené novým skúšobným 
postupom sa musia úplne prispôsobiť. 
Takéto prispôsobenie platí od 1. januára 
2021.

Or. de
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ODÔVODNENIE

Cieľom tohto návrhu je ďalej výrazne, ale aj hospodárne a ekologicky zmysluplne znížiť 
emisie CO2 z nových automobilov prostredníctvom uplatnenia moderných koncepcií pohonu. 
Od roku 2006 platí hodnota flotily 160g CO2/km, od roku 2015 má platiť hodnota 130g 
CO2/km a od roku 2020 95g CO2/km. Je to veľmi ambiciózna hodnota. Spravodajca považuje 
za dôležité, aby sa tieto cieľové hodnoty dosiahli napriek tomu, že sú najväčším znížením 
ostatných rokov. Okrem toho Komisia vo svojom návrhu COM(2012) 393 navrhuje znížiť 
rastový koeficient na výpočet špecifických emisií CO2 nových osobných automobilov 
v nariadení (ES) č. 443/2009 z a=0,0457 na a=0,0333 . Toto zníženie predstavuje ďalší pokles 
kriviek o 27 %, ktoré postihuje vyššími nákladmi práve výrobcov väčších, prémiových 
automobilov a nie výrobcov menších automobilov. Avšak vzhľadom na to, že 
technologickými pioniermi sú vo všeobecnosti väčšie automobily, pociťuje spravodajca 
potrebu navrhnúť realistický systém stimulov, ktorý bude podporovať vývoj a realizáciu 
nových, environmentálne priaznivých koncepcií pohonu. Štátne rozpočty členských štátov sa 
tým nesmú zaťažiť, predovšetkým nie v dôsledku krížových dotácií.  Zároveň chce 
spravodajca zaručiť, aby sa zachovalo široké spektrum výrobcov a nových osobných 
automobilov, aby sa umožnila spravodlivá hospodárska súťaž medzi výrobcami nových 
osobných automobilov. Okrem toho nesmie byť cieľom EÚ obmedzovať slobodu jednotlivca 
pri výbere automobilu.

Systém stimulov by mal všetkým výrobcom umožniť, aby do roku 2020 nazbierali tzv. 
superkredity, ktoré bude Komisia spravovať vo verejne prístupnom registri. Výrobcovia majú 
potom možnosť Komisii oznámiť, či sa majú alebo nemajú nazbierané superkredity za 
kalendárny rok flexibilne započítať na dosiahnutie ich individuálnych cieľov. Započítanie sa 
však výrobcom umožní iba vtedy, ak svoje emisné ciele v príslušnom kalendárnom roku 
prekročia najviac o 15 %. Okrem toho sa majú pre superkredity kvalifikovať iba automobily, 
ktorých špecifické emisie CO2 sú najviac 50g CO2/km alebo ktorých dojazd je aspoň 40 km 
pri výhradnom použití elektrického pohonu. Tak budú výrobcovia nútení aj naďalej viac 
investovať do alternatívnych pohonov a uvádzať svoje koncepcie na trh. Systém stimulov 
končí v roku 2023. Multiplikátor je stanovený zostupne a má mať od roku 2018 hodnotu 2.  

Aby sa spotrebiteľom ponúkla možnosť porovnania, spotreba každého modelu výrobcu sa 
meria pomocou štandardizovaného postupu merania NEJC (nový európsky jazdný cyklus). 
V súčasnosti Komisia a ostatné inštitúcie pracujú na novom vydaní tzv. skúšobného postupu 
pre ľahké úžitkové vozidlá (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure – WLTP). 
S cieľom umožniť aj výrobcom istotu plánovania je potrebné, aby sa NEJC udomácnil ako 
základ na dosiahnutie 95g CO2/km do roku 2020. Potom sa má starý testovací cyklus nahradiť 
postupom WLTP, ktorý bude slúžiť ako základ vymeriavania cieľov po roku 2020. 

Výrobcovia nových osobných automobilov a ich dodávatelia sa majú podnecovať k tomu, aby 
certifikovali a zabudovávali technológie alebo balíky technológií (ekoinovácie), ktoré ďalej 
znižujú spotrebu paliva, a s tým priamo súvisiace emisie CO2. Doposiaľ nejestvujú žiadne 
uznané ekoinovácie, pretože postup preskúmania je priveľmi zdĺhavý a finančne náročný. 
Preto považuje spravodajca za nevyhnutné vytvoriť stimul na zjednodušenie uznávania 
inovatívnych technológií alebo balíkov technológií. Ako je zakotvené v nariadení (ES) č. 
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443/2009, môže mať celkový príspevok týchto technológií k zníženiu cieľovej hodnoty 
priemerných špecifických emisií každého výrobcu hodnotu až 7 g CO2/km. 

Keďže sa ešte nedá odhadnúť, aké alternatívne koncepcie pohonu spotrebitelia prijmú, nemá 
zmysel predkladať revíziu regulácie na obdobie po roku 2020 už v roku 2014. Spravodajca sa 
domnieva, že zmysluplné prehodnotenie budúcej situácie na trhu by sa malo uskutočniť 
najskôr v roku 2017. 


