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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia 11. júla 2012 predložila návrh na preskúmanie nariadenia (ES) č. 443/2009, v 
ktorom sa stanovuje rámec na znižovanie emisií CO2 pre nový vozový park do roku 2020.
Týmto preskúmaním sa zavádzajú potrebné postupy, bez ktorých by sa nedal účinne 
dosiahnuť cieľ 95 g CO2/km stanovený na druhé obdobie do roku 2020.

Postupy sú tými aspektmi uplatňovania, ktoré ovplyvnia spôsob, akým sa cieľ v oblasti emisií 
dosiahne. V návrhu Komisie ostáva väčšina postupov nezmenená, pričom sa stanovujú tieto 
výnimky:
– pre automobily emitujúce do 35 g CO2 na km sa v období od roku 2020 do roku 2023 

zavedú superkredity s multiplikátorom 1,3 obmedzené počas trvania režimu na 
celkový počet 20 000 vozidiel na každého výrobcu;

– aktualizuje sa cieľ na rok 2020 v súlade s výnimkou pre špecializovaných výrobcov a 
výrobcovia, ktorí zaznamenali menej než 500 registrácií nových osobných 
automobilov ročne, sú oslobodení od povinnosti dosiahnuť cieľ znižovania emisií 
CO2;

– ekologické inovácie sa ponechajú, ak sa zavedie zrevidovaný postup kontroly.
Okrem toho sa aktualizujú ustanovenia o postupe výboru tak, aby boli v súlade s Lisabonskou 
zmluvou.
Spravodajkyňa vo všeobecnosti víta zrevidované nariadenie. Vzhľadom na skutočnosť, že 
väčšina výrobcov automobilov je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich cieľov znižovania 
emisií CO2 stanovených na rok 2015 a 2020 a dohodnutých v roku 2009, v tomto štádiu by 
bolo nežiaduce zaviesť rozsiahle zmeny postupov na dosiahnutie cieľovej hodnoty 95 g 
CO2/km stanovenej na rok 2020. Ostávajú však niektoré dôležité otázky, ktoré Komisia 
dostatočne nerieši vo svojom návrhu. 

Dôležitou otázkou, ktorá vyvoláva znepokojenie, je rastúci rozdiel medzi emisiami vo vzťahu 
k typovému schvaľovaniu a skutočnými emisiami z nových osobných automobilov, ktorý 
Komisia odhaduje až na 15 – 30 %. Tento rozdiel je spôsobený hlavne metódami, ktoré 
používajú výrobcovia automobilov pri meraní emisií CO2 podľa súčasného postupu 
skúšobného cyklu. Je mimoriadne dôležité zaoberať sa týmto problémom, v neposlednom 
rade preto, že znižovanie emisií CO2 sa prejavuje úsporami paliva u spotrebiteľov a 
znižovaním dovozu ropy. 

Spravodajkyňa by preto chcela požiadať Komisiu o to, aby do roku 2014 preskúmala 
regulačný skúšobný postup EÚ na meranie špecifických emisií CO2, ktorý je stanovený v 
nariadení (ES) č. 715/2007 a v jeho vykonávacích opatreniach. Do januára 2015 by Komisia 
mala byť schopná aktualizovať testovací cyklus EÚ. Táto aktualizácia by mala prebehnúť bez 
ohľadu na to, či Európska hospodárska komisia OSN dovtedy vypracuje celosvetový 
harmonizovaný testovací postup pre ľahké úžitkové vozidlá (WLTP), keďže palivová 
hospodárnosť je v záujme európskych spotrebiteľov bez ohľadu na pokrok na medzinárodnej 
úrovni. Potom by sa mohli nové postupy WLTP zahrnúť do rámca testovacieho cyklu EÚ, 
pričom by sa mohli prispôsobiť ciele jednotlivých výrobcov v oblasti znižovania emisií CO2. 
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V rámci aktualizácie testovacieho cyklu EÚ v roku 2015 by sa nemala zachovať možnosť 
merania ekologických inovácií mimo testovacieho cyklu.

Nedostatkom návrhu Komisie je chýbajúca vízia na obdobie po roku 2020. Hoci nemusí byť 
možné predpovedať presný vývoj v oblasti technologických zlepšení do roku 2025, priemyslu 
by sa mohla poskytnúť istota vyplývajúca z jasného politického signálu. Preto by sa mali v 
tomto nariadení stanoviť cieľové úrovne emisií CO2 do roku 2025. Takýto cieľ poskytne 
priemyslu dostatok času a bude predmetom preskúmania, na základe ktorého sa overí, či je 
možné ho dosiahnuť sociálne a ekonomicky spravodlivým spôsobom. 

V USA sa už stanovil cieľ na rok 2025. V súlade s týmto cieľom sú americkí výrobcovia áut 
povinní znížiť spotrebu paliva pri priemerných autách predaných v období 2011 – 2025 o 
polovicu. Keďže EÚ by mala ostať na čele celosvetového boja za čistejšie vozidlá, mala by 
nabrať rovnako ambiciózne tempo modernizácie. Zníženie úrovní emisií z roku 2011 o 50 % 
by znamenalo dosiahnutie cieľovej hodnoty menej než 70 g CO2 na kilometer. Z poslednej 
štúdie z roku 2012, ktorú vypracovala spoločnosť AEA-Ricardo, vyplýva, že hodnota 70 g 
CO2/km je najvhodnejšia cieľová hodnota na rok 2025, pričom sa odhaduje, že tento cieľ je 
možné dosiahnuť, iba ak bude podiel vozidiel s mimoriadne nízkymi emisiami 7 % a podiel 
hybridných áut približne 20 %. 

Dosiahnutie cieľa 70 g CO2/km stanoveného na rok 2025 by zaručilo pokračovanie v 
investíciách do vývoja alternatívnych hnacích sústav a prispelo by k posilneniu rastu a 
vytvoreniu pracovných miest v oblasti vyspelých technológií Európe. McKinsey odhaduje, že 
do roku 2030 sa v EÚ vzhľadom na potrebu vyrábať vozidlá s vyššou palivovou účinnosťou 
vytvorí 110 000 nových pracovných miest v oblasti výroby a výskumu a vývoja. Komisia 
poukazuje na výhody používania stopy vozidiel ako parametra úžitkovej hodnoty namiesto 
hmotnosti vozidiel. Bolo by vhodné prejsť v súvislosti so stanovením cieľa na rok 2025 na 
používanie stopy ako parametra úžitkovej hodnoty, pričom by sa výrobcom umožnilo vyberať 
si v období 2015 – 2020 medzi meraním na základe hmotnosti vozidla a meraním na základe 
stopy vozidla.

Napokon spravodajkyňa navrhuje zmeniť a doplniť článok týkajúci sa superkreditov. 
Nedostatkom superkreditov je, že hoci motivujú výrobcov automobilov k produkcii väčšieho 
počtu vozidiel s mimoriadne nízkymi emisiami, zároveň im umožňujú predávať viac 
automobilov spôsobujúcich vyššie znečistenie, čo oslabuje dosahovanie cieľa znižovania 
emisií CO2. Spravodajkyňa navrhuje namiesto toho zaviesť flexibilnú autorizáciu, podobnú 
autorizácii, ktorá sa používa v Kalifornii pri vozidlách s nízkymi emisiami.  Umožní to 
zrýchliť vývoj a zavádzanie alternatívnych hnacích sústav, ako sú elektrické batérie a 
palivové články, pričom sa zaistia primerané investície do technológií zabezpečujúcich 
mimoriadne nízke emisie. Poskytnú sa tiež stimuly pre priekopníkov znížením ich priemernej 
cieľovej hodnoty emisií CO2 na rok 2025 a zároveň sa zabezpečí, že výrobcovia, ktorí sa 
rozhodnú neprispieť k skorému zavádzaniu vozidiel s mimoriadne nízkymi emisiami, 
vykonajú v období po roku 2020 dodatočné zlepšenia v rámci svojho obvyklého vozového 
parku.

Je potrebné, aby Komisia, členské štáty a regionálne a miestne orgány identifikovali a šírili 
najlepšie postupy v oblasti zvyšovania dopytu po vozidlách s mimoriadne nízkymi emisiami 
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tak, aby vo všetkých členských štátoch došlo k zdravému rastu predaja, ktorý možno sledovať 
v niektorých európskych krajinách.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Ak sa ciele menia príliš často, vytvára 
to neistotu pre automobilový priemysel a 
má to vplyv na celosvetovú 
konkurencieschopnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Je vhodné objasniť, že na účely 
overovania plnenia cieľa 95 g CO2/km, 
bude pokračovať meranie emisií CO2
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 
z 20. júna 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 a jeho vykonávacími opatreniami 
a inovačnými technológiami.

(2) Je vhodné objasniť, že na účely 
overovania plnenia cieľa 95 g CO2/km, 
bude pokračovať meranie emisií CO2
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 
z 20. júna 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 a jeho vykonávacími opatreniami 
a inovačnými technológiami. Štúdie 
uskutočnené Komisiou však ukazujú, že 
skúšobné postupy používané na meranie 
emisií CO2 podľa uvedeného nariadenia 
nezabránili väčšiemu využívaniu 
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pružných možností výrobcami, čo viedlo 
k údajnému zníženiu emisií CO2, ktoré nie 
je spôsobené technologickými zlepšeniami 
a nemožno ho dosiahnuť pri reálnej jazde 
na ceste. Preto by sa nariadenie (ES) 
č. 715/2007 malo urýchlene revidovať 
s cieľom zaistiť, aby skúšobné postupy 
primerane odrážali skutočné emisie CO2
z automobilov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Vysoké a stále sa zvyšujúce ceny 
fosílnych palív a najmä ceny ropy 
ohrozujú hospodársku obnovu, 
energetickú bezpečnosť a dostupnosť 
energie v Európe. Ropné šoky môžu viesť 
k hlbokej recesii, nižšej 
konkurencieschopnosti a vyššej 
nezamestnanosti. Preto je prioritou 
zníženie našej závislosti od ropy, a to 
okrem iného zvýšením účinnosti 
a udržateľnosti nových osobných 
automobilov a dodávkových áut.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Vzhľadom na veľmi vysoké náklady na 
výskum a vývoj a jednotkové výrobné 
náklady na prvé generácie vozidiel s 
výrazne nízkouhlíkovými technológiami je 
vhodné, aby sa dočasne a v obmedzenej 
miere zrýchlil a uľahčil proces ich 
zavádzania na trh Únie v počiatočných 
fázach ich komercializácie.

(3) Vzhľadom na vysoké náklady na 
výskum a vývoj a jednotkové výrobné 
náklady na prvé generácie vozidiel s 
výrazne nízkouhlíkovými technológiami je 
vhodné, aby sa dočasne a v obmedzenej 
miere zrýchlil a uľahčil proces ich 
zavádzania na trh Únie v počiatočných 
fázach ich komercializácie. Komisia, 
členské štáty a regionálne a miestne 
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orgány by mali vyvinúť úsilie s cieľom 
identifikovať a šíriť najlepšie postupy v 
oblasti zvyšovania dopytu po vozidlách s 
mimoriadne nízkymi emisiami tak, aby vo 
všetkých členských štátoch došlo k 
zdravému rastu predaja, ktorý možno 
sledovať v niektorých európskych 
krajinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
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 
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.

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

Odôvodnenie

Výrobcovia s malým objemom výroby žiadali o výnimky prostredníctvom komplikovaného 
procesu, ktorý si vyžadoval významné zdroje, a to aj na strane Komisie. Komisiou 
vypracované posúdenie vplyvu uvádza, že títo výrobcovia majú marginálny vplyv na klímu. 
Okrem toho, prahová hodnota 500 automobilov bráni hospodárskemu rozvoju týchto malých 
podnikov, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť finančnej životaschopnosti, ak vyrábajú až 
1 000 automobilov, a to najmä v kontexte hospodárskej krízy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) 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 s 
dlhodobými cieľmi Únie v oblasti zmeny 
klímy a dôsledkov pre rozvoj nákladovo 
efektívnych technológií znižovania emisií 
CO2 z osobných automobilov. Preto je 
potrebné, aby sa preskúmali tieto aspekty, 
aby Komisia vypracovala správu 
a v prípade potreby predložila návrhy na 
ciele v oblasti CO2 po roku 2020.

(7) Aby sa automobilovému priemyslu 
umožnilo realizovať dlhodobé investície a 
inovácie, je potrebné poskytnúť informácie 
na obdobie po roku 2020, a to stanovením 
cieľa na rok 2025. Tento cieľ by sa mal
zakladať na potrebnej rýchlosti znižovania 
emisií v súlade s dlhodobými cieľmi Únie 
v oblasti zmeny klímy a mal by zlepšovať
rozvoj nákladovo efektívnych technológií 
znižovania emisií CO2 z osobných 
automobilov. Preto je potrebné, aby 
Komisia vypracovala správu a navrhla 
ciele, ktoré budú v súlade s nákladovo 
efektívnym spôsobom dosahovania 
dlhodobých cieľov Únie v oblasti klímy na 
rok 2050 a ktoré naďalej zabezpečia 
vedúce postavenie Európskej únie, pokiaľ 
ide o palivovú hospodárnosť a emisie 
CO2. Správa by mala zohľadňovať emisie 
CO2 za celý životný cyklus automobilov 
(vrátane výroby a konca životnosti).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. So zreteľom na dlhý čas, ktorý 
výrobcovia potrebujú na výskum a vývoj, a 
s cieľom poskytnúť investorom istotu, 
ktorú potrebujú, je dôležité stanoviť cieľ 
na rok 2025.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7b. Keďže správne a pravdivé informácie 
o emisiách CO2 a spotrebe paliva, ktoré sú 
priamo previazané, sú zásadne dôležité 
pre spotrebiteľov, aby mohli prijímať 
informované rozhodnutia, mala by sa 
venovať najvyššia možná pozornosť 
predvídaniu týchto parametrov. Dnes sa 
však skutočné emisie automobilov 
a dodávkových áut na cestách veľmi líšia 
od hodnôt určených v súčasnom 
testovacom cykle. Preto je potrebný 
urýchlený vývoj lepšieho testovacieho 
cyklu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
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 (ES) č. 443/2009 sa 
požaduje, aby Komisia uskutočňovala 
posudzovanie vplyvu v záujme 
preskúmania postupov merania emisií CO2
tak, aby tieto postupy primerane odrážali 
skutočné emisie CO2 automobilov. 
Súčasné uplatňovanie regulačného 
postupu Únie na meranie špecifických 
emisií CO2 vedie k zaznamenávaniu 
nižších úrovní emisií, než sú úrovne pri 
skutočnej prevádzke vozidiel na cestách. 
Postupy merania stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
715/2007 z 20. júna 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 a v jeho vykonávacích 
opatreniach sa preto musia urýchlene 
zmeniť a doplniť.
Preskúmanie skúšobných postupov v 
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súčasnosti 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, 
a keďže súčasný skúšobný cyklus 
dostatočne neodráža skutočné emisie 
automobilov a dodávkových áut na 
cestách, je zásadne dôležité urýchlene 
vyvinúť lepší skúšobný cyklus. Aby sa 
výrobcom umožnilo plánovať pri plnej 
znalosti ustanovení, budú musieť 
dodržiavať terajší skúšobný postup 
dovtedy, kým sa nahradí skúšobným 
postupom pre ľahké úžitkové automobily. 
Keď sa súčasné skúšobné postupy 
uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 
443/2009, ktorým sú 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, zmenia a doplnia, limity 
stanovené v prílohe I sa upravia tak, aby 
bola zabezpečená porovnateľná prísnosť 
pre výrobcov a triedy vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
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) 

(12) Komisii by sa mala udeliť právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie
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 osobitne
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
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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.

prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to
aj na expertnej úrovni. Pri príprave a 
vypracovávaní delegovaných aktov by 
mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a 
vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu a 
Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12a Je vhodné posúdiť potrebu upustiť od 
cieľov v oblasti emisií CO2 a nahradiť ich 
cieľmi v oblasti palivovej účinnosti, keďže 
ciele v oblasti emisií CO2 nezohľadňujú 
škodlivé emisie moderných spaľovacích 
motorov.  Komisia je preto vyzvaná, aby 
predložila správu o tejto problematike.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Komisia posudzovala dostupnosť 
údajov o stope vozidiel a ich používanie 
ako parametra úžitkovej hodnoty vo 
vzorcoch v prílohe I. Tieto údaje sú 
dostupné a ich prípadné používanie sa 
posudzovalo v rámci posúdenia vplyvu. Na 
základe tohto posúdenia bol prijatý záver, 
že ako parameter úžitkovej hodnoty vo 
vzorci na rok 2020 by sa mala používať 
hmotnosť. V rámci ďalšieho preskúmania 
však treba zvážiť nižšie náklady a výhody 
prechodu na stopu vozidla ako parametra 
úžitkovej hodnoty.

(14) Komisia posudzovala dostupnosť 
údajov o stope vozidiel a ich používanie 
ako parametra úžitkovej hodnoty vo 
vzorcoch v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 
443/2009. Tieto údaje sú dostupné a ich 
prípadné používanie sa posudzovalo 
v rámci posúdenia vplyvu. Na základe 
tohto posúdenia bol prijatý záver, že ako 
parameter úžitkovej hodnoty vo vzorci na 
rok 2020 by sa mala používať hmotnosť, 
keďže zmena parametra úžitkovej hodnoty 
by nespĺňala cieľ istoty plánovania, 
pretože výrobcovia už začali s 
dosahovaním cieľa do roku 2020 na 
základe pokračovania súčasného 
parametra. Vzhľadom na nižšie náklady a 



PE502.182v02-00 12/22 AD\930092SK.doc

SK

výhody prechodu na stopu vozidla ako 
parameter úžitkovej hodnoty by sa však
stopa vozidla mala používať ako 
parameter úžitkovej hodnoty v súvislosti s 
cieľom do roku 2025, pričom výrobcom 
by sa mala poskytnúť možnosť používať 
stopu vozidla od roku 2020.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Týmto nariadením sa pre nový vozový 
park stanovuje od roku 2020 cieľ 
priemerných emisií vo výške 95 g CO2/km 
na základe meraní v súlade s nariadením 
(ES) č. 715/2007 a prílohou XII 
k nariadeniu (ES) č. 692/2008 a jeho 
vykonávacími opatreniami, ako aj 
inovačnými technológiami.

Týmto nariadením sa pre nový vozový 
park stanovuje od roku 2020 cieľ 
priemerných emisií vo výške 95 g CO2/km 
na základe meraní v súlade s nariadením 
(ES) č. 715/2007, prílohami III a XII 
k nariadeniu (ES) č. 692/2008, normami 
ECE R83-06 a ECE R101 v každom 
prípade podľa platnosti ku dňu ...+.
___________________

+ Ú. v.: Vložte, prosím, dátum prijatia 
tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Verzia súčasnej regulácie Euro 6 (NEDC/ECE R83 a ECE R101) by sa mala aktualizovať, 
aby zaručila rovnakú úroveň prísnosti cieľov, aká je v súčasnosti, bez ohľadu na 
predpokladané zmeny postupov a cyklu ako takého.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Článok 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Článok 4, článok 8 ods. 4 písm. b) a c), 4. Článok 4, článok 8 ods. 4 písm. b) a c), 
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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.“

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.

Odôvodnenie

Výrobcovia s malým objemom výroby žiadali o výnimky prostredníctvom komplikovaného 
procesu, ktorý si vyžadoval významné zdroje, a to aj na strane Komisie. Komisiou 
vypracované posúdenie vplyvu uvádza, že títo výrobcovia majú marginálny vplyv na klímu. 
Okrem toho, prahová hodnota 500 automobilov bráni hospodárskemu rozvoju týchto malých 
podnikov, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť finančnej životaschopnosti, ak vyrábajú až 
1 000 automobilov, a to najmä v kontexte hospodárskej krízy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2a (nový)
Nariadenie (ES) č. 443/2009
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; akékoľvek zmeny 
a doplnenia nariadenia (ES) č. 715/2007 
a nariadenia (ES) č. 692/2008, ako aj 
noriem ECE R 83 a R 101, ktoré sú 
považované za základ a nadobúdajú 
účinnosť po 1. januári 2013, nadobúdajú 
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na účely tohto nariadenia účinnosť až od 
1. januára 2021.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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.

1. Pri vypočítaní priemerných špecifických 
emisií CO2 sa každý nový osobný 
automobil so špecifickými emisiami CO2, 
ktoré sú nižšie ako 50 g CO2/km, počíta 
ako 1,5 osobného automobilu v období od 
roku 2016 do roku 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.

2. Zvýšenie cieľa emisií pre každého 
výrobcu vyplývajúce z výpočtu 
superkreditov je obmedzené stropom 2,5 g 
CO2/km ročne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4a (nový)
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Článok 6 sa nahrádza takto:
„V záujme zistenia, či výrobca 
dodržiava svoje cieľové hodnoty 
špecifických emisií CO2 uvedené v 
článku 4, sa cieľové hodnoty špecifických
emisií CO2 každého vozidla [...] 
schopného používať na svoj pohon 
alternatívne palivá v súlade s normami 
EÚ do 31. decembra 2015 znížia o 5 % 
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ako uznanie za vyšší potenciál pre 
inovatívne palivové technológie a [...] 
znižovanie emisií fungovaním na 
biopalivá. Toto zníženie sa uplatní len v 
prípade, že aspoň 30 % čerpacích staníc 
v členskom štáte, v ktorom je vozidlo 
registrované, poskytuje tento typ 
alternatívneho paliva vrátane biopalív v 
súlade s kritériami trvalej udržateľnosti 
stanovenými v príslušných právnych 
predpisoch Únie.“

Odôvodnenie

Bonus 5 % zníženia špecifických emisií CO2 by sa mal uplatňovať na všetky alternatívne 
palivá vrátane bioesterov, nielen na bioetanol.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4b (nový)
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Článok 8 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. Do článku 8 sa vkladá tento odsek:
„4a. Ak v dôsledku overovania zhody 
výroby členský štát v súlade s článkom 12 
ods. 3 smernice 2007/46/ES zistí, že emisie 
CO2 pri výrobe vozidla sa odchyľujú od 
schváleného typu o viac než 4 %, táto 
odchýlka sa oznámi Komisii spolu s 
podrobnými údajmi uvedenými v prílohe 
II k tomuto nariadeniu.
Špecifické emisie CO2 pre typ vozidla, pre 
ktorý bola zistená odchýlka, sa primerane 
upravia pri výpočte priemerných 
špecifických emisií CO2 v nasledujúcom 
kalendárnom roku.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9
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Nariadenie (ES) č. 443/2009
Článok 12 – odsek 2 – prvá veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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.

Komisia prijme podrobné ustanovenia pre 
postup schvaľovania inovačných 
technológií alebo balíčka inovačných 
technológií uvedené v odseku 1 
prostredníctvom vykonávacích aktov. 
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 14 ods. 2 tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9a (nový)
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Článok 12 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9a. Do článku 12 sa vkladá tento odsek:
„4a. „Komisia raz ročne predkladá Rade a 
Parlamentu správu o schválených a 
zamietnutých inovatívnych technológiách 
a balíkoch inovatívnych technológií.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9b (nový)
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Článok 12 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9b. Do článku 12 sa vkladá tento odsek:
„4b. Komisia do 31. decembra 2013 
dokončí preskúmanie vykonávacích 
opatrení pre inovatívne technológie 
uvedené v tomto článku s cieľom 
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v prípade potreby zefektívniť postupy 
podávania a schvaľovania žiadostí.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 10 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

„3. Komisia od roku 2012 uskutočňuje 
posudzovanie vplyvu s cieľom do roku 
2014, ako sa uvádza v článku 14 ods. 3 
nariadenia (ES) č. 715/2007, zrevidovať 
postupy merania emisií CO2 podľa 
uvedeného nariadenia v záujme čo možno 
najskoršieho uplatňovania zrevidovaného 
postupu 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.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 10 – písmeno ba (nové)
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Článok 13 – odsek 3 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) V článku 13 ods. 3 sa za pododsek 2 
vkladá tento pododsek:
„Na účely overenia toho, či emisie CO2 z 
vyrábaných vozidiel sú v súlade s 
hodnotami schváleného typu, členské 
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štáty zodpovedné za kontroly zhody výroby 
uskutočnia audit hodnôt 
aerodynamického a valivého odporu na 
reprezentatívnej vzorke vyrábaných 
vozidiel vrátane skúšok spomalenia 
a informujú o akejkoľvek odchýlke od 
typovo schválených hodnôt v súlade 
s článkom 8 ods. 4a.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 10 – písmeno bb (nové)
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Článok 13 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

bb) Do článku 13 sa vkladá tento odsek:
 „3a. Komisia posúdi možnosť 
nahradenia prístupu založeného na 
výfukových plynoch, pri ktorom sa 
počítajú len emisie spojené s výrobou a 
používaním paliva, prístupom založeným 
na životnom cykle, ktorý zahŕňa emisie zo 
všetkých etáp života vozidla, od výroby 
materiálu po likvidáciu alebo recykláciu 
na konci životnosti.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 10 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 443/2009
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 
aspektov tohto nariadenia s cieľom stanoviť
cieľové hodnoty emisií CO2 pre nové 
osobné automobily na obdobie po roku
2020.“

5. Komisia do 31. decembra 2014 vykoná 
úplné preskúmanie cieľových hodnôt 
špecifických emisií, postupov a ďalších 
aspektov tohto nariadenia v záujme 
stanovenia cieľových hodnôt emisií CO2
pre nové osobné automobily na rok 2025 
a obdobie po ňom. Tieto cieľové hodnoty 



AD\930092SK.doc 19/22 PE502.182v02-00

SK

sú v súlade s nákladovo efektívnym 
spôsobom na dosiahnutie dlhodobých 
cieľov Únie v oblasti klímy pre rok 2050.
Komisia posúdi: 
a) na základe posúdenia vplyvu 
a technickej a hospodárskej 
uskutočniteľnosti spôsobov na 
dosiahnutie dlhodobého cieľa na rok 
2025; 
b) aspekty na uskutočňovanie tohto cieľa 
vrátane poplatku za nadmerné emisie.
Komisia na základe tohto preskúmania a 
posúdenia vplyvu, ktoré zahŕňa celkové 
posúdenie vplyvu na automobilový 
priemysel a na súvisiace odvetvia, podá 
podľa potreby návrh na zmenu a 
doplnenie tohto nariadenia v súlade 
s riadnym legislatívnym postupom, a to 
spôsobom, ktorý bude čo najneutrálnejší z 
hľadiska hospodárskej súťaže a ktorý 
bude sociálne spravodlivý a udržateľný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 10 – písmeno d
Nariadenie (ES) č. 443/2009
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 v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 14 ods. 2
splnomocnená prijať vykonávacie 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.
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Odôvodnenie

Súčasný návrh poskytuje len možnosť kontroly ex-post Európskym parlamentom a členskými 
štátmi. Keďže členské štáty zodpovedajú za vykonávanie práva Únie a keďže Komisia má túto 
exekutívnu úlohu, sú potrebné jednotné podmienky vykonávania. Z pohľadu priemyslu musia 
mať členské štáty dohľad nad Komisiou. Preto by sa mal uplatňovať príslušný postup vo 
výbore.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Článok 14a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 9 druhom 
pododseku, článku 11 ods. 8, článku 13 
ods. 2 treťom pododseku sa Komisii 
udeľuje na neurčitý čas od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 9 druhom 
pododseku, článku 11 ods. 8 a článku 13 
ods. 2 treťom pododseku sa Komisii 
udeľuje na obdobie piatich rokov od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia]. Komisia najneskôr deväť 
mesiacov pred koncom tohto päťročného 
obdobia predloží správu o delegovaní 
právomoci. Delegovanie právomoci sa 
automaticky predlžuje o obdobia rovnakej 
dĺžky, ak sa proti tomuto predĺženiu 
nevysloví Európsky parlament alebo Rada 
najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Príloha I – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) Od roku 2020: c) Od roku 2020:

Špecifické emisie CO2 = 95 + a × (M –
M0)

Na účely určenia priemerných 
špecifických emisií CO2 vozového parku 
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by sa mal použiť jeden z týchto vzorcov:
kde: i) Špecifické emisie CO2 = 95 + a × (M –

M0)
M = hmotnosť vozidla v kilogramoch (kg) kde:

M0 = hodnota prijatá podľa článku 13 
ods. 2

M = hmotnosť vozidla v kilogramoch (kg)

a = 0,0333. M0 = hodnota prijatá podľa článku 13 
ods. 2

a = 0,0333

ii) Špecifické emisie CO2 = 95 + b × (F –
F0)
kde:
F = stopa vozidla v metroch štvorcových 
(m2)
F0 = hodnota prijatá podľa článku 13 
ods. 2
b = 60 % sklonu krivky hraničných 
hodnôt.
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