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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky parlament a Rada prijali v roku 2011 právny predpis (nariadenie (EÚ) č. 510/2011), 
v ktorom sa na obdobie od roku 2020 stanovila cieľová hodnota 147 g CO2/km vzťahujúca sa 
na nové ľahké úžitkové vozidlá (kategória N1) prvýkrát evidované v Únii, ktoré predtým 
neboli evidované mimo Únie, s výnimkou evidencie na obmedzenú dobu.

V tomto nariadení sa tiež stanovujú tieto prvky:

obdobie postupného zavádzania (2014 – 2017), v ktorom sa má dosiahnuť cieľová hodnota 
špecifických emisií 175 g CO2/km: v roku 2014 ju bude musieť spĺňať 70 % vozidiel 
výrobcu, v roku 2015 75 %, v roku 2016 80 % a od roku 2017 100 %;

superkredity za každé nové ľahké úžitkové vozidlo s emisiami CO2 nižšími ako 50 g 
CO2/km; 

sankcie (tzv. poplatok za nadmerné emisie) pre výrobcov, ktorí nedosiahnu cieľové 
hodnoty emisií CO2;

výnimky pre menších výrobcov, ktorí ročne vyrábajú menej než 22 000 nových ľahkých 
úžitkových vozidiel evidovaných v Únii;

príspevok na ekologické inovácie pre výrobcov, ktorí využívajú inovačné technológie 
umožňujúce znižovať cieľové hodnoty CO2.   

Orientačná hodnota špecifických emisií CO2 sa u každého nového ľahkého úžitkového 
vozidla vypočítava na základe hmotnosti vozidla a uvádza sa v gramoch na kilometer.

Je potrebné splniť záväzné ciele stanovené na rok 2020, ktoré sa uvádzajú v platných 
právnych predpisoch. Podľa technickej analýzy vykonanej na účely posúdenia vplyvu by 
mohli byť do roku 2020 sprístupnené technológie potrebné na splnenie cieľa 147 g CO2/km.

V súčasnom legislatívnom návrhu Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 
510/2011, sa vymedzujú spôsoby, ako dosiahnuť uvedené ciele. Navrhované opatrenia možno 
zhrnúť takto:

 potvrdzuje sa dosiahnuteľnosť cieľovej hodnoty emisií CO2 na rok 2020 pre ľahké 
úžitkové vozidlá;

 tento cieľ by sa aj naďalej určoval na základe hmotnosti vozidla a jeho krivky 
relatívnej limitnej hodnoty;

 naďalej by sa poskytovali príspevky na ekologické inovácie a vyberali poplatky za 
nadmerné emisie;

 na najmenších výrobcov, ktorí vyrábajú menej než 500 ľahkých úžitkových vozidiel 
ročne, by sa nevzťahovala povinnosť splniť uvedený cieľ;
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 do konca roka 2014 by sa vykonala revízia tohto nariadenia s cieľom stanoviť nové 
hodnoty zníženia emisií CO2 na obdobie po roku 2020.

Spravodajca víta návrh Komisie, ktorý potvrdil možnosť dosiahnuť ciele stanovené na rok 
2020, a navrhuje nepredložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v súvislosti s cieľovou 
hodnotou 147 g CO2/km, ktorá v období reštrukturalizácie odvetvia stále predstavuje 
ambicióznu referenčnú hodnotu. 

Spravodajca preto navrhuje zachovať kompromis, ktorý sa dosiahol pred necelými dvoma 
rokmi, a chcel by pripomenúť, že v porovnaní s priemernou hodnotou 203 g CO2/km v roku 
2007 predstavuje cieľová hodnota 147 g CO2/km zníženie o 28 % a väčšie investície 
výrobcov do nových technológií.

Tieto investície však budú mať vplyv na cenu vozidiel (zvýšenie cien až o 10 %) a na malé 
a stredné podniky (MSP), pre ktoré sú ľahké úžitkové vozidlá dôležitým pracovným 
nástrojom. V súčasnej hospodárskej situácii budú MSP veľmi opatrne zvažovať, či sa im 
oplatí nahradiť staré vozidlo a investovať do nového.

Spravodajca je presvedčený, že celkový výhľad na obdobie po roku 2020 je užitočný, ale 
domnieva sa, že stanovenie takýchto cieľov v rámci revízie nariadenia, ktorá sa má vykonať 
v roku 2014, by sa malo odložiť minimálne na rok 2018, keďže sa ešte nevymedzil nový 
skúšobný postup, ktorý sa pravdepodobne nevymedzí skôr, než bude k dispozícii nový 
skúšobný cyklus pre ľahké úžitkové vozidlá (WLTP), ako aj príslušné skúšobné postupy. 
Malo by však ostať dostatok času na to, aby sa zaručila istota pri plánovaní v tomto odvetví. 

Čo sa týka superkreditov, spravodajca nesúhlasí s návrhom Komisie nepredĺžiť platnosť 
príslušných ustanovení na obdobie po roku 2017. Spravodajca sa domnieva, že ide o dôležitý 
stimul, ktorý motivuje najmä inžinierov k využívaniu nových účinných technológií, čo by sa 
nemalo obmedziť len na elektrické vozidlá. To isté by sa malo vzťahovať na koncepciu 
systémov ekologických inovácií: tieto systémy by sa mali v návrhu zachovať a mali by 
účinnejšie podporovať efektívne inovačné technológie.

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)
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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 147 g CO2/km by 
malo 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 pomocou inovačných technológií.

(2) Je vhodné objasniť, že na účely 
overovania plnenia cieľa 147 g CO2/km by 
malo 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 pomocou inovačných technológií. Štúdie 
uskutočnené Komisiou však ukazujú, že 
skúšobné postupy používané na meranie 
emisií CO2 podľa uvedeného nariadenia 
nezabránili väčšiemu využívaniu 
pružných možností výrobcami, čo viedlo 
k údajnému zníženiu emisií CO2, ktoré nie 
je spôsobené technologickými zlepšeniami 
a nemožno ho dosiahnuť pri skutočnej 
prevádzke vozidiel na cestách. Preto by sa 
nariadenie (ES) č. 715/2007 malo 
urýchlene revidovať s cieľom zaistiť, aby 
skúšobné postupy primerane odrážali 
skutočné emisie CO2 z automobilov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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 
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.

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 
cieľa 147 g CO2/km do roku 2020.
Vzhľadom na hospodársku krízu 
a reštrukturalizáciu automobilového 
priemyslu je však dôležité dosiahnuť tento 
cieľ bez ďalšieho zaťažovania 
medzinárodnej konkurencieschopnosti 
odvetvia.

Odôvodnenie

Dosiahnutie hodnoty 147 g/km je stále ambiciózny cieľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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 

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 a aby Komisia pred skončením 
platnosti tohto nariadenia predložila
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ciele po roku 2020. návrh v súvislosti s cieľmi na obdobie po 
roku 2020. S cieľom zaručiť istotu pri 
plánovaní nebude tento návrh predložený 
pred rokom 2018, keďže plnenie takýchto 
cieľov vychádza z nového testovacieho 
cyklu a príslušných skúšobných postupov, 
ktoré sa majú na účely merania 
špecifických emisií CO2 a monitorovania 
uvedeného cieľa zaviesť až po roku 2020.

Odôvodnenie

Cieľ na obdobie po roku 2020 by sa mal stanoviť až po vyhodnotení konkrétnych pokrokov 
dosiahnutých na základe tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V nariadení sa požaduje, aby Komisia 
uskutočňovala posudzovanie vplyvu 
v záujme preskúmania skúšobných 
postupov tak, aby tieto postupy primerane 
zodpovedali skutočným emisiám CO2 z 
automobilov. Táto práca sa vykonáva 
prostredníctvom vypracovania 
celosvetového skúšobného postupu pre 
ľahké úžitkové automobily v rámci 
Európskej hospodárskej komisie 
Organizácie Spojených národov, no zatiaľ 
ešte nebola ukončená. Vzhľadom na túto 
skutočnosť sú v prílohe I k nariadeniu (ES) 
č. 443/2009 stanovené limity emisií na rok 
2020, ktoré sa merajú 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.

(10) V nariadení sa požaduje, aby Komisia 
uskutočňovala posudzovanie vplyvu 
v záujme preskúmania skúšobných 
postupov tak, aby tieto postupy primerane 
zodpovedali skutočným emisiám CO2 z 
automobilov. Táto práca sa vykonáva 
prostredníctvom vypracovania 
celosvetového skúšobného postupu pre 
ľahké úžitkové automobily v rámci 
Európskej hospodárskej komisie 
Organizácie Spojených národov, no zatiaľ 
ešte nebola ukončená. Vzhľadom na túto 
skutočnosť a keďže existujúci testovací 
cyklus dostatočne neodráža skutočné 
emisie z automobilov a dodávok na ceste, 
má kľúčový význam rýchly vývoj lepšieho 
testovacieho cyklu. Ak sa súčasné 
skúšobné postupy, uvedené v prílohe I k 
nariadeniu (ES) č. 443/2009, kde sú
stanovené limity emisií na rok 2020, ktoré 
sa merajú 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 
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pre výrobcov a triedy vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) 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 sa preto 
vyzýva, aby predložila správu o tejto 
problematike.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 510/2011
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Článok 5 sa nahrádza takto:
„Pri výpočte priemerných špecifických 
emisií CO2 sa každé nové ľahké úžitkové 
vozidlo so špecifickými emisiami CO2
nižšími ako 50 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, 
— 1,5 ľahkého úžitkového vozidla v roku 
2017, 
— 1 ľahké úžitkové vozidlo od roku 2018.
Počas trvania systému poskytovania 
superkreditov nepresiahne maximálny 
počet nových ľahkých úžitkových vozidiel 
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so špecifickými emisiami CO2 nižšími ako 
50 g CO2/km, ktorý sa má zohľadniť pri 
uplatňovaní koeficientov uvedených v 
prvom odseku, 1 % na výrobcu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 510/2011
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) V článku 12 ods.1 sa vypúšťa 
posledná veta.

Odôvodnenie

Nemožno obmedzovať inovatívne technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 510/2011
Článok 12 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) V článku 12 sa dopĺňa tento odsek 
4a: 
„4a. Komisia do 31. decembra 2013 
predloží revidované vykonávacie 
opatrenia pre schvaľovanie ekologických 
inovácií, aby uľahčila postupy riešenia 
žiadostí o zavedenie inovatívnych 
technológií, a následne vydá príručku 
vymedzujúcu správne postupy riešenia 
žiadostí.“

Odôvodnenie

V nariadení (EÚ) č. 510/2011 sa uvádza, že v záujme dosiahnutia cieľa Spoločenstva sa do 
úvahy berú úspory CO2 dosiahnuté prostredníctvom používania inovatívnych technológií. 
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Dodnes však bola predložená len jedna žiadosť tohto charakteru. Môže sa to zlepšiť revíziou 
schvaľovacích postupov, aby sa uľahčilo podávanie žiadostí, a vydaním príručky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
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 
stanoviť cieľové hodnoty emisií CO2 pre 
nové ľahké úžitkové vozidlá na obdobie po 
roku 2020.“

Komisia do 31. januára 2016 predloží 
návrh týkajúci sa cieľa v oblasti emisií 
CO2 pre nové ľahké úžitkové vozidlá na 
obdobie po roku 2025. Táto nová cieľová 
hodnota je v súlade s dlhodobými 
cieľovými hodnotami EÚ pre znižovanie 
emisií skleníkových plynov do roku 2050, 
najmä v odvetví dopravy, a zohľadňuje 
dosah na konkurencieschopnosť 
automobilového priemyslu. Návrh sa
opiera o nový celosvetový skúšobný cyklus 
(WLDTP), ktorý nahrádza skúšobné 
postupy stanovené v nariadení (ES) č. 
715/2007. Ak sa na medzinárodnej úrovni 
nedosiahne dohoda o tejto norme do 31. 
júla 2015, návrh vychádza zo zavedeného 
nového európskeho jazdného cyklu 
(NEDC). Návrh novej limitnej hodnoty 
CO2 taktiež zahŕňa:
— posúdenie emisií CO2 z nových 
ľahkých úžitkových vozidiel za životný 
cyklus. Výsledky sa zohľadňujú pri 
posudzovaní limitnej hodnoty;
— údaje o skutočných emisiách 
vznikajúcich pri šoférovaní vozidla (RDE, 
Real World Driving Emissions).“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno aa (nové)
Nariadenie (EÚ) č. 510/2011
Článok 13 – odsek 4a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(aa) Vkladá sa tento odsek 4a:
„4a. 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 až po 
likvidáciu alebo recykláciu na konci 
životnosti.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno b – zarážka 2
Nariadenie (EÚ) č. 510/2011
Článok 13 – odsek 6 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„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 cyklus 
ostanú základom cieľa, ako sa uvádza 
v prílohe I ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 
č. 510/2011, v nariadení (ES) č. 715/2007 
a v prílohách III a XII nariadenia (ES) č. 
692/2008. Nový skúšobný postup a cyklus 
sa plne vymedzia a zavedú najneskôr 31. 
decembra 2018. Dovtedy sa poskytnú aj 
dostatočné monitorovacie údaje. Komisia 
následne zváži možnosť stanoviť nové 
ciele na obdobie po roku 2020.“

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť istotu pri plánovaní v tomto odvetví ostane regulačný skúšobný postup 
v platnosti až dovtedy, kým sa nevytvorí a nezavedie nový postup a kým nebudú k dispozícii 
dostatočné údaje. Nový skúšobný postup by sa mal začať uplatňovať až potom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) č. 510/2011
Príloha 1 – bod 1c (nový)

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.“

Odôvodnenie

Preklep v texte Komisie.



AD\930099SK.doc 13/13 PE502.172v02-00

SK

POSTUP

Názov Postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 z nových ľahkých 
úžitkových vozidiel do roku 2020

Referenčné čísla COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD)

Gestorský výbor
dátum oznámenia na schôdzi

ENVI
11.9.2012

Výbor, ktorý predložil stanovisko
dátum oznámenia na schôdzi

ITRE
11.9.2012

Postup pridružených výborov - dátum 
oznámenia na schôdzi

17.1.2013

Spravodajca výboru požiadaného o 
stanovisko:

dátum vymenovania

Markus Pieper
25.10.2012

Prerokovanie vo výbore 23.1.2013 20.2.2013

Dátum prijatia 19.3.2013

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

36
12
1

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard 
Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen 
Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Adam Gierek, 
Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana 
Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, 
Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera 
Madurell, Michèle Rivasi, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa 
Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen 
Van Brempt

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Françoise 
Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Eija-
Riitta Korhola, Holger Krahmer, Werner Langen, Vladko Todorov 
Panayotov, Markus Pieper, Vladimír Remek

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na 
záverečnom hlasovaní

Oldřich Vlasák


