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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia predložila 11. júla 2012 návrh na preskúmanie nariadenia (ES) č. 443/2009, v 
ktorom sa stanovuje rámec znižovania 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 aspektmi uplatňovania, ktoré ovplyvnia spôsob, akým sa dosiahne cieľ v oblasti 
emisií. V návrhu Komisie ostáva väčšina postupov nezmenená, pričom sa stanovujú tieto 
výnimky:
– pre osobné 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 postupy WLTP zahrnúť do rámca testovacieho cyklu EÚ, pričom 
by sa mohli prispôsobiť ciele jednotlivých výrobcov v oblasti znižovania emisií CO2. V rámci 
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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 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 u áut predaných v období 2011 – 2025 v priemere 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 pre vysokokvalifikovaných pracovníkov v 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 u vozidiel 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 
tak, aby vo všetkých členských štátoch došlo k zdravému rastu predaja, ktorý možno sledovať 
v niektorých európskych krajinách.



PA\923146SK.doc 5/14 PE502.182v01-00

SK

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 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) Svetový trh zameraný na vývoj 
vyspelých technológií umožňujúcich 
zvýšenie efektívnosti vozidiel je rastovým 
trhom. Ďalší rozvoj tohto trhu je v súlade 
s hlavnou iniciatívou stratégie Európa 
2020 „Európa efektívne využívajúca 
zdroje“, v rámci ktorej sa podporuje 
prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo 
efektívne využívajúce zdroje v snahe 
dosiahnuť trvalo udržateľný rast. S 
cieľom ďalej posilňovať inovácie v tejto 
oblasti by sa mal v tomto nariadení 
stanoviť dlhodobý cieľ na rok 2025.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

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 veľmi vysoké náklady na 
výskum a vývoj a jednotkové výrobné 
náklady na prvé generácie vozidiel s 
mimoriadne nízkymi emisiami CO2 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 
orgány by mali vyvinúť úsilie s cieľom 
identifikovať a šíriť najlepšie postupy v 
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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.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

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 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 po roku 2020.

(7) S cieľom umožniť automobilovému 
priemyslu 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 osobných 
automobilov. Preto je potrebné, aby sa 
preskúmali tieto aspekty a aby Komisia 
vypracovala správu o cieľoch znižovania 
emisií CO2 z nových osobných 
automobilov na obdobie po roku 2020 
vrátane cieľovej hodnoty 70 g CO2/km 
stanovenej na rok 2025.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) V nariadení sa požaduje, aby Komisia (8) V nariadení sa požaduje, aby Komisia 
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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.

uskutočňovala posudzovanie vplyvu 
v záujme preskúmania skúšobných 
postupov tak, aby tieto postupy primerane 
odrážali skutočné emisie CO2 z 
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, a to najneskôr do roka 
2014, aby sa odstránila táto nezrovnalosť.
Preskúmanie skúšobných postupov sa v 
súčasnosti tiež vykonáva prostredníctvom 
rozvoja celosvetového skúšobného postupu 
pre ľahké úžitkové automobily v rámci 
Európskej hospodárskej komisie 
Organizácie Spojených národov, ktorý
však ešte nie je ukončený. 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.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Emisie CO2 sa budú naďalej merať v 
súlade s nariadením (ES) č. 715/2007 a 
jeho vykonávacími opatreniami a 
inovačnými technológiami, kým sa 
nezavedie nový, vylepšený a 
reprezentatívnejší postup vychádzajúci z 
celosvetového skúšobného postupu pre 
ľahké úžitkové automobily 
vypracovaného Európskou hospodárskou 
komisiou Organizácie Spojených národov.
Postupy Únie v oblasti merania stanovené 
v nariadení (ES) č. 715/2007 by sa preto 
mali do roku 2014 zmeniť a doplniť tak, 
aby presnejšie odrážali skutočný výkon 
vozidiel na cestách z hľadiska emisií CO2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

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. Tieto údaje sú 
dostupné a ich prípadné používanie sa 
hodnotilo 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. Vzhľadom na nižšie náklady a 
výhody prechodu na stopu vozidla ako
parameter úžitkovej hodnoty by sa mala 
stopa vozidla používať ako parameter 
úžitkovej hodnoty v súvislosti so 
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stanovením cieľa na rok 2025, pričom by 
sa výrobcom mala poskytnúť možnosť 
používať stopu vozidla ako parameter v 
období 2015 – 2020.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) V článku 1 sa dopĺňa tento odsek:
„Týmto nariadením sa pre nový vozový 
park stanovuje od roku 2025 cieľ 
priemerných emisií vo výške 70 g CO2/km 
na základe meraní v súlade s nariadením 
(ES) č. 715/2007 a jeho vykonávacími 
opatreniami, ako aj prílohou XII 
k nariadeniu (ES) č. 692/2008.“

Or. en

Odôvodnenie

Dosiahnutie cieľa 70 g CO2/km na rok 2025, ktorý sa uvádza v uznesení Parlamentu z 
24. októbra 2007 (2007/2119(INI)), zaručí pokračovanie v investíciách do vývoja 
alternatívnych hnacích sústav a prispeje k vytvoreniu pracovných miest pre 
vysokokvalifikovaných pracovníkov v Európe. 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, a to najmä v chemickom a elektronickom priemysle 
(McKinsey).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Článok 5a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Za článkom 5 sa vkladá tento článok: Vkladá sa tento článok:
„Článok 5a „Článok 5a

Superkredity za dosiahnutie cieľa 95 g 
CO2 na km

Flexibilná autorizácia u vozidiel s nízkymi 
emisiami

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. S cieľom určiť, či výrobca dodržiava 
svoje cieľové hodnoty špecifických emisií 
uvedené v článku 4, vzhľadom na vysoké 
náklady na výskum a vývoj a jednotkové 
výrobné náklady na prvé generácie 
vozidiel s mimoriadne nízkymi emisiami 
CO2 a vzhľadom na potrebu zrýchliť a 
uľahčiť proces ich zavádzania na trh 
Únie od roku 2020 sa cieľová hodnota 
špecifických emisií každého výrobcu, 
ktorý:

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.“

a) predá menej než 1 % nových osobných 
automobilov so špecifickými emisiami 
CO2 menej než 35 g CO2/km, zníži o 2 
gramy;

b) predá menej než 2 % nových osobných 
automobilov so špecifickými emisiami 
CO2 menej než 35 g CO2/km, zníži o 1 
gram;
c) predá viac než 3 % nových osobných
automobilov so špecifickými emisiami 
CO2 menej než 35 g CO2/km, zvýši o 1 
gram;
d) predá viac než 4 % nových osobných 
automobilov so špecifickými emisiami 
CO2 menej než 35 g CO2/km, zvýši o 2 
gramy.
2. Od roku ...+ budú členské štáty každý 
rok najneskôr 28. februára zverejňovať 
počet vozidiel so špecifickými emisiami 
CO2 menej než 35 g CO2/km na výrobcu v 
predchádzajúcom kalendárnom roku.
3. Od roku ...+ bude Komisia každý rok 
najneskôr 28. februára hodnotiť, do akej 
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miery vplývajú vo vzťahu k 
predchádzajúcemu kalendárnemu roku 
kredity alebo debety pridelené v rámci 
flexibilnej autorizácie na cieľovú hodnotu 
stanovenú v článku 1.“
____________________
+ Ú. v. EÚ: uveďte prosím rok 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4a (nový)
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Vkladá sa tento článok:
„Článok 7a
Zhoda v prevádzke
1. Opatrenia o zhode v prevádzke 
stanovené v článku 9 a prílohe II 
nariadenia (ES) č. 692/2008 sa uplatňujú 
mutatis mutandis na spotrebu paliva a
emisie CO2 u osobných automobilov v 
priebehu ich normálnej doby životnosti za 
normálnych podmienok používania. 
2. K výsledkom skúšania v prevádzke sa 
pripojí overovacia správa vypracovaná 
nezávislým a certifikovaným orgánom, v 
ktorej sa uvedie, či skúšanie v prevádzke 
predstavovalo skutočné podmienky 
používania a povolené úpravy.
3. Členské štáty sprístupnia verejnosti v 
elektronickej forme výsledky skúšania v 
prevádzke a sprievodnú overovaciu správu 
v súlade so smernicou 2003/4/ES a do 
troch mesiacov postúpia Komisii vyššie 
uvedené výsledky a overovaciu správu.
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4. Ak sa v priebehu skúšania v prevádzke 
nameria hodnota emisií CO2 z osobného 
automobilu, ktorá presahuje jeho hodnotu 
špecifických emisií oznámenú podľa 
článku 8 ods. 2 o viac než 4 %, Komisia 
prepočíta priemerné špecifické emisie CO2
výrobcu v predchádzajúcich rokoch s 
cieľom určiť, či plní cieľovú hodnotu 
špecifických emisií podľa článku 8. Na 
základe týchto prepočtov sa za akékoľvek 
prekročenie cieľovej hodnoty špecifických 
emisií vyberie v súlade s článkom 9 
poplatok za nadmerné emisie.
5. Komisia vedie centrálny register 
výsledkov skúšania v prevádzke 
oznámených vnútroštátnymi orgánmi a 
každoročne zverejňuje súhrnnú správu. 
Centrálny register a súhrnné správy sa 
sprístupňujú verejnosti v elektronickej 
forme.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

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. vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

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 5. „Komisia do 31. decembra 2014 vykoná 
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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.“

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 vrátane cieľovej hodnoty 70 g 
CO2/km na rok 2025.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

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)

kde:
M = hmotnosť vozidla v kilogramoch (kg)

M0 = hodnota prijatá podľa článku 13 
ods. 2

a = 0,0333.

Mal by sa použiť jeden z týchto vzorcov:

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

M = hmotnosť vozidla v kilogramoch (kg)
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)
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F0= hodnota prijatá podľa článku 13 ods. 
2
b = 60 % sklonu krivky hraničných 
hodnôt.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom poskytnúť výrobcom automobilov v prechodnom období istotu a umožniť im plnú 
flexibilitu počas budúcich revízií by sa mal v súvislosti s cieľom na rok 2020 zaviesť vzorec 
založený na stope vozidla, ktorý by sa mal uplatňovať súbežne so vzorcom založeným na 
hmotnosti vozidla. Keďže výrobcovia budú mať možnosť zvoliť si jeden zo spôsobov výpočtu 
cieľovej hodnoty emisií (na základe stopy alebo hmotnosti vozidla), znížia sa celkové náklady 
na plnenie cieľov znižovania emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13a (nový)
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Príloha I – bod 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) V bode 1 prílohy I sa dopĺňa toto 
písmeno:
„ca) Od roku 2025:
Špecifické emisie CO2 = 70 + a × (F – F0)
kde:
F = stopa vozidla v metroch štvorcových 
(m2)
F0= hodnota prijatá podľa článku 13 ods. 
2
a = 60 % sklonu krivky hraničných 
hodnôt.“

Or. en


