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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľ na rok 2020 vo výške 95 g CO2 /km prináša zníženia ročnej spotreby paliva o 27 % 
v porovnaní s cieľom na rok 2015 vo výške 130 g. Očakáva sa, že tento cieľ podnieti výskum 
a inováciu v automobilovom odvetví, podporí ekologický rast a pracovné miesta a zlepší 
medzinárodnú konkurencieschopnosť priemyslu EÚ pri súčasnom znížení závislosti EÚ na 
dovoze ropy. 

Vzhľadom na širokú podporu cieľov tohto legislatívneho návrhu spravodajkyňa predkladá 
obmedzený počet pozmeňujúcich návrhov so všeobecným zámerom posilniť tieto ciele:  

i) Cieľ na obdobie po roku 2020

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, 
stanovenie cieľa na rok 2025 by: a) automobilovému odvetviu zaručilo istotu plánovania 
a investícií; b) stimulovalo trh vozidiel s mimoriadne nízkymi emisiami CO2; c) zachovalo 
celosvetové vedúce postavenie EÚ vo výrobe ekologickejších a palivovo účinnejších vozidiel; 
a d) bolo jasným politickým signálom o potrebe neustáleho znižovania emisií. Európsky 
parlament má možnosť viesť rozpravu o období po roku 2020.

Spravodajkyňa navrhuje cieľ na rok 2025 v rámci rozpätia 65 g CO2 /km do 75 g CO2 /km. 
Presný cieľ by mala navrhnúť Komisia v legislatívnom návrhu, ktorý má predložiť do konca 
roku 2014 vzhľadom na predpokladané zavádzanie technológií s nízkymi emisiami na trh. 
Treba poznamenať, že v USA už cieľ na rok 2025 stanovený bol.

ii) Alternatívny režim superkreditov 

V návrhu Komisie sa pre osobné automobily emitujúce do 35 g CO2/km v období od roku 
2020 do roku 2023 zavádza režim superkreditov s multiplikátorom 1,3, ktorý je obmedzený 
počas trvania režimu na celkový počet 20 000 vozidiel na každého výrobcu. Nedostatkom 
superkreditov je, že hoci môžu motivovať výrobcov osobných automobilov k produkcii 
väčšieho počtu vozidiel s mimoriadne nízkymi emisiami, zároveň im umožňujú predávať viac 
automobilov spôsobujúcich väčšie znečistenie, čo oslabuje dosahovanie cieľa znižovania 
emisií CO2.

Spravodajkyňa navrhuje alternatívny systém superkreditov, ktorého cieľom je uľahčenie a 
zrýchlenie procesu uvádzania vozidiel s mimoriadne nízkymi emisiami CO2 na trh Únie tým, 
že sa budú stimulovať a odmeňovať výrobcovia, ktorí investovali do technológií s nízkymi 
emisiami. Výrobcovia, ktorí dosiahnu aspoň 5 % predaja vozidiel s emisiami pod 50 g 
CO2/km budú odmenení zvýšením ich cieľa o 2 g (napr. 97 g namiesto 95 g CO2/km), zatiaľ 
čo výrobcom, ktorí dosiahnu menej ako 4 % predaja, sa cieľ zníži o 1 g. 

iii) Parameter úžitkovej hodnoty – hmotnosť verzus stopa vozidla

Hoci hmotnosť vozidla má veľmi veľký vplyv na spotrebu paliva a emisie CO2, parameter 
úžitkovej hodnoty založený na hmotnosti bol v návrhu Komisie zachovaný. Analýza 
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hodnotenia vplyvu preukázala nákladový prínos prechodu od hmotnosti na stopu vozidla, 
pretože znižovanie hmotnosti je nedostatočne stimulované hmotnosťou ako parametrom. Ak 
sa použije stopa vozidla, viac sa obmedzia nezmyselné stimuly na zmenu dizajnu automobilu. 
Stopa vozidla by najmä umožnila väčšie využitie znižovania hmotnosti ako možnosti 
dodržiavania súladu.

Napriek významu stopy vozidla by zmena parametra úžitkovej hodnoty nesplnila cieľ istoty 
plánovania, pretože je vysoko pravdepodobné, že výrobcovia plánovali svoje kroky na 
dodržanie súladu do roku 2020 na základe pokračovania uplatňovania súčasného parametra. 
Preto spravodajkyňa navrhuje duálny systém, pri ktorom sa stopa vozidla môže použiť ako 
alternatíva hmotnosti od roku 2016. Umožnením toho, aby si výrobcovia vybrali medzi 
hmotnosťou a stopou vozidla, by sa dosiahli nižšie celkové náklady na plnenie ich cieľov do 
roku 2020. 

iv) Nesúlad medzi emisiami CO2 počas typového schvaľovania a skutočnými emisiami 
CO2 (testovací cyklus)

Dôležitou otázkou, ktorá vyvoláva znepokojenie, je rastúci rozdiel medzi emisiami vo vzťahu 
k typovému schvaľovaniu a skutočnými emisiami z nových osobných automobilov. Na 
základe prieskumu literatúry a informácií od orgánov schvaľovania a testovacích miest je 
jasné, že na znižovanie emisií CO2 z nových automobilov sa čoraz viac využíva flexibilita.
Odhaduje sa, že uplatňovanie flexibility za ostatné desaťročie viedlo v prípade osobných 
automobilov k zníženiu emisií CO2  počas registrovaného typového schvaľovania o približne 
11 % (rozpätie 6 – 16 %), čo tvorí najmenej jednu tretinu zníženia dosiahnutého v období od 
roku 2002 do roku 2010 (9,3 g/km z 26,8 g/km zníženia)1.

Možný dôsledok zvýšeného používania flexibility nie je relevantný iba z hľadiska regulácie. 
Zníženia pri testoch typového schvaľovania, ktoré nie sú výsledkom technologických zlepšení 
vozidiel, nemajú za následok zníženie spotreby paliva pri skutočnej prevádzke vozidla. 
Znamená to, že vozidlá koncovým užívateľom nezaručujú sľubované zníženia nákladov na 
palivo, čo vedie k dezinformovaniu spotrebiteľa. Sklamanie spotrebiteľa zo skutočnej 
spotreby v praxi môže napokon viesť k zníženiu podpory pre politiku EÚ v oblasti znižovania 
emisií CO2. Rôzne úrovne využívania flexibility rôznymi výrobcami tiež môžu viesť 
k nespravodlivej hospodárskej súťaži.  

Spravodajkyňa zdôrazňuje potrebu zmeny nariadenia (ES) č. 715/20072, aby sa zaručilo, že 
testovacie postupy budú primerane odrážať emisie počas skutočnej prevádzky vozidiel na 
cestách. Na riešenie tohto problému sa predkladá viacero pozmeňujúcich návrhov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

                                               
1 Pozri štúdiu realizovanú pre Komisiu: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf.
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/note_2012_en.pdf.
2 Nariadenie 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.
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Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci 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 
Komisie však preukázali, že skúšobné 
postupy používané na meranie emisií CO2
podľa tohto nariadenia nezabraňujú 
zvýšenému využívaniu flexibility 
výrobcami, čoho dôsledkom boli údajné 
zníženia emisií CO2, ktoré nesúvisia 
s technologickými zlepšeniami a nemožno 
ich docieliť počas skutočnej prevádzky na 
ceste. Uznesenie (ES) č. 715/2007 by preto 
malo byť urýchlene zrevidované, a to 
najneskôr do konca roku 2014, s cieľom 
zabezpečiť, aby skúšobné postupy 
poskytovali presný prehľad o emisiách 
CO2 vznikajúcich pri skutočnej prevádzke 
na ceste. 

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V záujme rýchlejšieho zavádzania 
vozidiel s mimoriadne nízkymi emisiami 
CO2 a/alebo elektromobilov na trh je 
potrebné v rámci celej Únie rozvíjať 
zodpovedajúcu infraštruktúru s ponukou 
alternatívnych palív a elektrickej energie 
pre vozidlá, vrátane hustej siete 
nabíjacích staníc na všetkých vhodných 
miestach, kde dlhodobo parkuje mnoho 
elektromobilov, ako sú automobilové 
záchytné (P+R) parkoviská. Elektromobily 
by mali prednostne uchovávať 
nadbytočnú elektrickú energiu vyrobenú 
použitím veternej a/alebo slnečnej 
energie. Okrem toho by sa mali v celej 
Európe zaviesť vymeniteľné poznávacie 
značky, aby sa viac využívali 
elektromobily na dochádzanie na krátke 
vzdialenosti. 

Odôvodnenie

Elektromobily majú svoje opodstatnenie predovšetkým ako prostriedky na uchovávanie 
nadbytočnej elektrickej energie vyrobenej použitím veternej a/alebo slnečnej energie. Chýba 
však príslušná infraštruktúra. Navyše, zavedenie vymeniteľných poznávacích značiek, ktoré sa 
používajú v Nemecku a Rakúsku, by mohlo ľudí motivovať ku kúpe malého elektromobilu, 
ktorý by im slúžil na (každodenné) dochádzanie za prácou, zatiaľ čo väčšie auto by si 
ponechali na rodinné výlety.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci 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 

(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 
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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.

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

Vzhľadom na vysokú administratívnu záťaž spojenú s udeľovaním výnimiek by sa výnimka 
mala vzťahovať na veľmi malý počet výrobcov, ktorí sú zodpovední za menej ako 1000 
registrácií nových osobných automobilov ročne.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci 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 
(WLTP) v rámci Európskej hospodárskej 
komisie Organizácie Spojených národov, 
ktorý by sa mal po ukončení čo najskôr 
začleniť do právnych predpisov Únie.
Komisia by pri jeho začlenení mala zvážiť 
potrebu doplniť postup WLTP o 
dodatočné ustanovenia, aby sa 
zabezpečilo, že skúšobné postupy budú 
poskytovať presný prehľad o emisiách 
CO2  vznikajúcich pri skutočnej prevádzke 
na ceste. 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 
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v prílohe I sa upravia tak, aby bola 
zabezpečená porovnateľná prísnosť pre 
výrobcov a triedy vozidiel.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci 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 a stopy 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.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Komisia posudzovala dostupnosť 
údajov o stope vozidiel a ich používanie 
ako parametra úžitkovej hodnoty vo 
vzorcoch v prílohe I. Tieto údaje sú 

(14) Komisia posudzovala dostupnosť 
údajov o stope vozidiel a ich používanie 
ako parametra úžitkovej hodnoty vo 
vzorcoch v prílohe I. Tieto údaje sú 



AD\931492SK.doc 9/20 PE504.115v02-00

SK

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.

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, pretože výrobcovia plánovali 
svoje kroky na dodržanie súladu do roku 
2020 na základe pokračovania 
uplatňovania súčasného parametra. 
Nižšie náklady a výhody stopy vozidla by 
však zdôvodňovali jej využívanie ako 
parametra úžitkovej hodnoty počnúc 
rokom 2025. Preto je v záujme zaručenia 
hladkého prechodu z hmotnosti na stopu 
vozidla v budúcnosti vhodné zaviesť 
vzorec založený na stope vozidla, ktorý 
budú môcť výrobcovia používať počnúc 
rokom 2016 ako alternatívu k vzorcu 
založenému na hmotnosti.

Odôvodnenie

Hlavnou výhodou stopy vozidla v porovnaní s hmotnosťou je, že neznevýhodňuje znižovanie 
hmotnosti ako stratégiu na znižovanie emisií CO2. V rámci súčasného systému založeného na 
hmotnosti sa penalizuje znižovanie hmotnosti. Ak výrobca automobilov zníži priemernú 
hmotnosť svojho vozového parku, jeho emisie sa znížia, ale dostane aj prísnejší cieľ. Tým sa 
podľa platného regulačného rámca znižovanie hmotnosti vozidiel stáva mimoriadne 
nezaujímavé ako stratégia na znižovanie emisií CO2, čoho výsledkom je vyššia spotreba 
paliva a vyššie emisie CO2.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Emisie skleníkových plynov 
súvisiace s dodávkou energie a výrobou 
a likvidáciou vozidiel sú významnými 
prvkami súčasnej celkovej uhlíkovej stopy 
v cestnej doprave, ktorých význam sa 
v budúcnosti zrejme výrazne zvýši. Mali by 
sa preto prijať politické opatrenia na 
nasmerovanie výrobcov k optimálnym 
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riešeniam zohľadňujúcim najmä emisie 
skleníkových plynov súvisiace s výrobou 
energie dodávanej do vozidiel, ako je 
elektrina a alternatívne palivá, 
a zaisťujúcim, aby tieto emisie nemarili 
výhody plynúce z lepšieho prevádzkového 
využívania energie vozidiel, ktoré je 
cieľom tohto nariadenia. Na tento účel je 
vhodné, aby Komisia pri budúcom 
preskúmaní tohto nariadenia na obdobie 
po roku 2020 zvážila regulačný prístup, 
ktorý bude zohľadňovať emisie 
skleníkových plynov súvisiace s dodávkou 
energie a životným cyklom vozidla.

Pozmeňujúci návrh 8

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) V článku 1 sa vkladá tento odsek 2a:
„S účinkom od roku 2025 stanovuje toto 
nariadenie cieľovú hodnotu v 
orientačnom rozmedzí 65 g CO2/km až 75 
g CO2/km pre priemerné emisie nového 
vozového parku, ako sa uvádza v článku 
13 ods. 5.“

Pozmeňujúci návrh 9

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 10

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci 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 nižšími ako 50 g 
CO2/km počíta ako 1,5 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.

2. Zvýšenie cieľovej hodnoty 
priemerných špecifických emisií 
vychádzajúce z uplatnenia 
multiplikátora uvedeného v odseku 1 
na obdobie 2020 až 2023 sa obmedzí 
na 2,5 g CO2/km ročne na každého 
výrobcu.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4a (nový)
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Článok 8 – odsek 4a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 8 sa vkladá tento odsek 4a:
„(4a) Keď členský štát na základe 
overenia súladu výroby v súlade 
s článkom 12 ods. 3 smernice 2007/46/ES 
zistí, že emisie CO2 na výrobu automobilu 
sa výrazne odchyľujú od schváleného 
typu, ohlási túto odchýlku 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 návrh 12

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do článku 8 sa vkladá tento odsek 4b:
„(4b) Komisia monitoruje skutočné 
ohlasované emisné hodnoty CO2 podľa 
typu a výrobcu vozidla na základe 
najlepšie dostupných zdrojov informácií 
a zverejňuje vo svojich výročných 
správach o monitorovaní ich porovnanie 
s hodnotami z typového schvaľovania. 

Odôvodnenie

O skutočných údajoch a spotrebe paliva možno čerpať informácie z mnohých zdrojov. Tieto 
zahŕňajú okrem iného: údaje zozbierané a ohlásené jednotlivcami o ich vlastnej spotrebe 
paliva; monitorovanie spotreby paliva vozidiel na lízing; testy vykonané spotrebiteľskými 
alebo motoristickými organizáciami. Informácie z týchto a iných zdrojov sa môžu 
zhromažďovať s cieľom vytvoriť obraz o tom, ako sa líšia rozdiely medzi skutočnou spotrebou 
paliva a spotrebou paliva pri typovom schvaľovaní, a s cieľom umožniť porovnanie hodnôt 
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dosiahnutých vozidlami rôznych výrobcov.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 10 – písmeno -a (nové)
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Článok 13 – odsek 2 – prvý pododsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do 31. októbra 2014 a potom každé tri 
roky sa prijmú opatrenia zamerané na 
zmenu prílohy I, aby sa stanovila tam 
uvedená hodnota M0 ako priemer 
hmotnosti nových osobných automobilov 
za predchádzajúce tri kalendárne roky.

Do 31. októbra 2014 a potom každé tri 
roky sa prijmú opatrenia zamerané na 
zmenu prílohy I, aby sa stanovili tam 
uvedené hodnoty M0 a F0 ako priemer 
hmotnosti a stopy nových osobných 
automobilov za predchádzajúce tri 
kalendárne roky.

Pozmeňujúci návrh 14

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do článku 13 ods. 3 sa vkladá tento 
pododsek 1a:
„S cieľom zaručiť, aby sa primerane 
odrážali skutočné emisie a aby boli 
namerané hodnoty CO2 priamo 
porovnateľné, Komisia v súlade 
s článkom 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 
715/2007 zaistí, aby prvky skúšobného 
postupu, ktoré majú výrazný vplyv na 
namerané emisie CO2, boli jednoznačne 
vymedzené, aby sa predišlo používaniu 
flexibility testovacieho cyklu výrobcami.“ 
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Pozmeňujúci návrh 15

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do článku 13 ods. 3 sa vkladá tento 
pododsek 1b:
„Na účely overenia súladu emisií CO2
sériovo vyrábaných vozidiel s hodnotami 
schváleného typu sa zaistí, aby sa získali 
hodnoty aerodynamického a valivého 
odporu vozidiel, pre ktoré sa overuje súlad 
výroby.“

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby vozidlá, pre ktoré sa overuje súlad výroby, absolvovali test zotrvačnosti, 
pri ktorom sa stanoví ich aerodynamický a valivý odpor a získajú sa hodnoty, ktoré sa použijú 
pri teste na dynamometri, ktorý je súčasťou testu súladu výroby. Vyriešil by sa tým súčasný 
stav, pri ktorom sa používajú nastavenia dynamometra z pôvodného testovacieho vozidla. Je 
to z toho dôvodu, že experimentálne skúsenosti ukazujú, že často nie je možné zopakovať 
pôvodné zotrvačné skúšobné hodnoty so sériovo vyrábaným vozidlom.

Pozmeňujúci návrh 16

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do článku 13 sa vkladá tento odsek 3a:
„(3a) Komisia zváži výhody zaistenia toho, 
aby typové schvaľovanie hodnôt CO2
zahŕňalo emisie vyplývajúce z používania 
hlavných elektrických spotrebičov vozidla, 
a v prípade potreby predloží návrhy, aby 
sa tento postup stal účinným v období po 
roku 2020.“
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Odôvodnenie

Elektrické spotrebiče nie sú počas súčasných testovacích postupov zapnuté, napríklad 
klimatizácia a svetlomety sú vypnuté.

Pozmeňujúci návrh 17

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci 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 osobné automobily na obdobie po 
roku 2020.

Komisia do 31. decembra 2015 vykoná na 
základe nového celosvetového skúšobného 
postupu pre ľahké úžitkové automobily
(WLTP) 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 v záujme toho, aby sa do roku 
2025 dosiahol cieľ v orientačnom 
rozmedzí 65 g CO2/km až 75 g CO2/km, 
pokiaľ nie je riadne odôvodnený nižší 
cieľ vzhľadom na používanie technológií 
s nízkymi emisiami a ich zavádzanie na 
trh.

Na základe tohto preskúmania, ktoré 
zahŕňa celkové hodnotenie vplyvu na 
automobilový priemysel a jeho závislé 
priemyselné odvetvia, Komisia v prípade 
potreby navrhne zmenu tohto nariadenia 
nákladovo účinným spôsobom, ktorý bude 
čo najneutrálnejší z hľadiska 
hospodárskej súťaže a zaručí dosiahnutie 
dlhodobých cieľov Únie v boji proti zmene 
klímy.
V rámci tohto preskúmania Komisia 
predloží aj správu o emisiách spojených s 
dodávkou energie do vozidla a môže 
podľa potreby predložiť návrhy, ako by sa 
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mali takéto emisie zohľadniť v rámci 
tohto nariadenia.
Každá zmena regulačného skúšobného 
postupu na meranie špecifických emisií 
CO2 podľa nariadenia (ES) č. 715/2007 a 
nariadenia (ES) č. 692/2008 sa plne 
zohľadní prostredníctvom korelácie. 

Pozmeňujúci návrh 18

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 9 druhom 
pododseku, článku 11 ods. 8, článku 13 
ods. 2 treťom pododseku a článku 13 ods. 7 
sa Komisii udeľuje na neurčitý čas od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].

Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 8 ods. 9 druhom 
pododseku, článku 11 ods. 8, článku 13 
ods. 2 treťom pododseku a článku 13 ods. 7 
sa Komisii udeľuje na obdobie piatich 
rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia]. Komisia vypracuje 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12a (nový)
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Príloha I – bod 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V bode 1 prílohy I sa písmeno b) 
nahrádza takto:
„b) Od roku 2016:
Mal by sa použiť jeden z týchto vzorcov:
i) Špecifické emisie CO2 = 130 + a × (M –
M0)
kde:
M = hmotnosť vozidla v kilogramoch 
(kg)
M0 = hodnota prijatá podľa článku 13 
ods. 2
a = 0,0457.
ii) Špecifické emisie CO2 = 130 + b × (F –
F0)
kde:
F = stopa vozidla v metroch štvorcových 
(m2)
F0 = hodnota prijatá podľa článku 13 
ods. 2
b = 17,6“

Odôvodnenie

Napriek významu stopy vozidla by zmena parametra úžitkovej hodnoty nezaručila istotu 
plánovania, pretože výrobcovia plánovali svoje kroky na dodržanie súladu do roku 2015 na 
základe súčasného parametra. Preto sa navrhuje duálny systém, pri ktorom sa stopa vozidla 
môže použiť ako alternatíva hmotnosti. Poskytnutie tejto flexibility výrobcom môže viesť 
k celkovému zníženiu nákladov na splnenie ich cieľa a zároveň to môže stimulovať znižovanie 
hmotnosti. Hodnota b = 17,6 je odvodené z hodnotenia vplyvu vypracovaného Európskou 
komisiou a korešponduje so 60 % sklonom, čím sa zabezpečuje spravodlivé rozdelenie záťaže 
na výrobcov.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 13
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Príloha I – bod 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Od roku 2020: „c) Od roku 2020:

Mal by sa použiť jeden z týchto vzorcov:
Špecifické emisie CO2 = 95 + a × (M –
M0)

i) Špecifické emisie CO2 = 95 + 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. 2

a = 0,0333. 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 = 17,6“

Odôvodnenie

Tento PDN má rovnaký cieľ ako PDN 17. Vzorec založený na stope vozidla bol prispôsobený 
tak, aby odrážal cieľ na rok 2020 (95 g CO2/km).

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 13a (nový)
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Príloha I – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do prílohy I sa vkladá tento bod 2a:
Výrobca uplatňuje rovnaký parameter 
úžitkovej hodnoty (hmotnosť alebo stopu 
vozidla) pre všetky automobily svojho 
vozového parku. 
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Odôvodnenie

Výrobcom sa poskytuje voľba medzi využívaním hmotnosti alebo stopy vozidla ako parametra 
úžitkovej hodnoty na to, aby dosiahli súlad so svojim cieľom CO2. Ak by mali túto možnosť 
pre každý druh vozidla vo svojom vozovom parku, výsledkom by bolo maximálne oslabenie 
celkovej úrovne ambícií bez poskytnutia výrazného stimulu na využívanie znižovania 
hmotnosti. Jednoducho by si pre každé vozidlo vybrali parameter úžitkovej hodnoty, pri 
ktorom je potrebné najmenšie úsilie. Nepodnietilo by ich to k začleneniu znižovania hmotnosti 
ako všeobecnej stratégie.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 13a (nový)
Nariadenie (ES) č. 443/2009
Príloha I – bod 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do prílohy I sa vkladá tento bod 2a:
Keď si výrobca vyberie stopu vozidla za 
parameter úžitkovej hodnoty na 
dosiahnutie súladu so svojou cieľovou 
hodnotou špecifických emisií, nemôže sa 
v ďalších rokoch vrátiť k používaniu 
hmotnosti.

Odôvodnenie

Keď si výrobca vyberie stopu vozidla na posudzovanie svojho súladu s cieľom emisií CO2, 
nemôže sa v ďalších rokoch vrátiť k používaniu hmotnosti. Tým sa predíde nezmyselným 
stimulom na zmenu dizajnu automobilu, ktoré by narušili dosiahnutie cieľa emisií CO2, ako aj 
hospodárskych prínosov, ktoré z neho vyplývajú.
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