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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Osobné automobily a dodávky sa podieľajú na viac ako polovici celkového objemu emisií 
skleníkových plynov v sektore dopravy v Európe. Zatiaľ čo sa emisie skleníkových plynov v 
iných sektoroch vo všeobecnosti znižujú, v doprave sa ich objem od roku 1990 zvýšil o 23 %. 

Cieľová hodnota 147 g CO2/km na rok 2020 pre ľahké úžitkové vozidlá predpokladá, že v 
porovnaní s cieľovou hodnotou 175 g na rok 2017 sa ročná spotreba paliva zníži o 17 %. 
Očakáva sa, že kým sa bude znižovať závislosť EÚ na dovoze ropy, v automobilovom 
priemysle sa bude stimulovať výskum a inovácie, podporovať zelený rast a ekologické 
pracovné miesta a zlepšovať medzinárodná konkurencieschopnosť priemyslu EÚ. 

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. 

Vzhľadom na širokú podporu cieľov tohto legislatívneho návrhu Váš spravodajca navrhuje 
obmedzený počet pozmeňujúcich a doplňujúcich 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. Aj keď sa možno 
nedá predvídať, ako presne bude vyzerať technologický pokrok do roku 2025, stanovenie 
cieľa na rok 2025 by a) automobilovému priemyslu zabezpečilo istotu plánovania a investícií; 
(b) posilnilo trh s vozidlami s mimoriadne nízkymi emisiami uhlíka; (c) udržalo celosvetové 
vedúce postavenie EÚ v oblasti vytvárania vozidiel s vyššou účinnosťou ekologických palív; 
a d) dalo jasný politický signál, že v znižovaní emisií je potrebné pokračovať. Európsky 
parlament má príležitosť viesť diskusiu o období po roku 2020.

Spravodajkyňa navrhuje stanoviť cieľ na rok 2025 v rozmedzí 100 g CO2/km až 115 g 
CO2/km. Keďže sa očakáva, že sa tieto údaje budú uplatňovať na trhu s nízkoemisnými 
technológiami, Komisia by mala v legislatívnom návrhu, ktorý má predložiť ku koncu roka 
2014, navrhnúť presnejší cieľ. Treba poznamenať, že v USA bol cieľ na rok 2025 už 
stanovený.

ii) Rozdiel medzi emisiami podľa typového schválenia a skutočnými emisiami (testovací 
cyklus)

Dôležitou oblasťou záujmu je rastúci rozdiel medzi emisiami ľahkých úžitkových vozidiel 
podľa typového schválenia a ich skutočnými emisiami. Z prehľadu literatúry a informácií od 
úradov udeľujúcich typové schválenia a skúšobní je zrejmé, že rozmedzia sa stále viac 
využívajú na zníženie emisií CO2/km v nových vozidlách. Pokiaľ ide o ľahké úžitkové 
vozidlá, odhaduje sa, že v poslednom desaťročí uplatňovanie rozmedzí viedlo k zníženiu 
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registrovaných emisií CO2 podľa typového schválenia približne o 7 % (šírka pásma 3,5 – 10,5 
%), čo predstavuje minimálne 1/3 odhadovaných znížení dosiahnutých v období od roku 2002 
do roku 2010 (zníženie z 35,5 g/km na 12,5 g/km)1

Možný vplyv stále častejšieho využívania rozmedzí nie je závažný iba z regulačného 
hľadiska. Zníženia pri testoch typového schválenia, ktoré nie sú výsledkom technologických 
zlepšení vozidiel, nespôsobujú zníženie spotreby palív pri skutočnej prevádzke. Znamená to, 
že vozidlá konečnému používateľovi neprinesú sľúbené zníženie nákladov na palivo, čo je pre 
spotrebiteľov zavádzajúce. Sklamanie spotrebiteľov z údajov skutočnej spotreby paliva môže 
nakoniec viesť k tomu, že európska politika znižovania CO2 sa bude podporovať v menšej 
miere. Rôzne výšky pri používaní rozmedzí u rôznych výrobcov môžu tiež viesť k nekalej 
súťaži.  

Spravodajkyňa zdôrazňuje potrebu zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 715/20072 aby sa 
zabezpečilo, že skúšobné postupy budú primerane odrážať emisie vytvorené pri skutočnej 
prevádzke na ceste. Na riešenie tejto problematiky sa navrhuje niekoľko zmien a doplnení.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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 a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
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 

(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 

                                               
1 Pozri štúdie vypracované 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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a pomocou inovačných technológií. 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 
reálnej jazde na ceste. Preto by sa 
nariadenie (ES) č. 715/2007 malo 
bezodkladne revidovať, najneskôr však do 
konca roku 2014 s cieľom zaistiť, aby 
skúšobné postupy primerane odrážali 
emisie CO2 vyprodukované pri skutočnej 
jazde na ceste. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Keďže väčšina priemyselných odvetví 
v Európskej únii vynaložila veľké úsilie o 
zníženie emisií CO2 a zvýšenie 
efektívnosti, výrobcovia ľahkých 
úžitkových vozidiel musia tiež dosiahnuť 
vyššiu efektívnosť s cieľom dosiahnuť 
ambiciózne európske ciele v oblasti klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2b) Ambicióznejšie ciele zníženia CO2 sú 
reálne, ale výrobcovia potrebujú právne 
usmernenie na to, aby investovali do 
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ekologických a úsporných technológií bez 
toho, aby museli akceptovať konkurenčné 
znevýhodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Vzhľadom na neprimeraný vplyv, ktorý 
má na najmenších výrobcov plnenie 
cieľových hodnôt špecifických emisií 
stanovených na základe úžitkovej hodnoty 
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 sú ročne 
zodpovední za menej ako 500 registrácií 
nových osobných automobilov, 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 sú ročne 
zodpovední za menej ako 1000 registrácií 
nových osobných automobilov, vyňatí 
z rozsahu pôsobnosti cieľových hodnôt 
špecifických emisií a oslobodení od 
poplatkov za nadmerné emisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Zvyšujúce sa náklady na palivo sú 
pre európske podniky čoraz väčším 
problémom, keďže Európska únia dováža 
väčšinu ropy používanej v doprave. 
Zníženie spotreby paliva by pomohlo 
podnikom aj Únii tým, že by sa znížila 
závislosť na rope.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) S cieľom urýchliť uvedenie vozidiel s 
mimoriadne nízkymi emisiami uhlíka na 
trh je potrebné vytvoriť v celej Únii 
dostatočnú infraštruktúru na dodávky 
alternatívnych palív a elektrickej energie 
pre vozidlá vrátane hustej siete dobíjacích 
staníc na všetkých potrebných miestach, 
ako sú obytné štvrte, pracoviská, nákupné 
zóny a hlavné cesty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Komisia posúdila dostupnosť údajov 
o stope vozidiel a ich používanie ako 
parametra úžitkovej hodnoty vo vzorcoch 
v prílohe I. Tieto údaje sú k dispozícii a 
ich potenciálne využitie sa vyhodnotilo v 
posúdení vplyvu, na základe ktorého sa 
dospelo k záveru, že parametrom úžitkovej 
hodnoty používaným vo vzorci pre cieľ na 
rok 2020 by mala byť hmotnosť.

(9) Komisia by mala podrobnejšie posúdiť
dostupnosť údajov o iných úžitkových 
parametroch než hmotnosti a ich 
používanie ako parametra úžitkovej 
hodnoty vo vzorcoch v prílohe I.

Odôvodnenie

Použitie iných úžitkových parametrov, ako je hmotnosť by bolo proti trendu výroby stále 
ťažších vozidiel a podporilo by konštruovanie ľahších vozidiel, pre ktoré momentálne 
neexistuje žiaden stimul.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
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 pokračuje 
vypracovaním celosvetového skúšobného 
postupu pre ľahké úžitkové automobily 
(WLTP) v rámci Európskej hospodárskej 
komisie Organizácie Spojených národov,
ktorý by sa čo najskôr po ukončení mal 
začleniť do právnych predpisov Únie.
Komisia by pri jeho začlenení do 
právnych predpisov Únie mala zvážiť 
potrebu rozšíriť postup WLTP o 
dodatočné ustanovenia s cieľom 
zabezpečiť, aby skúšobné postupy 
primerane odrážali emisie vytvorené pri 
skutočnej prevádzke na ceste. 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) Emisie skleníkových plynov spojené 
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s dodávkou energie a výrobou a 
likvidáciou vozidiel sú významné zložky 
súčasnej celkovej uhlíkovej stopy cestnej 
dopravy, ktorých význam sa v budúcnosti 
pravdepodobne výrazne zvýši. Preto by sa 
mali prijať politické opatrenia, aby 
výrobcov viedli k optimálnym riešeniam, 
pričom sa budú brať do úvahy najmä 
emisie skleníkových plynov spojené s 
výrobou energie dodávanej do vozidiel a 
zabezpečí sa, aby tieto emisie neoslabili 
výhody súvisiace s lepším prevádzkovým 
využitím energie vozidiel, na ktoré sa 
zameriava toto nariadenie. Na tento účel 
je vhodné, aby Komisia v budúcej revízii 
tohto nariadenia na obdobie po roku 2020 
zvážila regulačný prístup, ktorý 
zohľadňuje emisie skleníkových plynov 
súvisiace s dodávkou energie a životným 
cyklom vozidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 510/2011
Článok 1 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Do článku 1 sa vkladá tento odsek 
2a:
„Od roku 2025 stanovuje toto nariadenie 
cieľovú hodnotu v orientačnom rozmedzí 
100 g CO2/km až 115 g CO2/km pre 
priemerné emisie nových ľahkých 
úžitkových vozidiel, ako je vymedzené v 
článku 13 ods. 1.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 510/2011
Článok 2 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 4, článok 8 ods. 4 písm. b) a c), 
článok 9 a článok 10 ods. 1 písm. a) a c) 
neplatia pre výrobcov, ktorí sú spolu so 
všetkými svojimi prepojenými podnikmi 
v predchádzajúcom kalendárnom roku 
zodpovední za menej ako 500 registrácií 
nových ľahkých úžitkových 
vozidiel v EÚ.“

Článok 4, článok 8 ods. 4 písm. b) a c), 
článok 9 a článok 10 ods. 1 písm. a) a c) 
neplatia pre výrobcov, ktorí sú spolu so 
všetkými svojimi prepojenými podnikmi v 
predchádzajúcom kalendárnom roku 
zodpovední za menej ako 1000 registrácií 
nových ľahkých úžitkových vozidiel v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
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:
„Článok 5 
Superkredity
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.“

Odôvodnenie

Aby sa znížili prevádzkové náklady vozidla a splnili environmentálne ciele stanovené v tomto 
návrhu, superkredity by mali byť účinným stimulom pre vývoj iných typov čistých vozidiel 
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(elektrických, hybridných atď. ). Zrušenie navrhnutého stropu prinúti výrobcov 
maximalizovať počet čistých vozidiel uvádzaných na trh a vyrieši otázku nákladov na palivo 
pre podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2b (nový)
Nariadenie (ES) č. 510/2011
Článok 8 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2b) Do článku 8 sa vkladá tento odsek 
4a:
V prípade, keď členský štát na základe 
overenia zhody výroby v súlade s článkom 
12 ods. 3 smernice 2007/46/ES zistí, že sa 
emisie CO2 vyrábaného vozidla výrazne 
líšia od schváleného typu, nahlási túto 
odchýlku Komisii spolu s podrobnými 
údajmi uvedenými v prílohe II tohto 
nariadenia. 
Špecifické emisie CO2 pre typ vozidla, pri 
ktorom bola zistená odchýlka, sa upravia 
podľa výpočtu priemerných špecifických 
emisií CO2 v nasledujúcom kalendárnom 
roku.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2c (nový)
Nariadenie (ES) č. 510/2011
Článok 8 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2c) Do článku 8 sa vkladá tento odsek 
4b:
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Komisia sleduje skutočné nahlásené 
hodnoty emisií CO2 uvádzané podľa typu 
vozidla a výrobcu na základe najlepšie 
dostupných informačných zdrojov a vo 
svojich výročných správach o 
monitorovaní zverejní, do akej miery sa 
zhodujú s hodnotami podľa typového 
schválenia.“ 

Odôvodnenie

Informácie o údajoch skutočnej spotreby paliva poskytuje celý rad zdrojov. Patria k nim: 
údaje, ktoré zozbierali a uvádzali jednotlivci o vlastnej spotrebe paliva; monitorovanie 
spotreby paliva prenajímaných áut; testy spotrebiteľských/motoristických organizácií. Všetky 
informácie z týchto a z ďalších zdrojov môžu poskytnúť obraz o tom, ako sa mení rozdiel 
medzi skutočnou spotrebou paliva a spotrebou paliva podľa typového schválenia, a umožnia 
porovnať výkonnosť vozidiel rôznych výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 – písmeno a
Nariadenie (ES) 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. decembra 2015 na základe 
celosvetového skúšobného postupu pre 
ľahké úžitkové vozidlá (WLTP) 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, a to so zámerom dosiahnuť do 
roku 2025 cieľ v orientačnom rozmedzí od 
100 g CO2/km do 115 g CO2/km, ak 
nebude vo svetle využívania 
nízkoemisných technológií a ich 
preberania trhom náležite odôvodnený 
nižší cieľ.
Na základe tohto prieskumu, ktorý bude 
zahŕňať celkové posúdenie vplyvu na 
automobilový priemysel a priemysly od 
neho závislé, Komisia v prípade potreby 
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predloží návrh takých zmien a doplnení 
tohto nariadenia, ktoré budú z hľadiska 
hospodárskej súťaže nákladovo efektívne 
a čo najviac neutrálne a ktoré zabezpečia 
dosahovanie dlhodobých cieľov Únie v 
boji proti zmene klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 – písmeno ba (nové)
Nariadenie (ES) č. 510/2011
Článok 13 – odsek 6 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do článku 13 ods. 6 sa vkladá tento 
pododsek 1a:
„S cieľom zabezpečiť, aby sa skutočné 
emisie primerane odrážali a namerané 
hodnoty CO2 boli prísne porovnateľné, 
Komisia v súlade s článkom 14 ods. 3 
nariadenia (ES) č. 715/2007 zabezpečí, 
aby sa presne určili tie prvky, ktoré majú 
pri skúšobných postupoch výrazný vplyv 
na namerané hodnoty CO2, s cieľom 
zabrániť výrobcom používať rozmedzia 
testovacieho cyklu.“ 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 – písmeno bb (nové)
Nariadenie (ES) č. 510/2011
Článok 13 – odsek 6 – pododsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do článku 13 ods. 3 sa vkladá tento 
pododsek 1b:
„Zabezpečí sa, aby sa na účely 
overovania, či emisie CO2 vyrábaných 
vozidiel zodpovedajú hodnotám 
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schváleného typu, aerodynamické 
hodnoty a hodnoty valivého odporu 
získavali z vozidiel, pri ktorých sa overuje 
zhoda výroby.“

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa na vozidle, na ktorom sa overuje zhoda výroby, vykonala skúška zotrvačnej 
jazdy a stanovila sa tak jeho aerodynamická a valivá odolnosť a získali hodnoty potrebné na 
test dynamometrom, ktorý je súčasťou testu zhody výrobku. Toto by nahradilo súčasný stav, 
keď sa používajú nastavenia dynamometra z pôvodného testovaného vozidla. Vykonáva sa to 
tak preto, že podľa údajov získaných z pokusov je na vyrábanom vozidle často nemožné 
zopakovať pôvodné hodnoty z testu zotrvačnej jazdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 4 – písmeno bc (nové)
Nariadenie (ES) č. 510/2011
Článok 13 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do článku 13 sa vkladá tento odsek 6a:
Komisia posúdi výhody, ktoré plynú z 
toho, že sa zabezpečí, aby hodnoty CO2 
podľa typového schválenia zahŕňali 
emisie vznikajúce pri používaní zariadení 
vozidla, ktoré využívajú hlavnú energiu, a 
ak to bude potrebné, predloží návrhy, aby 
sa táto problematika zohľadnila v období 
po roku 2020.“

Odôvodnenie

Zariadenia, ktoré využívajú energiu, nie sú v súčasnosti počas skúšobných postupov 
aktivované, napríklad klimatizácia a svetlá sú vypnuté.
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