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predložené Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Správa
Damiano Zoffoli A8-0010/2018
Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel

Návrh nariadenia (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)

_____________________________________________________________

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Na zabezpečenie dosiahnutia tohto 
cieľa by členské štáty mali zostaviť 
najlepšie postupy týkajúce sa odbornej 
prípravy v oblasti energeticky úsporného 
riadenia vozidiel a podporovať používanie 
tejto odbornej prípravy. Takisto by sa 
malo podporovať využívanie nových 
technológií, ktoré zlepšujú účinnosť a 
znižujú spotrebu paliva a emisie CO2, a to 
spolu s využívaním aerodynamickejších 
konštrukcií a optimalizáciou plánov 
zaťaženia. Na to, aby sa znížila spotreba 
paliva, by členské štáty mali zvážiť 
využitie finančných prostriedkov na 
modernizáciu vozidlového parku ťažkých 
úžitkových vozidiel a na údržbu a 
zlepšenie diaľnic, ako aj podporu 
používania pneumatík s nízkym valivým 
odporom a ľahších prípojných vozidiel a 
využívanie alternatívnych palív, ako je 
vodík alebo palivo získané z recyklácie a 
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spracovania plastov.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Na to, aby bolo možné naplniť 
Parížsku dohodu, emisie skleníkových 
plynov z dopravy budú musieť byť do 
roku 2050 takmer nulové.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Emisie skleníkových plynov 
z nákladných automobilov, autobusov 
a autokarov, t. j. z ťažkých úžitkových 
vozidiel, predstavujú v súčasnosti približne 
štvrtinu emisií z cestnej dopravy v Únii 
a do roku 2030 sa očakáva ich ďalší 
nárast. S cieľom prispieť k potrebným 
zníženiam emisií v sektore dopravy treba 
zaviesť účinné opatrenia na obmedzenie 
emisií z ťažkých úžitkových vozidiel.

(4) Emisie skleníkových plynov 
z nákladných automobilov, autobusov 
a autokarov, t. j. z ťažkých úžitkových 
vozidiel, predstavujú v súčasnosti približne 
štvrtinu emisií z cestnej dopravy v Únii, 
a ak sa neprijmú žiadne dodatočné 
opatrenia, očakáva sa, že do roku 2030 
budú predstavovať 30 % celkových emisií 
CO2 z cestnej dopravy. Emisie ťažkých 
úžitkových vozidiel sa zvýšia o 10 % 
v období rokov 2010 – 2030, a o 17 % 
v období od roku 2010 do roku 2050. 
S cieľom prispieť k potrebným zníženiam 
emisií v sektore dopravy treba zaviesť 
účinné opatrenia na obmedzenie emisií 
z ťažkých úžitkových vozidiel, a zároveň 
stimulovať konkurencieschopnosť 
odvetvia a poskytnúť dopravcom užitočné 
informácie na uľahčenie rozhodovania. 
Okrem toho možno dosiahnuť zníženia 
emisií aj rozvíjaním riešení a vytváraním 
podnetov, pokiaľ ide o optimalizáciu 
zaťaženia, tzv. platooning (jazdu v 
konvojoch), odbornú prípravu vodičov, 
obnovenie vozidlového parku, zníženie 
preťaženia a investície do údržby 
infraštruktúry.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Komisia vo svojom oznámení z roku 
2014 o stratégii znižovania spotreby paliva 
ťažkých úžitkových vozidiel a emisií CO2 
z ťažkých úžitkových vozidiel13 uznala, že 
predpokladom zavedenia takýchto opatrení 
je regulovaný postup stanovovania emisií 
CO2 a spotreby paliva.

(5) Komisia vo svojom oznámení z roku 
2014 o stratégii znižovania spotreby paliva 
ťažkých úžitkových vozidiel a emisií CO2 
z ťažkých úžitkových vozidiel13 uznala, že 
predpokladom zavedenia takýchto opatrení 
je regulovaný postup stanovovania emisií 
CO2 a spotreby paliva. Komisia vo svojom 
balíku opatrení pre mobilitu z roku 2017 s 
názvom Európa v pohybe predpokladala 
predložiť v prvej polovici roka 2018 návrh 
noriem pre ťažké úžitkové vozidlá. Včasné 
uverejnenie tohto návrhu je kľúčové na 
to, aby bolo možné rýchle prijatie týchto 
nových noriem.

__________________ __________________
13 COM(2014) 285 final. 13 COM(2014) 285 final.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Dopravné spoločnosti tvoria vo 
veľkej miere malé a stredné podniky. 
Okrem toho stále nemajú prístup 
k štandardizovaným informáciám na 
hodnotenie technológií palivovej 
úspornosti alebo na porovnávanie 
vozidiel, aby mohli prijímať informované 
rozhodnutia o nákupe a znížiť svoje 
náklady na palivo, ktoré predstavujú viac 
ako štvrtinu ich prevádzkových nákladov.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Informácie o výkone vozidla, pokiaľ 
ide o emisie CO2 a spotrebu paliva, by mali 
byť verejne dostupné, aby sa všetkým 
prevádzkovateľom vozidiel umožnilo 
prijímať kvalifikované rozhodnutia pri 
nákupe. Všetci výrobcovia vozidiel budú 
môcť porovnať výkon svojich vozidiel 
s výkonom vozidiel iných značiek. Tým sa 
lepšie stimulujú inovácie a na základe toho 
sa zvýši konkurencieschopnosť. Dané 
informácie budú pre tvorcov politík na 
úrovni Únie a jednotlivých členských 
štátov takisto predstavovať spoľahlivý 
základ na tvorbu politík zameraných na 
podporu využívania energeticky 
účinnejších vozidiel. Preto je vhodné, aby 
sa hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva 
stanovené pre každé ťažké úžitkové 
vozidlo podľa nariadenia Komisie (EÚ) 
č. […/…]15 [Opoce to include correct 
reference] monitorovali, vykazovali 
Komisii a sprístupňovali verejnosti.

(7) Informácie o výkone vozidla, pokiaľ 
ide o emisie CO2 a spotrebu paliva, by mali 
byť verejne dostupné, aby sa všetkým 
prevádzkovateľom vozidiel umožnilo 
prijímať kvalifikované rozhodnutia pri 
nákupe a zároveň zabezpečiť najvyššiu 
úroveň transparentnosti. Všetci 
výrobcovia vozidiel budú môcť porovnať 
výkon svojich vozidiel s výkonom vozidiel 
iných značiek. Tým sa lepšie stimulujú 
inovácie, podnieti rozvoj energeticky 
účinnejších vozidiel a na základe toho sa 
zvýši konkurencieschopnosť. Dané 
informácie budú pre tvorcov politík na 
úrovni Únie a jednotlivých členských 
štátov takisto predstavovať spoľahlivý 
základ na tvorbu politík zameraných na 
podporu využívania energeticky 
účinnejších vozidiel. Preto je vhodné, aby 
sa hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva 
stanovené pre každé ťažké úžitkové 
vozidlo podľa nariadenia Komisie (EÚ) 
č. […/…]15 [Úrad pre publikácie – uveďte 
správny odkaz] monitorovali, vykazovali 
Komisii a sprístupňovali verejnosti.

_________________ _________________
15 Nariadenie Komisie (EÚ) č. […/…], 
ktorým sa vykonáva nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 595/2009, pokiaľ ide o stanovovanie 
emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel 
a spotreby paliva ťažkých úžitkových 
vozidiel, a mení smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2007/46/ES 
a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (Ú. 
v. EÚ L…,..,..).

15 Nariadenie Komisie (EÚ) č. […/…], 
ktorým sa vykonáva nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 595/2009, pokiaľ ide o stanovovanie 
emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel 
a spotreby paliva ťažkých úžitkových 
vozidiel, a mení smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2007/46/ES 
a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 (Ú. 
v. EÚ L…,..,..).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) S cieľom získať úplné informácie (8) S cieľom získať úplné informácie 
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o zložení vozidlového parku ťažkých 
úžitkových vozidiel v Únii, jeho vývoji 
v priebehu času a o možnom vplyve na 
emisie CO2 je vhodné monitorovať 
a nahlasovať údaje o evidencii všetkých 
nových ťažkých úžitkových vozidiel 
a všetkých nových prípojných vozidiel 
vrátane údajov o hnacích sústavách, ako aj 
príslušnej karosérii.

o zložení vozidlového parku ťažkých 
úžitkových vozidiel v Únii, jeho vývoji 
v priebehu času a o možnom vplyve na 
emisie CO2 je vhodné monitorovať 
a nahlasovať údaje o evidencii všetkých 
nových ťažkých úžitkových vozidiel 
a všetkých nových prípojných vozidiel 
vrátane údajov o hnacích sústavách, ako aj 
príslušnej karosérii. Konkrétne 
zodpovednosti v oblasti monitorovania 
a poskytovania údajov sú opísané v 
príslušných článkoch 4 a 5.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Je nevyhnutné, aby bol systém 
monitorovania a poskytovania údajov pre 
všetky spoločnosti pôsobiace v odvetví 
dopravy ľahko použiteľný bez ohľadu na 
ich veľkosť a zdroje.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Údaje o emisiách CO2 a spotrebe 
paliva budú k dispozícii za určité nové 
ťažké úžitkové vozidlá zaevidované v roku 
[2019]. Od tohto dátumu by sa malo od 
príslušných orgánov členských štátov 
vyžadovať poskytovanie údajov o nových 
zaevidovaných vozidlách a od výrobcov 
poskytovanie technických údajov 
týkajúcich sa týchto vozidiel.

(9) Údaje o emisiách CO2 a spotrebe 
paliva budú k dispozícii za určité nové 
ťažké úžitkové vozidlá zaevidované v roku 
[2019]. Od tohto dátumu by sa malo od 
príslušných orgánov členských štátov 
vyžadovať poskytovanie údajov o nových 
zaevidovaných vozidlách a od výrobcov 
poskytovanie technických údajov 
týkajúcich sa týchto vozidiel, ktoré patria 
do rozsahu pôsobnosti nariadenia 
Komisie (EÚ) [.../...]1a+. 
__________________
1a Nariadenie Komisie (EÚ) č. […/…], 
ktorým sa vykonáva nariadenie 
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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 595/2009, pokiaľ ide o stanovovanie 
emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel 
a spotreby paliva ťažkých úžitkových 
vozidiel, a mení smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2007/46/ES 
a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 
(Ú. v. EÚ L …).
+ Ú. v.: vložte, prosím, správny odkaz.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) S cieľom zabezpečiť, aby sa 
hospodárske subjekty mohli lepšie 
pripraviť na zmeny právnych predpisov, 
by Komisia mala najneskôr do 30. júna 
2018 uverejniť harmonogram 
plánovaného uplatňovania softvéru pre 
nástroj na výpočet energetickej spotreby 
vozidiel (VECTO) vyvinutého podľa 
nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2400 na 
hlavné technológie a inovácie, ktoré 
znižujú emisie z cestnej nákladnej 
dopravy. Komisia by mala tiež 
bezodkladne aktualizovať postup testov 
VECTO stanovený v súlade s nariadením 
(ES) 595/2009 tak, aby zahŕňali všetky 
kategórie ťažkých úžitkových vozidiel 
vrátane všetkých alternatívnych hnacích 
sústav, prípojných vozidiel a akýchkoľvek 
nových typov alternatívnych palív, ktoré 
budú dostupné na trhu, s cieľom pokryť 
celú škálu ťažkých úžitkových vozidiel. 
Preto je dôležité, aby Komisia pravidelne 
preskúmavala rozsah povinností 
týkajúcich sa monitorovania a 
nahlasovania podľa tohto nariadenia a v 
prípade potreby predkladala legislatívne 
návrhy.
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9b) Je nevyhnutné, aby systém 
monitorovania a nahlasovania bol ľahko 
použiteľný pre všetkých dopravcov bez 
ohľadu na ich veľkosť a zdroje. Komisia 
by mala takýto systém aktívne podporovať 
s cieľom zabezpečiť, aby mal zmysluplný 
vplyv na toto odvetvie, a zvýšiť 
informovanosť o dostupnosti nahlásených 
údajov.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Výsledky skúšok zhody výroby 
vstupných súborov VECTO by sa mali 
monitorovať a nahlasovať Komisii.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10b) Analýza Komisie týkajúca sa údajov 
predložených členskými štátmi 
a výrobcami za predchádzajúci 
kalendárny rok by sa mala predložiť 
verejnosti spôsobom, ktorým sa jasne 
preukáže výkon vozidlového parku 
ťažkých úžitkových vozidiel Únie, 
každého členského štátu, ako aj každého 
výrobcu porovnateľným spôsobom, 
pokiaľ ide o priemernú spotrebu paliva 
a emisie CO2, pričom sa zohľadnia aj 
rozdiely v produktovom portfóliu výrobcov 
a deklarovaný účel použitia.
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Je dôležité zabezpečiť, aby boli 
monitorované a nahlasované údaje 
hodnoverné a spoľahlivé. Komisia by preto 
mala mať prostriedky na overenie a v 
prípade potreby opravu konečných údajov. 
Do požiadaviek na monitorovanie by sa 
preto mali začleniť aj parametre, ktoré 
umožnia primerané vysledovanie 
a overenie údajov.

(11) Je dôležité zabezpečiť, aby boli 
monitorované a nahlasované údaje 
hodnoverné a spoľahlivé. Komisia by preto 
mala mať prostriedky na overenie 
a v prípade potreby opraviť konečné údaje. 
Ak Komisia overovaním správnosti a 
kvality nahlasovaných údajov odhalí 
zámerný alebo nedbanlivý nesúlad s 
ktoroukoľvek z požiadaviek stanovených v 
tomto nariadení, mala by uložiť 
dotknutému výrobcovi pokutu za 
porušenie tohto nariadenia. Správna 
pokuta by mala byť účinná, primeraná 
a odrádzajúca. Do požiadaviek na 
monitorovanie by sa preto mali začleniť aj 
parametre, ktoré umožnia primerané 
vysledovanie a overenie údajov. 

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na základe skúseností získaných pri 
monitorovaní a nahlasovaní údajov 
o emisiách CO2 podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 443/200916, pokiaľ ide o nové osobné 
automobily, a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/201117, 
pokiaľ ide o nové ľahké úžitkové vozidlá, 
je vhodné zveriť zodpovednosť za výmenu 
údajov s príslušnými orgánmi členských 
štátov a výrobcami, ako aj za vedenie 
konečnej databázy v mene Komisie 
Európskej environmentálnej agentúre. 
Takisto je vhodné čo najväčšmi zosúladiť 
postupy monitorovania a nahlasovania 

(12) Na základe skúseností získaných pri 
monitorovaní a nahlasovaní údajov 
o emisiách CO2 podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 443/200916, pokiaľ ide o nové osobné 
automobily, a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/201117, 
pokiaľ ide o nové ľahké úžitkové vozidlá, 
je vhodné zveriť zodpovednosť za výmenu 
údajov s príslušnými orgánmi členských 
štátov a výrobcami, ako aj za vedenie 
konečnej databázy, ktorá by mala byť 
prístupná dopravcom a tretím stranám 
bezplatne a v digitálne vyhľadateľnom 
formáte, v mene Komisie Európskej 
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v prípade ťažkých úžitkových vozidiel 
s postupmi, ktoré už existujú v prípade 
ľahkých vozidiel.

environmentálnej agentúre. Takisto je 
vhodné čo najväčšmi zosúladiť postupy 
monitorovania a nahlasovania v prípade 
ťažkých úžitkových vozidiel s postupmi, 
ktoré už existujú v prípade ľahkých 
vozidiel.

__________________ __________________
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, 
ktorým sa stanovujú výkonové emisné 
normy nových osobných automobilov ako 
súčasť integrovaného prístupu 
Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z 
ľahkých úžitkových vozidiel, Ú. v. EÚ L 
140, 5.6.2009, s. 1.

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, 
ktorým sa stanovujú výkonové emisné 
normy nových osobných automobilov ako 
súčasť integrovaného prístupu 
Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z 
ľahkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 
140, 5.6.2009, s. 1).

17 Nariadenie (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 
2011, ktorým sa stanovujú emisné normy 
pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť 
integrovaného prístupu Únie na zníženie 
emisií CO2 z ľahkých vozidiel, Ú. v. EÚ L 
145, 31.5.2011, s. 1.

17 Nariadenie (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 
2011, ktorým sa stanovujú emisné normy 
pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť 
integrovaného prístupu Únie na zníženie 
emisií CO2 z ľahkých vozidiel (Ú. v. EÚ L 
145, 31.5.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Komisia vo svojom balíku opatrení 
pre mobilitu z roku 2017 s názvom 
Európa v pohybe predpokladala predložiť 
v prvej polovici roka 2018 návrh noriem 
CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá. 
Ambiciózne ciele v oblasti emisií CO2 do 
roku 2025, pokiaľ ide o ťažké úžitkové 
vozidlá, by sa mali považovať za konečný 
cieľ tejto legislatívnej cesty a Komisia by 
ich mala predložiť najneskôr do 30. apríla 
2018.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia



PE621.661/ 10

SK

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) Komisia by mala bezodkladne 
zaviesť overovaciu cestnú skúšku, ktorú 
budú výrobcovia pôvodných zariadení 
(VPZ) povinne vykonávať pod dohľadom 
nezávislých a akreditovaných orgánov s 
cieľom zistiť prípadné rozdiely medzi 
simulovanými a skutočnými hodnotami 
CO2 celého ťažkého úžitkového vozidla. 
Nezávislé tretie strany by mali mať 
možnosť vykonať nezávislú skúšku v 
technických skúšobniach alebo 
akreditovaných laboratóriách a mali by 
mať prístup k potrebným údajom. 
Výsledky takejto skúšky by sa mali 
monitorovať a nahlasovať v súlade 
s týmto nariadením a mali by sa 
zverejňovať. 

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12c) Škandál Dieselgate, týkajúci sa 
typového schvaľovania ľahkých 
úžitkových vozidiel, preukázal význam 
úlohy nezávislých orgánov pre dohľad 
nad overovacími skúškami vykonávanými 
výrobcami a zároveň nevyhnutnosť 
zaručiť tretím stranám možnosť vykonať 
nezávislé skúšky, pretože takýto dohľad a 
overovacie skúšky prispievajú k zvýšeniu 
transparentnosti, dôveryhodnosti a 
funkčnosti systémov pre overovanie, 
monitorovanie a oznamovanie.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania ustanovení tohto 
nariadenia o overovaní a oprave 
monitorovaných údajov by sa Komisii 
mali udeliť vykonávacie právomoci. 
Uvedené právomoci by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201118.

vypúšťa sa

__________________
18 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom zabezpečiť neustálu 
relevantnosť požiadaviek na údaje 
a procesu monitorovania a nahlasovania na 
posudzovanie príspevku vozidlového parku 
ťažkých úžitkových vozidiel k emisiám 
CO2, ako aj zabezpečiť dostupnosť údajov 
o nových a pokročilých technológiách na 
znižovanie emisií CO2 by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej, pokiaľ ide o zmeny 
požiadaviek na údaje a postupu 
monitorovania a nahlasovania stanoveného 
v prílohách. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni odborníkov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. 

(14) S cieľom zabezpečiť neustálu 
relevantnosť požiadaviek na údaje 
a procesu monitorovania a nahlasovania na 
posudzovanie príspevku vozidlového parku 
ťažkých úžitkových vozidiel k emisiám 
CO2, ako aj zabezpečiť dostupnosť údajov 
o nových a pokročilých technológiách na 
znižovanie emisií CO2 a zabezpečiť 
primerané overovanie a opravu 
monitorovaných a nahlásených údajov by 
sa mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej, pokiaľ ide 
o zmeny požiadaviek na údaje a postupu 
monitorovania a nahlasovania stanoveného 
v prílohách, overovacie cestné skúšky a 
stanovovanie overovacích a opravných 
opatrení pre údaje ohlasované členskými 
štátmi a výrobcami podľa tohto 
nariadenia. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia uskutočňovala príslušné 
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Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
sa všetky dokumenty doručia Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
odborníkom z členských štátov a odborníci 
Európskeho parlamentu a Rady majú 
systematicky prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

konzultácie počas prípravných prác, a to 
aj na úrovni expertov, a aby sa tieto 
konzultácie vykonávali v súlade so 
zásadami stanovenými v 
Medziinštitucionálnej dohode o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
sa všetky dokumenty doručia Európskemu 
parlamentu a Rade v rovnakom čase ako 
odborníkom z členských štátov a odborníci 
Európskeho parlamentu a Rady majú 
systematicky prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby Komisia mala primerané prostriedky, postupy a opatrenia a 
mohla plniť svoju úlohu, ktorá spočíva v overovaní kvality monitorovaných a nahlasovaných 
údajov a v ich oprave. Tieto opatrenia by sa preto mali prijať prostredníctvom delegovaných 
aktov.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky 
na monitorovanie a nahlasovanie emisií 
CO2 a spotreby paliva nových ťažkých 
úžitkových vozidiel evidovaných 
v Európskej únii.

V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky 
na monitorovanie a nahlasovanie emisií 
CO2 a spotreby paliva nových ťažkých 
úžitkových vozidiel evidovaných 
v Európskej únii a výsledky skúšok zhody 
výroby vstupných súborov VECTO.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dátum výroby je dátum podpisu 
osvedčenia o zhode alebo prípadne dátum 
podpisu osvedčenia o schválení 
jednotlivého vozidla.

Dátum výroby je dátum simulácie 
uchovanej v informačnej zložke klienta, 
ako sa uvádza v dodatku 2 k prílohe I k 
nariadeniu Komisie (EÚ) č ..../... [Ú. v.: 
doplňte, prosím, číslo nariadenia z 
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dokumentu Ares(2017)1900557].

Odôvodnenie

Dátum výroby, ako ho navrhuje Komisia, sa prideľuje v rámci procesu, nad ktorým majú 
výrobcovia málo kontroly. Individuálne schválenie vykonávajú predajcovia a distribútori 
v čase registrácie vozidla. Tento dátum môže byť preto vzdialený od dátumu, keď vozidlo 
opustilo závod, a preto nie je výrobcovi známy. Použitie dátumu zákazníckeho súboru CO2 sa 
zhoduje s dátumom zhody výroby pre vozidlá podľa typového schválenia vozidiel.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Výrobcovia nahlasujú technické 
údaje týkajúce sa ťažkých úžitkových 
vozidiel, ktoré patria do pôsobnosti 
nariadenia č. [.../...]+.
_____________
+ Ú. v.: vložte, prosím, číslo nariadenia 
Komisie (EÚ) [.../...], ktorým sa vykonáva 
nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 595/2009, pokiaľ ide 
o stanovovanie emisií CO2 z ťažkých 
úžitkových vozidiel a spotreby paliva 
ťažkých úžitkových vozidiel, a mení 
smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 582/2011 (Ú. v. EÚ L…,..,..).

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia vedie centrálny register 
údajov nahlásených v súlade s článkami 4 
a 5. Register je verejne dostupný 
s výnimkou údajových záznamov 1, 24, 25, 
32, 33, 39 a 40 uvedených v časti B 
prílohy I.

1. Komisia vedie centrálny register 
údajov nahlásených v súlade s článkami 4 
a 5. Register je verejne dostupný 
s výnimkou údajových záznamov 1, 21a, 
21b, 24, 25, 26a, 32, 33, 34a, 39, 40, 73a 
a 73b uvedených v časti B prílohy I, ku 
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ktorým Komisia poskytne prístup tretím 
stranám na žiadosť a v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1367/20061a.

___________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 
2006 o uplatňovaní ustanovení 
Aarhuského dohovoru o prístupe 
k informáciám, účasti verejnosti na 
rozhodovacom procese a prístupe 
k spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia na inštitúcie a orgány 
Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, 
s. 13).

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia môže vykonať vlastné 
overenie kvality údajov nahlásených podľa 
článkov 4 a 5.

2. Komisia musí vykonať vlastné 
overenie správnosti a kvality údajov 
nahlásených podľa článkov 4 a 5. Tento 
postup sa môže uskutočniť v rámci 
dialógu s príslušnými orgánmi 
a výrobcami a môže byť doplnený aj 
dodatočnou podporou tretích strán.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je Komisia informovaná 
o chybách v údajoch alebo na základe 
vlastného overenia odhalí nezrovnalosti 
v súboroch údajov, v prípade potreby 
prijme opatrenia nevyhnutné na opravu 
údajov zverejnených v centrálnom registri 
uvedenom v článku 6.

3. Ak je Komisia informovaná 
o chybách v údajoch alebo na základe 
vlastného overenia odhalí nezrovnalosti 
v súboroch údajov, prijme opatrenia 
nevyhnutné na opravu údajov zverejnených 
v centrálnom registri uvedenom v článku 6. 
Členské štáty a výrobcovia musia mať 
možnosť opraviť akékoľvek chyby v 
lehote troch mesiacov od ich oznámenia.
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Ak Komisia zistí, že výrobca zámerne 
sfalšoval údaje, bezodkladne požiada 
príslušné orgány, aby tieto údaje opravil a 
prijme primerané opatrenia v súlade so 
smernicou 2007/46/ES.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak Komisia overovaním správnosti a 
kvality údajov nahlasovaných podľa 
článku 5 odhalí zámerný alebo nedbanlivý 
nesúlad s ktoroukoľvek z požiadaviek 
stanovených v tomto nariadení, uloží 
príslušnému výrobcovi pokutu za 
porušenie tohto nariadenia. Správna 
pokuta musí byť účinná, primeraná 
a odrádzajúca.
Komisia prijme delegované akty v súlade 
s článkom 12 v záujme doplnenia tohto 
nariadenia, pokiaľ ide o nesúlad, výpočet 
správnych pokút a spôsob vyberania 
pokút.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V analýze sa uvedie minimálne 
výkon vozidlového parku ťažkých 
úžitkových vozidiel Únie a každého 
výrobcu, pokiaľ ide o priemernú spotrebu 
paliva a emisie CO2. Zohľadnia sa v nej aj 
údaje o využívaní nových a pokročilých 
technológií na znižovanie emisií CO2, ak 
sú takéto údaje k dispozícii.

2. V analýze sa porovnateľným 
spôsobom uvedie minimálne výkon 
vozidlového parku ťažkých úžitkových 
vozidiel Únie, každého výrobcu, pokiaľ ide 
o priemernú spotrebu paliva a emisie CO2, 
pričom sa zohľadnia aj rozdiely v 
produktovom portfóliu výrobcov a 
deklarovaný účel použitia. Zohľadnia sa v 
nej aj údaje o využívaní nových 
a pokročilých technológií na znižovanie 
emisií CO2 a všetkých alternatívnych 
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hnacích sústav, ak sú takéto údaje k 
dispozícii. Pri analýze, ktorú zverejní 
Komisia, sa zohľadní as široká škála 
profilov využitia spojených s vozidlovým 
parkom ťažkých úžitkových vozidiel. 

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Najneskôr do 30. júna 2018 Komisia 
uverejní harmonogram plánovaného 
uplatnenia simulačného nástroja 
uvedeného v článku 5 ods. 1 písm. a) 
vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 
2017/2400 (t. j. VECTO) na kľúčové 
technológie a inovácie, ktoré znižujú 
emisie v cestnej nákladnej doprave. 
Komisia toto nariadenie sústavne skúma a 
prípadne predkladá legislatívne návrhy s 
cieľom rozšíriť povinnosti monitorovania 
a podávania správ pre všetky kategórie 
ťažkých úžitkových vozidiel vrátane 
všetkých alternatívnych hnacích sústav, 
prípojných vozidiel a akýchkoľvek nových 
typov motorov na alternatívne palivá.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
Normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá a 

overovacia cestná skúška
Komisia do 30. apríla 2018 predloží 
primeraný legislatívny návrh na 
stanovenie noriem v oblasti emisií CO2 
pre ťažké úžitkové vozidlá do roku 2025 
v súlade s cieľmi Európskej únie v oblasti 
klímy. 
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Súčasťou tohto návrhu bude štúdia 
o ďalších opatreniach na zníženie emisií 
CO2 z cestnej nákladnej dopravy vrátane 
školenia vodičov, tzv. platooningu 
(zoradenia v konvoji), Európskeho 
modulárneho systému (EMS), pneumatík 
s nízkym valivým odporom a konsolidácie 
nákladu.
Komisia prijme delegované akty v súlade 
s článkom 12, ktorými sa doplní toto 
nariadenie. Týmito delegovanými aktmi sa 
stanoví:
a) overovaciu cestnú skúšku povinne 
vykonávajú VPZ pod dohľadom 
nezávislého a akreditovaného subjektu, 
ktoré sa majú vykonať, a je 
implementovaná najneskôr do 31. 
decembra 2020;
b) nezávislé tretie strany majú 
možnosť vykonať nezávislú skúšku v 
technických skúšobniach a 
akreditovaných laboratóriách; 
c) skúška a jej výsledky sa monitorujú 
a uvádzajú v správach v súlade s týmto 
nariadením a Komisia zabezpečí, aby 
výsledky boli na požiadanie k dispozícii 
tretím stranám a
d) Komisia na základe správ členských 
štátov každoročne podáva správu o 
akýchkoľvek rozdieloch medzi cestnou 
skúškou a skutočnou spotrebou paliva. 

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Udelenie vykonávacích právomocí vypúšťa sa
Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoviť opatrenia na 
overenie a opravu podľa článku 7 ods. 2 
a 3. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s postupom preskúmania 
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podľa článku 11.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 12 
s cieľom doplniť toto nariadenie na účely 
určenia opatrení na overovanie a opravu 
uvedených v článku 7 ods. 2 a 3.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11 vypúšťa sa
Postup výboru

1. Komisii pomáha Výbor pre zmenu 
klímy zriadený podľa článku 9 
rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady č. 280/2004/ES21. Uvedený výbor 
je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.
_________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady č. 280/2004/ES z 11. februára 
2004 o mechanizme sledovania emisií 
skleníkových plynov v Spoločenstve 
a uplatňovania Kjótskeho protokolu 
(Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
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Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú od [dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia].

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 7 ods. 3a, článku 8a a 
článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie 
piatich rokov od [dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia]. 

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Príloha 1 – časť B – nadpis – stĺpec 3 („Zdroj“)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroj Zdroj

Dodatok 1 k prílohe I k nariadeniu 
[…/…]

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – tabuľka – riadok 17

Text predložený Komisiou

Č. Parametre monitorovania

Zdroj 
Dodatok 1 
k prílohe I 
k 
nariadeniu 
[…/…]

Opis

17 Menovitý výkon motora 1.2.2.
Hlavné 
špecifikácie 
motora

Pozmeňujúci návrh

Č. Parametre monitorovania

Zdroj 
Dodatok 1 
k prílohe I 
k 
nariadeniu 
[…/…]

Opis

17 Menovitý výkon motora 1.2.2 Hlavné 
špecifikácie 
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motora

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – bod 21 a (nový)

Text predložený Komisiou

Č. Parametre monitorovania
Zdroj Dodatok 1 k 
prílohe I k 
nariadeniu […/…]

Opis

Pozmeňujúci návrh

Č. Parametre monitorovania
Zdroj Dodatok 1 k 
prílohe I k 
nariadeniu […/…] 

Opis

21a WHSC g/kWh a CO2

Hlavné 
špecifikácie 
motora

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – bod 21 b (nový)

Text predložený Komisiou

Č. Parametre monitorovania
Zdroj Dodatok 1 k 
prílohe I k 
nariadeniu […/…]

Opis

Pozmeňujúci návrh

Č. Parametre monitorovania
Zdroj Dodatok 1 k 
prílohe I k 
nariadeniu […/…] 

Opis

21b WHSC g/kWh a CO2

Hlavné 
špecifikácie 
motora

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – bod 26 a (nový)
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Text predložený Komisiou

Č. Parametre monitorovania
Zdroj Dodatok 1 k 
prílohe I k 
nariadeniu […/…]

Opis

Pozmeňujúci návrh

Č. Parametre monitorovania
Zdroj Dodatok 1 k 
prílohe I k 
nariadeniu […/…] 

Opis

26a Účinnosť prevodovky
Hlavné 
špecifikácie 
prevodovky

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – bod 34 a (nový)

Text predložený Komisiou

Č. Parametre monitorovania
Zdroj Dodatok 1 k 
prílohe I k 
nariadeniu […/…]

Opis

Pozmeňujúci návrh

Č. Parametre monitorovania
Zdroj Dodatok 1 k 
prílohe I k 
nariadeniu […/…] 

Opis

34a Účinnosť nápravy
Hlavné 
špecifikácie 
náprav

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – bod 56

Text predložený Komisiou

56 Účel použitia (diaľková, regionálna, 
mestská doprava, stavebníctvo)

2.1.1 Parametre simulácie 
(pre každú 
kombináciu účelu 
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použitia/zaťaženia/pa
liva)

Pozmeňujúci návrh

56 Účel použitia [diaľková, diaľková 
(EMS), regionálna, regionálna (EMS), 
mestská doprava, stavebníctvo]

2.1.1 Parametre simulácie 
(pre každú 
kombináciu účelu 
použitia/zaťaženia/pa
liva)

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – tabuľka – bod 57 a (nový)

Text predložený Komisiou

Č. Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 
1 k prílohe I k 
nariadeniu 
[…/…]

Opis

Pozmeňujúci návrh

Č. Parametre monitorovania

Zdroj Dodatok 
1 k prílohe I k 
nariadeniu 
[…/…]

Opis

57a Palivo (motorová 
nafta/benzín/LPG/CNG/...)

2.1.3 Parametre 
simulácie 
(pre každú 
kombináciu 
účelu 
použitia/zať
aženia/paliv
a)
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – tabuľka – bod 67

Text predložený Komisiou

Č. Parametre monitorovania

Zdroj 
Dodatok 1 k 
prílohe I k 
nariadeniu 
[…/…]

Opis

67 Emisie CO2 (vyjadrené v g/km, 
g/tkm, g/oskm, g/m³km) 2.3.13-2.3.16

Emisie CO2 a 
spotreba paliva 
(pre každú 
kombináciu účelu 
použitia/zaťaženia/
paliva)

Pozmeňujúci návrh

Č. Parametre monitorovania

Zdroj 
Dodatok 1 k 
prílohe I k 
nariadeniu 
[…/…]

Opis

67 Emisie CO2 (vyjadrené v g/km, 
g/tkm, g/oskm, g/m2km, g/m³km)

2.3.13-2.3.16 Emisie CO2 a 
spotreba paliva 
(pre každú 
kombináciu účelu 
použitia/zaťaženia/
paliva)

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – bod 73 a (nový)

Text predložený Komisiou

Č. Parametre monitorovania
Zdroj Dodatok 1 k 
prílohe I k 
nariadeniu […/…]

Opis
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Pozmeňujúci návrh

Č. Parametre monitorovania
Zdroj Dodatok 1 k 
prílohe I k 
nariadeniu […/…] 

Opis

73a Výsledky testov na overenie 
zhody výroby Zhoda výroby

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – bod 73 b (nový)

Text predložený Komisiou

Č. Parametre monitorovania
Zdroj Dodatok 1 k 
prílohe I k 
nariadeniu […/…]

Opis

Pozmeňujúci návrh

Č. Parametre monitorovania
Zdroj Dodatok 1 k 
prílohe I k 
nariadeniu […/…] 

Opis

73b
Výsledky jazdných skúšok 
na ceste/v reálnych 
podmienkach

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Príloha I – časť B – bod 74 a (nový)

Text predložený Komisiou

Č. Parametre monitorovania
Zdroj Dodatok 1 k 
prílohe I k 
nariadeniu […/…]

Opis

Pozmeňujúci návrh

Č. Parametre monitorovania
Zdroj Dodatok 1 k 
prílohe I k 
nariadeniu […/…] 

Opis

74a Výsledky následného 
overovania (ex post)
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