
 

PR\1147701SK.docx  PE619.135v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
 

2017/0293(COD) 

14.3.2018 

***I 
NÁVRH SPRÁVY 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú 

emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ako 

súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel 

a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 (prepracované znenie) 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Spravodajkyňa: Miriam Dalli 

(Prepracovanie – článok 104 rokovacieho poriadku) 

  



 

PE619.135v01-00 2/46 PR\1147701SK.docx 

SK 

PR_COD_1recastingam 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné 

normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť 

integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa 

mení nariadenie (ES) č. 715/2007 (prepracované znenie) 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0676), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-

0395/2017), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 

používaní techniky prepracovania právnych aktov1, 

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci zo 14. Marca 2018 adresovaný Výboru pre 

životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v súlade s článkom 104 ods. 3 

rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výbor pre dopravu 

a cestovný ruch (A8-0000/2018), 

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 

parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 

tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 

nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom 

návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty; 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania 

konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a 

Komisie; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 

úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

                                                 
1  Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1. 
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Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) V Európskej stratégii pre 

nízkoemisnú mobilitu16 sa stanovuje jasný 

cieľ: dosiahnuť, aby emisie skleníkových 

plynov z dopravy boli do roku 2050 aspoň 

o 60 % nižšie než v roku 1990, a 

nekompromisne sa usilovať o ich úplné 

odstránenie. Emisie látok znečisťujúcich 

ovzdušie z dopravy, ktoré škodia nášmu 

zdraviu, sa musia bezodkladne drasticky 

znížiť. Emisie z konvenčných spaľovacích 

motorov sa budú musieť po roku 2020 

ďalej znižovať. Budú sa musieť zavádzať 

vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami, 

ktoré musia do roku 2030 získať významný 

podiel na trhu. 

(3) S cieľom splniť záväzky Únie 

prijaté na 21. konferencii zmluvných 

strán Rámcového dohovoru Organizácie 

Spojených národov o zmene klímy 

(UNFCCC), ktorá sa konala v Paríži 

v roku 2015, musí sa urýchliť 

dekarbonizácia odvetvia dopravy a emisie 

skleníkových plynov v tomto odvetví by sa 

mali stabilne znižovať, aby v polovici 

storočia dosiahli nulové hodnoty. Emisie 

látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy, 

ktoré škodia nášmu zdraviu, sa musia 

bezodkladne drasticky znížiť. Emisie z 

konvenčných spaľovacích motorov sa budú 

musieť po roku 2020 ďalej znižovať. Budú 

sa musieť zavádzať vozidlá s nulovými a 

nízkymi emisiami, ktoré musia do roku 

2030 získať významný podiel na trhu. 

__________________ __________________ 

16 Oznámenie Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov – Európska stratégia 

pre nízkoemisnú mobilitu, COM(2016) 501 

final. 

16 Oznámenie Komisie Európskemu 

parlamentu, Rade, Európskemu 

hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a Výboru regiónov – Európska stratégia 

pre nízkoemisnú mobilitu, COM(2016) 501 

final. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Štrukturálny prechod na 

alternatívne pohonné systémy bude 

spojený so štrukturálnymi zmenami 
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v hodnotových reťazcoch automobilového 

priemyslu. Je mimoriadne dôležité, aby sa 

zvážili nevyhnutné sociálne dôsledky 

prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 

v automobilovom priemysle a aby sa 

proaktívne riešili neodvratné otázky 

pracovných miest, ktoré budú výrazné 

najmä v najviac postihnutých regiónoch. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Treba jasne uznať nevyhnutné štrukturálne zmeny, ktoré prinesie prechod na nízkouhlíkové 

hospodárstvo.  

 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) V hodnotení nariadení (ES) č. 

443/2009 a (EÚ) č. 510/2011 z roku 2015 

sa dospelo k záveru, že boli relevantné, vo 

všeobecnosti jednotné a výrazne prispeli k 

úspore emisií, pričom boli nákladovo 

efektívnejšie, než sa pôvodne očakávalo. 

Vytvorili tiež značnú pridanú hodnotu pre 

Úniu, ktorú by nebolo možné v rovnakej 

miere dosiahnuť vnútroštátnymi 

opatreniami. 

(9) V hodnotení nariadení (ES) č. 

443/2009 a (EÚ) č. 510/2011 z roku 2015 

sa dospelo k záveru, že boli relevantné, vo 

všeobecnosti jednotné a výrazne prispeli k 

úspore emisií, pričom boli nákladovo 

efektívnejšie, než sa pôvodne očakávalo. 

Vytvorili tiež značnú pridanú hodnotu pre 

Úniu, ktorú by nebolo možné v rovnakej 

miere dosiahnuť vnútroštátnymi 

opatreniami. V tomto hodnotení sa však 

tiež dospelo k záveru, že skutočné 

dosiahnuté úspory CO2 sú oveľa nižšie, 

než tie, ktoré sú navrhované v skúške 

typového schvaľovania a že rozdiely v 

emisiách medzi  skúškou typového 

schvaľovania a skutočnou prevádzkou 

výrazne oslabili účinnosť emisných 

noriem CO2, ako aj dôveru spotrebiteľov v 

potenciálne úspory paliva v nových 

vozidlách. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (12a)  V hodnotení smernice 

1999/94/ES1a zo strany Komisie v roku 

2016 sa zistila potreba ďalšieho 

objasnenia a zjednodušenia právnych 

predpisov, čo by mohlo priniesť zvýšenie 

ich relevantnosti, účinnosti, efektívnosti a 

súdržnosti. Odporúčanie Komisie (EÚ) 

2017/9481b je zamerané na podporu a 

harmonizáciu uplatňovania smernice 

1999/94/ES. Lepšie navrhnuté a 

harmonizovanejšie požiadavky Únie na 

označovanie motorových vozidiel, ktoré by 

spotrebiteľom poskytovali porovnateľné, 

spoľahlivé a ľahko použiteľné informácie 

o výhodách nízkoemisných automobilov, 

vrátane informácií týkajúcich sa látok 

znečisťujúcich ovzdušie a prevádzkových 

nákladov nad rámec emisií CO2 a 

spotreby paliva, by mohli napomôcť 

zavádzanie palivovo najúčinnejších a 

najekologickejších automobilov v celej 

Únii. Komisia by preto mala najneskôr do 

31. decembra 2019 preskúmať smernicu 

1999/94/ES a predložiť príslušný 

legislatívny návrh. 

 _______________ 

 1a Smernica 1999/94/ES Európskeho 

parlamentu a Rady z 13. decembra 1999, 

ktorá sa týka dostupnosti spotrebiteľských 

informácií o spotrebe paliva a emisiách 

CO2 pri predaji nových osobných 

automobilov (Ú. v. ES L 12, 18.1.2000, s. 

16). 

 1b Odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/948 z 

31. mája 2017 o používaní hodnôt 

spotreby paliva a emisií CO2 typovo 

schválených a nameraných v súlade s 

harmonizovaným skúšobným postupom 

pre ľahké úžitkové automobily pri 

sprístupňovaní údajov spotrebiteľom 

podľa smernice Európskeho parlamentu 



 

PR\1147701SK.docx 9/46 PE619.135v01-00 

 SK 

a Rady 1999/94/ES (Ú. v. EÚ L 142, 

2.6.2017, s. 100). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je potrebné, aby mali spotrebitelia prístup k realistickejším hodnotám spotreby paliva, aby 

mohli robiť dobre informované rozhodnutia o kúpe. Hodnoty spotreby paliva na označeniach 

EÚ o spotrebe, ktoré sa vystavené pri predaji, sa musia upraviť tak, aby odrážali priemernú 

reálnu spotrebu paliva a nielen laboratórne merania. Z hodnotenia Komisie z roku 2016, 

pokiaľ ide o smernicu o označovaní, vyplýva, že chýbajúca harmonizácia označovania v 

členských štátoch oslabuje jeho celkovú účinnosť. Chýbajúce informácie o emisiách 

znečisťujúcich ovzdušie takisto obmedzujú jeho účinnosť. Komisia by preto mala byť 

poverená prípravou revízie.  

 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Úrovne zníženia pre celý vozový 

park nových osobných automobilov 

a ľahkých úžitkových vozidiel v rámci 

Únie by sa preto mali stanoviť na roky 

2025 a 2030 pri zohľadnení času obnovy 

vozového parku a potreby prispievať 

k dosiahnutiu cieľových hodnôt v oblasti 

klímy a energetiky na rok 2030 zo strany 

odvetvia cestnej dopravy. Týmto 

postupným prístupom sa vysiela jasný 

a včasný signál pre automobilový 

priemysel, aby sa neodkladalo zavedenie 

energeticky efektívnych technológií 

a vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami 

na trh. 

(13) Úrovne zníženia pre celý vozový 

park nových osobných automobilov 

a ľahkých úžitkových vozidiel v rámci 

Únie by sa preto mali stanoviť na roky 

2025 a 2030 pri zohľadnení času obnovy 

vozového parku a potreby prispievať 

k dosiahnutiu cieľových hodnôt v oblasti 

klímy a energetiky na rok 2030 a 

dlhodobým cieľom v oblasti klímy zo 

strany odvetvia cestnej dopravy. Týmto 

postupným prístupom sa vysiela jasný 

a včasný signál pre automobilový 

priemysel, aby sa neodkladalo zavedenie 

energeticky efektívnych technológií 

a vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami 

na trh. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Aj keď je Únia jedným 

z najvýznamnejších výrobcov motorových 

vozidiel na svete a udržiava si 

technologické prvenstvo v tomto odvetví, 

konkurencia rastie a svetový automobilový 

priemysel sa rýchlo mení v dôsledku 

nových inovácií v oblasti elektrických 

hnacích sústav a kooperatívnej, prepojenej 

a automatizovanej mobility. Ak si chce 

Únia zachovať svetovú 

konkurencieschopnosť a prístup k trhom, 

potrebuje regulačný rámec vrátane 

osobitného stimulu v oblasti vozidiel 

s nulovými a nízkymi emisiami, vďaka 

ktorému vznikne veľký domáci trh a zaistí 

sa podpora technologického vývoja 

a inovácií. 

(14) Aj keď je Únia jedným 

z najvýznamnejších výrobcov motorových 

vozidiel na svete a udržiava si 

technologické prvenstvo v tomto odvetví, 

konkurencia rastie a svetový automobilový 

priemysel sa rýchlo mení v dôsledku 

nových inovácií v oblasti elektrických 

hnacích sústav a kooperatívnej, prepojenej 

a automatizovanej mobility. Ak si chce 

Únia zachovať svetovú 

konkurencieschopnosť a prístup k trhom, 

potrebuje regulačný rámec vrátane 

osobitného politického mechanizmu 

v oblasti vozidiel s nulovými a nízkymi 

emisiami, vďaka ktorému vznikne veľký 

domáci trh a zaistí sa podpora 

technologického vývoja a inovácií. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Mal by sa zaviesť cielený 

mechanizmus stimulov na uľahčenie 

plynulého prechodu na mobilitu 

s nulovými emisiami. Tento mechanizmus 

kreditov by sa mal vypracovať tak, aby 

podporil zavádzanie vozidiel s nulovými 

a nízkymi emisiami na trh Únie. 

(15) Mal by sa zaviesť cielený politický 

mechanizmus na uľahčenie plynulého 

prechodu na mobilitu s nulovými emisiami. 

Tento mechanizmus kreditov a debetov by 

sa mal vypracovať tak, aby podporil 

zavádzanie vozidiel s nulovými a nízkymi 

emisiami na trh Únie. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Stanovenie referenčnej hodnoty pre 

podiel vozidiel s nulovými a nízkymi 

emisiami vo vozovom parku EÚ spolu s 

dobre navrhnutým mechanizmom na 

úpravu cieľových hodnôt špecifických 

emisií CO2 výrobcov na základe podielu 

vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami v 

ich vozovom parku by malo predstavovať 

silný a dôveryhodný signál pre vývoj a 

zavedenie takýchto vozidiel, pričom sa 

zároveň vytvorí priestor na ďalšie 

zvyšovanie účinnosti tradičných motorov s 

vnútorným spaľovaním. 

(16) Stanovenie výraznej referenčnej 

hodnoty pre podiel vozidiel s nulovými a 

nízkymi emisiami vo vozovom parku EÚ 

spolu s dobre navrhnutým mechanizmom 

na úpravu cieľových hodnôt špecifických 

emisií CO2 výrobcov na základe podielu 

vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami v 

ich vozovom parku by malo predstavovať 

silný a dôveryhodný signál pre vývoj a 

zavedenie takýchto vozidiel, pričom sa 

zároveň vytvorí priestor na ďalšie 

zvyšovanie účinnosti tradičných motorov s 

vnútorným spaľovaním. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Pri stanovovaní kreditov pre 

vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami je 

vhodné zohľadniť rozdiel v emisiách CO2 

medzi týmito vozidlami. Mechanizmus 

úprav by mal zabezpečiť, aby každý 

výrobca, ktorý prekročí referenčnú úroveň, 

mohol využívať výhody vyšších cieľových 

hodnôt špecifických emisií CO2. Mali by sa 

stanoviť obmedzenia úrovne možných 

úprav v rámci uvedeného mechanizmu 

s cieľom zaistiť vyvážený prístup. 

Zabezpečia sa tým stimuly, podporí sa 

včasné zavedenie infraštruktúry nabíjacích 

a čerpacích staníc a zaistia sa vysoké 

prínosy pre spotrebiteľov, 

konkurencieschopnosť a životné prostredie. 

(17) Pri stanovovaní kreditov pre 

vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami je 

vhodné zohľadniť rozdiel v emisiách CO2 

medzi týmito vozidlami. Mechanizmus 

úprav by mal zabezpečiť, aby každý 

výrobca, ktorý prekročí referenčnú úroveň, 

mohol využívať výhody vyšších cieľových 

hodnôt špecifických emisií CO2, pretože 

výrobca, ktorý nedosiahne referenčnú 

hodnotu, by musel dodržať prísnejší cieľ 

v oblasti CO2. Mali by sa stanoviť 

obmedzenia úrovne možných úprav 

v rámci uvedeného mechanizmu s cieľom 

zaistiť vyvážený prístup. Zabezpečia sa 

tým stimuly, podporí sa včasné zavedenie 

infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc 

a zaistia sa vysoké prínosy pre 
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spotrebiteľov, konkurencieschopnosť 

a životné prostredie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (17a) Táto nabíjacia a plniaca 

infraštruktúra sa musí urýchlene 

vybudovať s cieľom zabezpečiť dôveru 

spotrebiteľov vo vozidlá s nulovými a 

nízkymi emisiami a rôzne nástroje 

podpory na úrovni Únie i členských štátov 

musia účinne spolupracovať 

prostredníctvom mobilizácie významných 

verejných a súkromných investícií. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Súvisí to s odôvodnením 17 – logické pokračovanie.  

 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (17b)  Úspešný prechod na mobilitu s 

nulovými emisiami si vyžaduje komplexný 

podporný rámec vytvorený zavádzaním 

infraštruktúry pre alternatívne palivá, 

spoľahlivými systémami označovania 

automobilov a rozhodným presadzovaním 

noriem kvality ovzdušia a zmierňovania 

dôsledkov zmeny klímy. Na spravodlivý 

prechod sú potrebné rozhodné systémy 

podpory pre pracovníkov v 
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automobilovom priemysle. Tento prechod 

si ďalej vyžaduje spoločný politický rámec 

pre vozidlá, infraštruktúry, elektrické 

siete, zamestnanosť a hospodárske 

stimuly naprieč Úniou, vnútroštátnymi, 

regionálnymi i miestnymi úrovňami. 

Všetko toto si vyžaduje silnejšie nástroje 

financovania Únie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Súvisí to s odôvodneniami 4a, 17, 17a – logické pokračovanie.  

 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18a) Parameter popisujúci hmotnosť 

vozidla už nie je potrebný. Rozvoj 

technológií spôsobil, že ťažšie a väčšie 

vozidlá nemusia produkovať vyššie 

emisie, pričom dodatočná technológia 

efektívnosti, ako je hybridizácia je v 

súčasnosti nezávislá od emisií CO2. 

Hmotnosť ako úžitkový parameter môže 

preto viesť k nadmernému preceňovaniu 

ťažších automobilov. Preto s cieľom 

umožniť podchytenie environmentálnych 

a iných výhod vyplývajúcich so zmenšenia 

objemov motorov a zníženia hmotnosti 

vozidiel by sa ciele CO2 pre osobné 

automobily už nemali rozlišovať podľa 

hmotnosti vozidla. Keďže emisné ciele na 

roky 2025 a 2030 sú vyjadrené 

v relatívnych percentuálnych hodnotách, 

nie je vhodné do nich zahŕňať žiadne 

parametre úžitkovej hodnoty. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Súvisí to s PN na vypustenie hmotnosti ako úžitkového parametra v prílohe I – pozri 

odôvodnenie tamtiež.  

 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Aby sa zachovala rozmanitosť na 

trhu s osobnými automobilmi a ľahkými 

úžitkovými vozidlami a jeho schopnosť 

uspokojovať rôzne potreby spotrebiteľov, 

mali by sa cieľové hodnoty CO2 vymedziť 

ako funkcia úžitkovej hodnoty vozidiel na 

lineárnom základe. Zachovanie hmotnosti 

ako parametra úžitkovej hodnoty sa 

považuje za koherentné s existujúcim 

režimom. V záujme lepšieho zohľadnenia 

hmotnosti vozidiel na cestách by sa mal 

parameter hmotnosť v prevádzkovom 

stave vozidla s účinnosťou od roku 2025 

zmeniť na skúšobnú hmotnosť vozidla, 

ako sa uvádza v nariadení (EÚ) 

2017/1151 z 1. júna 2017. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Súvisí to s PN na vypustenie hmotnosti ako úžitkového parametra v prílohe I – pozri 

odôvodnenie tamtiež.  

 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Malo by sa zabrániť zmene 

cieľových hodnôt pre celý vozový park EÚ 

v dôsledku zmien priemernej hmotnosti 

vypúšťa sa 
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vozového parku. Zmeny priemernej 

hmotnosti by sa preto mali bezodkladne 

premietnuť do výpočtov cieľových hodnôt 

špecifických emisií a úpravy hodnôt 

priemernej hmotnosti, ktorá sa na tento 

účel používa, by sa následne mali 

uskutočniť každé dva roky s účinnosťou 

od roku 2025. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Súvisí to s PN na vypustenie hmotnosti ako úžitkového parametra v prílohe I – pozri 

odôvodnenie tamtiež.  

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 S cieľom rozdeliť úsilie 

o znižovanie emisií neutrálnym 

a spravodlivým spôsobom, v ktorom sa 

zohľadní rozmanitosť trhu s osobnými 

automobilmi a ľahkými úžitkovými 

vozidlami a so zreteľom na prechod na 

cieľové hodnoty špecifických emisií 

založené na postupe WLTP v roku 2021 je 

vhodné určiť smernicu krivky hraničných 

hodnôt na základe špecifických emisií 

všetkých prvýkrát evidovaných vozidiel 

v danom roku a zohľadniť zmenu 

cieľových hodnôt pre celý vozový park EÚ 

medzi rokmi 2021, 2025 a 2030, aby sa 

zaistilo rovnomerné úsilie o znižovanie 

emisií zo strany všetkých výrobcov. 

Pokiaľ ide o ľahké úžitkové vozidlá, na 

výrobcov ľahších dodávkových vozidiel 

odvodených od osobných automobilov by 

sa mal vzťahovať rovnaký prístup ako na 

výrobcov osobných automobilov, zatiaľ čo 

pre výrobcov ťažších nákladných vozidiel 

by sa mala stanoviť vyššia a pevná 

smernica krivky na celé cieľové obdobie. 

(21) S cieľom rozdeliť úsilie o zníženie 

emisií nestranným a spravodlivým 

spôsobom z hľadiska hospodárskej súťaže 

by sa malo zaručiť rovnaké úsilie o 

zníženie zo strany všetkých výrobcov. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Mala by sa však zabezpečiť 

rovnováha medzi stimulmi určenými pre 

ekologické inovácie a technológie, v 

prípade ktorých sa účinok zníženia emisií 

preukázal v rámci oficiálneho skúšobného 

postupu. Preto je vhodné zachovať strop 

úspor dosiahnutých ekologickými 

inováciami, ktoré môže výrobca zohľadniť 

na účely dodržania cieľovej hodnoty. 

Komisia by mala mať možnosť 

preskúmania úrovne stropu, a to najmä s 

cieľom zohľadniť účinky zmeny v 

oficiálnom skúšobnom postupe. Je takisto 

vhodné objasniť, ako by sa mali vypočítať 

úspory na účely dodržania cieľovej 

hodnoty. 

(23) Mala by sa však zabezpečiť 

rovnováha medzi stimulmi určenými pre 

ekologické inovácie a technológie, v 

prípade ktorých sa účinok zníženia emisií 

preukázal v rámci oficiálneho skúšobného 

postupu. Preto je vhodné zachovať strop 

úspor dosiahnutých ekologickými 

inováciami, ktoré môže výrobca zohľadniť 

na účely dodržania cieľovej hodnoty. 

Komisia by mala mať možnosť 

preskúmania úrovne stropu z hľadiska 

jeho zníženia, a to najmä s cieľom 

zohľadniť účinky zmeny v oficiálnom 

skúšobnom postupe. Je takisto vhodné 

objasniť, ako by sa mali vypočítať úspory 

na účely dodržania cieľovej hodnoty. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V texte by sa malo objasniť, že má zmysel len umožniť úpravu emisných limitov smerom nadol 

a predísť možným medzerám, ktoré môžu zvýšiť podiel ekologických inovácií.  

 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Postup udeľovania výnimiek z 

dosiahnutia cieľovej hodnoty 95 g 

CO2/km za vozový park pre 

špecializovaných výrobcov zabezpečuje, 

aby v súvislosti s uvedenou cieľovou 

hodnotou snaha o znižovanie emisií, ktorá 

(28) Zo skúseností vyplýva, že 

špecializovaní výrobcovia majú rovnaký 

potenciál dosiahnuť cieľové hodnoty CO2 

ako veľkí výrobcovia, a preto sa 

nepovažuje za vhodné rozlišovať medzi 
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sa požaduje od špecializovaných výrobcov, 

bola v súlade so snahou výrobcov s 

veľkým objemom výroby. Zo skúseností 

však vyplýva, že špecializovaní výrobcovia 

majú rovnaký potenciál dosiahnuť cieľové 

hodnoty CO2 ako veľkí výrobcovia, a 

pokiaľ ide o cieľové hodnoty stanovené 

na obdobie po roku 2025, nepovažuje sa 

za vhodné rozlišovať medzi týmito dvomi 

kategóriami výrobcov. 

týmito dvomi kategóriami výrobcov. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zo skúseností vyplýva, že špecializovaní výrobcovia, ktorí vyrábajú 10 000 – 300 000 

automobilov ročne, majú rovnaký potenciál dosiahnuť cieľové hodnoty CO2 ako veľkí 

výrobcovia, a preto sa už nepovažuje za vhodné rozlišovať medzi týmito dvomi kategóriami 

výrobcov. Ak by sa výnimka aj naďalej uplatňovala, znamenalo by to nevýhody z hľadiska 

konkurenčnej neutrality a mohlo by to znížiť účinnosť nariadenia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 38 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (38a) Je mimoriadne dôležité, aby sa 

zvážili nevyhnutné sociálne dôsledky 

prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 

v automobilovom priemysle a aby sa 

proaktívne riešili neodvratné otázky 

pracovných miest, ktoré budú výrazné 

najmä v určitých najviac postihnutých 

regiónoch. Preto je mimoriadne dôležité, 

aby súčasné opatrenia na uľahčenie 

prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo 

boli sprevádzané aj cielenými programami 

prerozdelenia, rekvalifikácie a zvyšovania 

kvalifikácie pracovníkov, ako aj 

iniciatívami na vzdelávanie a hľadanie 

zamestnania vykonávanými v úzkej 

spolupráci so sociálnymi partnermi. Toto 

úsilie by sa malo spolufinancovať z 

účelovo viazaných príjmov z vybraných 

poplatkov za nadmerné emisie. 
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Or. en 

Odôvodnenie 

Príjmy z vybraných poplatkov za nadmerné emisie by sa mali použiť na podporu 

rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov a prerozdelenie pracovnej sily s cieľom 

prispieť k spravodlivému prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, a to najmä v regiónoch, 

ktoré sú najviac postihnuté prechodom z automobilového odvetvia, a to v úzkej spolupráci so 

sociálnymi partnermi 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 41 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(41) Účinnosť cieľových hodnôt 

stanovených v tomto nariadení pri 

znižovaní emisií CO2 v skutočnosti do 

veľkej miery závisí od reprezentatívnosti 

oficiálneho skúšobného postupu. V súlade 

so stanoviskom mechanizmu vedeckého 

poradenstva (SAM)23 a odporúčaním 

Európskeho parlamentu v nadväznosti na 

jeho vyšetrovanie vo veci merania emisií v 

automobilovom priemysle24 by sa mal 

zaviesť mechanizmus na posúdenie 

skutočnej reprezentatívnosti hodnôt emisií 

CO2 a spotreby energie vozidiel určených v 

súlade s nariadením (EÚ) 2017/1151. 

Komisia by mala mať právomoci na 

zabezpečenie verejnej dostupnosti takýchto 

údajov a v prípade potreby vypracovať 

postupy potrebné na identifikáciu a zber 

údajov požadovaných na vykonanie 

takýchto posúdení. 

(41) Účinnosť cieľových hodnôt 

stanovených v tomto nariadení pri 

znižovaní emisií CO2 v skutočnosti do 

veľkej miery závisí od reprezentatívnosti 

oficiálneho skúšobného postupu. V súlade 

so stanoviskom mechanizmu vedeckého 

poradenstva (SAM)23 a odporúčaním 

Európskeho parlamentu v nadväznosti na 

jeho vyšetrovanie vo veci merania emisií v 

automobilovom priemysle24 by sa mal 

zaviesť mechanizmus na posúdenie 

skutočnej reprezentatívnosti hodnôt emisií 

CO2 a spotreby energie vozidiel určených v 

súlade s nariadením (EÚ) 2017/1151. 

Najspoľahlivejším spôsobom, ako zaručiť 

skutočnú reprezentatívnosť hodnôt 

typového schvaľovania je zaviesť skúšku 

skutočných emisií CO2, na ktorej 

vytvorenie by mala byť Komisia 

splnomocnená.  Tento test by sa mal 

vypracovať prostredníctvom delegovaných 

aktov a zaviesť najneskôr dva roky po 

dátume uplatňovania tohto nariadenia. 

Medzitým však dovtedy, kým nebude 

uplatniteľné, mala by byť zabezpečená 

zhoda použitím údajov z meračov spotreby 

paliva, ktoré majú oznámiť výrobcovia v 

spojení s limitom, ktorý sa nemá 

prekročiť, na úrovni maximálne 15 % 

nad  hodnotami stanovenými pre typové 

schvaľovanie namerané v roku 2021 
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pomocou skúšky WLTP. Komisia by mala 

mať právomoci na zabezpečenie verejnej 

dostupnosti takýchto údajov a na 

vypracovanie postupov potrebných na zber 

údajov o spotrebe paliva požadovaných na 

vykonanie takýchto posúdení. 

__________________ __________________ 

23 Skupina vedeckých poradcov na vysokej 

úrovni, vedecké stanovisko 1/2016 Closing 

the gap between light-duty vehicle real-

world CO2 emissions and laboratory testing 

(Odstránenie rozdielov medzi skutočnými 

emisiami CO2 z ľahkých úžitkových 

vozidiel a emisiami nameranými pri 

laboratórnom testovaní). 

23 Skupina vedeckých poradcov na vysokej 

úrovni, vedecké stanovisko 1/2016 Closing 

the gap between light-duty vehicle real-

world CO2 emissions and laboratory testing 

(Odstránenie rozdielov medzi skutočnými 

emisiami CO2 z ľahkých úžitkových 

vozidiel a emisiami nameranými pri 

laboratórnom testovaní). 

24 Odporúčanie Európskeho parlamentu 

Rade a Komisii zo 4. apríla 2017 

v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci 

merania emisií v automobilovom priemysle 

[2016/2908(RSP)]. 

24 Odporúčanie Európskeho parlamentu 

Rade a Komisii zo 4. apríla 2017 

v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci 

merania emisií v automobilovom priemysle 

[2016/2908(RSP)]. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 12 – pozri odôvodnenie 

tamtiež. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 41 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (41a) V súčasnosti neexistuje 

harmonizovaný spôsob posúdenia emisií 

ľahkých úžitkových vozidiel počas 

životného cyklu. Je vhodné, aby Komisia 

takúto analýzu poskytla do konca roku 

2026 predložila rozsiahly obraz emisiách z 

uhlíka z ľahkých úžitkových vozidiel. Na 

tento účel by Komisia mala  delegovanými 

aktami do roku 2025 vytvoriť spoločnú 

metodiku Únie na to, aby výrobcovia 

súdržne ohlasovali údaje o emisiách CO2 

počas životného cyklu pre všetky typy 



 

PE619.135v01-00 20/46 PR\1147701SK.docx 

SK 

paliva a pohony automobilov, ktoré 

uvádzajú na trh. Metodika by mala byť 

tiež v súlade s príslušnými normami ISO a 

zohľadňovať potenciál globálneho 

otepľovania (GWP) emisií vozidla, a to 

počítaných „od zdroja ku kolesám“, „od 

nádrže ku kolesám“ a emisií na konci 

životnosti. Analýza Komisie by sa mala 

zakladať na údajoch, ktoré ohlasujú 

výrobcovia, ako aj na akýchkoľvek iných 

dostupných relevantných údajoch.  

Or. en 

Odôvodnenie 

Hoci súčasné nariadenie je v skutočnosti nástrojom na obmedzovanie emisií výfukových 

plynov, chýba jasné chápanie celkových emisií počas životného cyklu rôznych druhov paliva 

vo vozidlách. Komisia by sa mala snažiť vypracovať spoločnú metodiku pre VPZ na 

podávanie správ o takýchto údajoch. Komisia by mala analyzovať emisie „od zdroja ku 

kolesám“ s cieľom lepšie informovať tvorbu politiky v tomto odvetví v budúcnosti. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 42 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(42) Plánuje sa, že v roku 2024 sa 

preskúma pokrok dosiahnutý v rámci 

[nariadenia o spoločnom úsilí a smernice 

o systéme obchodovania s emisiami]. 
Preto je vhodné v tom istom roku posúdiť 

účinnosť tohto nariadenia s cieľom 

umožniť koordinované a jednotné 

posúdenie opatrení, ktoré sa vykonávajú 

v rámci všetkých týchto nástrojov. 

(42) Je vhodné posúdiť účinnosť tohto 

nariadenia už v roku 2023, aby sa 

umožnilo koordinované a jednotné 

posúdenie opatrení, ktoré sa vykonávajú v 

rámci všetkých týchto nástrojov, a 

pokroku pri dosahovaní stanovených 

cieľov v rámci stanovenej lehoty.  

Or. en 

Odôvodnenie 

Rok posúdenia by sa mal mierne posunúť dopredu s cieľom umožniť včasnejšie vytvorenie 

obrazu o dosiahnutom pokroku a posúdiť, či sú vytýčené ciele na dobrej ceste k naplneniu. 
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Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 46 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 S cieľom zmeniť alebo doplniť 

nepodstatné prvky ustanovení tohto 

nariadenia by sa právomoc prijímať akty v 

súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie mala delegovať na Komisiu 

v súvislosti so zmenou príloh II a III , 

pokiaľ ide o požiadavky na údaje a 

parametre údajov, doplnením pravidiel 

interpretácie kritérií oprávnenosti, pokiaľ 

ide o udeľovanie výnimiek z cieľových 

hodnôt špecifických emisií, ako aj 

pravidiel týkajúcich sa obsahu žiadostí o 

udelenie výnimky a obsahu a posudzovania 

programov zameraných na zníženie 

špecifických emisií CO2, prispôsobením 

údajov M0 a TM0 uvedených v článku 13, 

stropu 7 g CO2/km uvedeného v článku 11 

a prispôsobením vzorcov v prílohe I 

uvedených v článku 14 ods. 3 .. Je osobitne 

dôležité, aby Komisia počas prípravných 

prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 

aj na úrovni expertov, a aby sa tieto 

konzultácie viedli v súlade so zásadami 

stanovenými v Medziinštitucionálnej 

dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 

práva. Na zabezpečenie rovnomernej účasti 

pri vypracúvaní delegovaných aktov by 

Európsky parlament a Rada mali dostať 

všetky dokumenty v rovnakom čase ako 

experti členských štátov a ich experti by 

mali mať systematicky prístup na 

zasadnutia expertných skupín Komisie, 

ktoré sa zaoberajú vypracovaním 

delegovaných aktov. 

(46) S cieľom zmeniť alebo doplniť 

nepodstatné prvky ustanovení tohto 

nariadenia by sa právomoc prijímať akty v 

súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie mala delegovať na Komisiu 

v súvislosti so zmenou príloh II a III , 

pokiaľ ide o požiadavky na údaje a 

parametre údajov, vytvorením pravidiel a 

postupov na ohlasovanie emisií životného 

cyklu uvedených v článku 7 ods. 8a, 

doplnením pravidiel interpretácie kritérií 

oprávnenosti, pokiaľ ide o udeľovanie 

výnimiek z cieľových hodnôt špecifických 

emisií, ako aj pravidiel týkajúcich sa 

obsahu žiadostí o udelenie výnimky a 

obsahu a posudzovania programov 

zameraných na zníženie špecifických 

emisií CO2, prispôsobením údajov M0 a 

TM0 uvedených v článku 13, stropu 7 g 

CO2/km uvedeného v článku 11, 

vytvorením skúšky skutočných emisií CO2 

uvedenej v článku 12 ods. 1a a 

prispôsobením vzorcov v prílohe I 

uvedených v článku 14 ods. 3 .. Je osobitne 

dôležité, aby Komisia počas prípravných 

prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to 

aj na úrovni expertov, a aby sa tieto 

konzultácie viedli v súlade so zásadami 

stanovenými v Medziinštitucionálnej 

dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 

práva. Na zabezpečenie rovnomernej účasti 

pri vypracúvaní delegovaných aktov by 

Európsky parlament a Rada mali dostať 

všetky dokumenty v rovnakom čase ako 

experti členských štátov a ich experti by 

mali mať systematicky prístup na 

zasadnutia expertných skupín Komisie, 

ktoré sa zaoberajú vypracovaním 

delegovaných aktov. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Potrebné úpravy vyplývajúce z nových delegovaných právomocí uvedených v článku 7 ods. 8a 

a v článku 12 ods. 1a – pozri odôvodnenia tamtiež. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Týmto nariadením sa stanovujú 

výkonové emisné požiadavky v oblasti 

emisií CO2 pre nové osobné automobily 

a ľahké úžitkové vozidlá s cieľom 

zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného 

trhu. 

1. Týmto nariadením sa stanovujú 

výkonové emisné požiadavky v oblasti 

emisií CO2 pre nové osobné automobily 

a ľahké úžitkové vozidlá s cieľom 

dosiahnuť ciele Únie v oblasti klímy 

a zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného 

trhu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ako názov nariadenia napovedá, cieľom nariadenia je prispieť k naplneniu celkových 

klimatických cieľov Únie a je dôležité zdôrazniť to v článku 1. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 4 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) v prípade priemerných emisií 

z vozového parku nových osobných 

automobilov cieľová hodnota pre celý 

vozový park EÚ predstavuje 15 % zníženie 

priemeru cieľových hodnôt špecifických 

emisií v roku 2021 určených v súlade 

s bodom 6.1.1 časti A prílohy I; 

a) v prípade priemerných emisií 

z vozového parku nových osobných 

automobilov cieľová hodnota pre celý 

vozový park EÚ predstavuje 25 % zníženie 

priemeru cieľových hodnôt špecifických 

emisií v roku 2021 určených v súlade 

s bodom 6.1.1 časti A prílohy I; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 4 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) v prípade priemerných emisií 

z vozového parku nových ľahkých 

úžitkových vozidiel cieľová hodnota pre 

celý vozový park EÚ predstavuje 15 % 

zníženie priemeru cieľových hodnôt 

špecifických emisií v roku 2021 určených 

v súlade s bodom 6.1.1 časti B prílohy I; 

b) v prípade priemerných emisií 

z vozového parku nových ľahkých 

úžitkových vozidiel cieľová hodnota pre 

celý vozový park EÚ predstavuje 25 % 

zníženie priemeru cieľových hodnôt 

špecifických emisií v roku 2021 určených 

v súlade s bodom 6.1.1 časti B prílohy I; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 4 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) v prípade podielu vozidiel s 

nulovými a nízkymi emisiami referenčná 

hodnota predstavuje 20 % podielu na trhu 

predaja nových osobných automobilov a 

nových ľahkých úžitkových vozidiel v 

roku 2025, stanoveného v súlade s bodom 

6.3 časti A prílohy I a bodom 6.3 časti B 

prílohy I. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 5 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) v prípade priemerných emisií 

z vozového parku nových osobných 

automobilov cieľová hodnota pre celý 

vozový park EÚ predstavuje 30 % zníženie 

a) v prípade priemerných emisií z 

vozového parku nových osobných 

automobilov cieľová hodnota pre celý 

vozový park EÚ predstavuje 50 % zníženie 
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priemeru cieľových hodnôt špecifických 

emisií v roku 2021 určených v súlade 

s bodom 6.1.2 časti A prílohy I; 

priemeru cieľových hodnôt špecifických 

emisií v roku 2021 určených v súlade s 

bodom 6.1.2 časti A prílohy I; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 5 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) v prípade priemerných emisií 

z vozového parku nových ľahkých 

úžitkových vozidiel cieľová hodnota pre 

celý vozový park EÚ predstavuje 30 % 

zníženie priemeru cieľových hodnôt 

špecifických emisií v roku 2021 určených 

v súlade s bodom 6.1.2 časti B prílohy I. 

b) v prípade priemerných emisií z 

vozového parku nových ľahkých 

úžitkových vozidiel cieľová hodnota pre 

celý vozový park EÚ predstavuje 50 % 

zníženie priemeru cieľových hodnôt 

špecifických emisií v roku 2021 určených 

v súlade s bodom 6.1.2 časti B prílohy I. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 5 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) v prípade podielu vozidiel s 

nulovými a nízkymi emisiami referenčná 

hodnota predstavuje 50 % podielu na trhu 

predaja nových osobných automobilov a 

nových ľahkých úžitkových vozidiel v 

roku 2030, stanoveného v súlade s bodom 

6.3 časti A prílohy I a bodom 6.3 časti B 

prílohy I. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno g 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) „hmotnosť v prevádzkovom stave “ 

je hmotnosť osobného automobilu alebo 

ľahkého úžitkového vozidla s karosériou 

v prevádzkovom stave uvedená 

v osvedčení o zhode a vymedzená v bode 

2.6 prílohy I k smernici 2007/46/ES; 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Súvisí to s PN na vypustenie hmotnosti ako úžitkového parametra v prílohe I – pozri 

odôvodnenie tamtiež.  

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno i 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) „stopa“ je priemerný rozchod 

vynásobený rázvorom kolies, ako sa 

uvádza v osvedčení o zhode a vymedzuje 

v bodoch 2.1 a 2.3 prílohy I k smernici 

2007/46/ES; 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Súvisí to s PN na vypustenie hmotnosti ako úžitkového parametra v prílohe I – pozri 

odôvodnenie tamtiež.  

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno l 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

l) „skúšobná hmotnosť“ je skúšobná 

hmotnosť osobného automobilu alebo 

ľahkého úžitkového vozidla uvedená 

v osvedčení o zhode a vymedzená v bode 

3.2.25 prílohy XXI k nariadeniu (EÚ) 

2017/1151; 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Súvisí to s PN na vypustenie hmotnosti ako úžitkového parametra v prílohe I – pozri 

odôvodnenie tamtiež.  

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 8 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia môže prijať podrobné pravidlá o 

postupoch nahlasovania takýchto odchýlok 

a ich zohľadnení pri výpočte priemerných 

špecifických emisií. Takéto postupy sa 

prijmú vykonávacími aktmi v súlade s 

postupom preskúmania uvedeným v článku 

15 ods. 2. 

Komisia prijme podrobné pravidlá o 

postupoch nahlasovania takýchto odchýlok 

a ich zohľadnení pri výpočte priemerných 

špecifických emisií. Takéto postupy sa 

prijmú vykonávacími aktmi v súlade s 

postupom preskúmania uvedeným v článku 

15 ods. 2.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 8 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a. Od 1. januára 2025 budú 

výrobcovia povinní oznamovať Komisii 

emisie CO2 za celý životný cyklus typov 

vozidiel, ktoré uvádzajú trh na základe 

harmonizovanej metodiky EÚ. Na tento 

účel je Komisia splnomocnená prijímať 
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delegované akty v súlade  článkom 16 s 

cieľom doplniť toto nariadenie 

vytvorením podrobných pravidiel o 

postupoch oznamovania emisií CO2 za 

celý životný cyklus všetkých typov paliva a 

pohonov vozidiel nachádzajúcich sa na 

trhu Únie.   

 Najneskôr do 31. decembra 2026 Komisia 

poskytne analýzu všetkých emisií celého 

životného nových ľahkých úžitkových 

vozidiel v Únii s cieľom lepšie riadiť 

budúce politické úsilie o znižovanie emisií 

v tomto odvetví. Analýza sa sprístupní 

verejnosti. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Hoci súčasné nariadenie je v skutočnosti nástrojom na obmedzovanie emisií výfukových 

plynov, chýba jasné chápanie celkových emisií počas životného cyklu rôznych druhov paliva 

vo vozidlách. Komisia by sa mala snažiť vypracovať spoločnú metodiku pre VPZ na 

podávanie správ o takýchto údajoch. Komisia by mala analyzovať emisie „od zdroja ku 

kolesám“ s cieľom lepšie informovať tvorbu politiky v tomto odvetví v budúcnosti.  

 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Poplatky za nadmerné emisie sa 

považujú za príjem do všeobecného 

rozpočtu Únie. 

4. Poplatky za nadmerné emisie sa 

považujú za príjem do všeobecného 

rozpočtu Únie a sú vyhradené na politické 

opatrenia, v úzkej spolupráci so 

sociálnymi partnermi, na podporu 

rekvalifikácie a reorganizácie v 

automobilovom odvetví s cieľom prispieť 

k spravodlivému prechodu na 

nízkouhlíkové hospodárstvo. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Príjmy z poplatkov za nadmerné emisie by sa mali použiť na podporu rekvalifikácie a 
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zvyšovania kvalifikácie pracovníkov a prerozdelenie pracovnej sily s cieľom prispieť k 

spravodlivému prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, a to najmä v regiónoch, ktoré sú 

najviac postihnuté prechodom z automobilového odvetvia, a to v úzkej spolupráci so 

sociálnymi partnermi 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ak sa Komisia domnieva, že 

výrobca je oprávnený na uplatnenie 

výnimky, o ktorú požiadal podľa odseku 1, 

a ubezpečila sa, že cieľová hodnota 

špecifických emisií navrhovaná výrobcom 

zodpovedá jeho možnostiam zníženia 

emisií vrátane ekonomických a 

technologických možností zníženia jeho 

špecifických emisií CO2, a po zohľadnení 

charakteristiky trhu pre vyrábaný typ 

ľahkého úžitkového vozidla, udelí 

výrobcovi výnimku. Žiadosť sa predloží 

najneskôr do 31. októbra prvého roku, v 

ktorom sa uplatňuje výnimka. 

3. Ak sa Komisia domnieva, že 

výrobca je oprávnený na uplatnenie 

výnimky, o ktorú požiadal podľa odseku 1, 

a ubezpečila sa, že cieľová hodnota 

špecifických emisií navrhovaná výrobcom 

zodpovedá jeho možnostiam zníženia 

emisií vrátane ekonomických a 

technologických možností zníženia jeho 

špecifických emisií CO2, a po zohľadnení 

charakteristiky trhu pre vyrábaný typ 

osobného automobilu alebo ľahkého 

úžitkového vozidla, udelí výrobcovi 

výnimku. Žiadosť sa predloží najneskôr do 

31. októbra prvého roku, v ktorom sa 

uplatňuje výnimka. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Oprava opomenutia v texte. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4.  Žiadosť o výnimku z cieľovej 

hodnoty špecifických emisií vypočítanej v 

súlade s bodmi 1 až 4 časti A prílohy I 

môže podať výrobca, ktorý je spolu so 

všetkými s ním prepojenými podnikmi 

zodpovedný za 10 000 až 300 000 nových 

osobných automobilov evidovaných v Únii 

vypúšťa sa 
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za kalendárny rok. 

Takúto žiadosť môže podať výrobca sám 

alebo spoločne s ktorýmkoľvek s ním 

prepojeným podnikom. Žiadosť sa 

predkladá Komisii a zahŕňa: 

 

a) všetky informácie stanovené v 

odseku 2 písm. a) a c) a v prípade potreby 

aj informácie o všetkých prepojených 

podnikoch; 

 

b) cieľ, ktorým je 45 % zníženie 

oproti priemerným špecifickým emisiám 

CO2 z roku 2007, alebo ak ide o 

samostatnú žiadosť pri viacerých 

prepojených podnikoch, 45 % zníženie 

oproti priemeru priemerných špecifických 

emisií CO2 týchto podnikov z roku 2007. 

 

Ak neexistujú informácie o priemerných 

špecifických emisiách CO2 výrobcu za rok 

2007, Komisia určí zodpovedajúci cieľ 

zníženia na základe najlepších 

dostupných technológií na zníženie emisií 

CO2 používaných v osobných 

automobiloch porovnateľnej hmotnosti, 

pričom zohľadní špecifiká trhu pre tento 

model vyrábaného vozidla. Tento cieľ 

žiadateľ použije na účely písmena b). 

 

Komisia udelí výrobcovi výnimku, ak sa 

preukáže, že boli splnené kritériá pre 

udelenie výnimky uvedené v tomto 

odseku. 

 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zo skúseností vyplýva, že špecializovaní výrobcovia, ktorí vyrábajú 10 000 – 300 000 

automobilov ročne, majú rovnaký potenciál dosiahnuť cieľové hodnoty CO2 ako veľkí 

výrobcovia, a preto sa už nepovažuje za vhodné rozlišovať medzi týmito dvomi kategóriami 

výrobcov. Ak by sa výnimka aj naďalej uplatňovala, znamenalo by to nevýhody z hľadiska 

konkurenčnej neutrality a mohlo by to znížiť účinnosť nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Takéto technológie sa zohľadnia iba v 

prípade, že na základe metodiky, ktorá sa 

použila pri ich posudzovaní, možno získať 

overiteľné, opakovateľné a porovnateľné 

výsledky. 

Takéto technológie sa zohľadnia iba v 

prípade, že na základe metodiky, ktorá sa 

použila pri ich posudzovaní, možno získať 

overiteľné, opakovateľné a porovnateľné 

výsledky a len dovtedy, kým hodnota 

nameraná podľa WLTP nebude doplnená 

alebo nahradená inými údajmi, ktoré 

budú realistickejšie reprezentovať 

skutočné emisie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ak sa hodnota skutočných emisií bude merať podľa súčasného nariadenia,  tieto inovatívne 

technológie budú plne zahrnuté v hodnote oficiálnych emisií, preto by sa nemali uplatňovať 

dodatočné kredity. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia môže upraviť strop s účinkom od 

roku 2025. Tieto úpravy sa vykonajú 

prostredníctvom delegovaných aktov v 

súlade s článkom 16. 

Komisia môže upraviť strop nadol s 

účinkom od roku 2025. Tieto úpravy sa 

vykonajú prostredníctvom delegovaných 

aktov v súlade s článkom 16. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V texte by sa malo objasniť, že má zmysel len umožniť úpravu emisných limitov smerom nadol 

a predísť možným medzerám, ktoré môžu zvýšiť podiel ekologických inovácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia monitoruje a posudzuje 1. Komisia monitoruje a posudzuje 
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skutočnú reprezentatívnosť hodnôt emisií 

CO2 a spotreby energie určených v súlade 

s nariadením (EÚ) 2017/1151. Zabezpečí, 

aby bola verejnosť informovaná 

o spôsobe, akým sa uvedená 

reprezentatívnosť časom vyvíja. 

skutočnú reprezentatívnosť hodnôt emisií 

CO2 a spotreby energie určených v súlade 

s nariadením (EÚ) 2017/1151.  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. V záujme zaručenia reprezentatívnosti 

uvedenej v ods. 1 sa súlad meria skúškou 

skutočných emisií CO2. Komisia je 

splnomocnená prijímať delegované akty v 

súlade článkom 16 s cieľom doplniť toto 

nariadenie vytvorením skúšky skutočných 

emisií CO2 najneskôr dva roky po dátume 

uplatňovania tohto nariadenia.  

Or. en 

Odôvodnenie 

Rastúci rozdiel oficiálnymi a skutočnými hodnotami emisií CO2 má závažné dôsledky pre 

spoločnosť ako celok. Hoci prechod od NEDC k WLTP zrejme prinesie reprezentatívnejšie 

údaje o typových skúškach CO2, neočakáva sa, že by sa ním rozdiely úplne odstránili. S 

cieľom zaručiť spoľahlivosť tejto regulácie a aby sa ňou dosiahli zamýšľané zníženia emisií je 

vhodné, aby sa vypracovala riadna skúška RDE pre emisie CO2 a pokým nadobudne 

účinnosť, aby sa vykonávalo dodatočné overovanie a zaviedol strop pre prekročenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. Pokým sa nebude uplatňovať skúška 

skutočných emisií CO2, súlad sa bude 

merať na základe údajov z meračov 
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spotreby paliva a bude podliehať 

obmedzeniu, ktoré nemožno prekročiť, v 

maximálnej výške 15 % nad hodnotou 

špecifických emisií CO2 výrobcu, ktoré sa 

merajú na účely postupov typového 

schvaľovania so začiatkom v roku 2021 v 

súlade s nariadením (ES) č. 715/2007. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Rovnaké odôvodnenie ako v prípade článku 12 ods. 1a. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Komisia zabezpečí, aby bola verejnosť 

informovaná o spôsobe, akým sa skutočná 

reprezentatívnosť časom vyvíja. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Rovnaké odôvodnenie ako v prípade článku 12 ods. 1a. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia môže prijať opatrenia uvedené 

v tomto článku prostredníctvom 

vykonávacích aktov v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2. 

3. Komisia prijme podrobné pravidlá o 

postupoch ohlasovania údajov z meračov 

spotreby paliva prostredníctvom 

vykonávacích aktov v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Rovnaké odôvodnenie ako v prípade článku 12 ods. 1a. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) do 31. októbra 2022 sa hodnota M0 

v bodoch 1 až 5 časti B prílohy I upraví 

podľa priemeru hmotnosti v 

prevádzkovom stave nových ľahkých 

úžitkových vozidiel za predchádzajúce tri 

kalendárne roky 2019, 2020 a 2021. 

Uvedená nová hodnota M0 sa uplatňuje v 

roku 2024; 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vypustenie týchto troch odsekov s cieľom vypustiť hmotnosť ako parameter. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) do 31. októbra 2022 sa orientačná 

hodnota TM0 na rok 2025 určí ako 

príslušná priemerná skúšobná hmotnosť 

nových osobných automobilov a nových 

ľahkých úžitkových vozidiel v roku 2021; 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vypustenie týchto troch odsekov s cieľom vypustiť hmotnosť ako parameter. 
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Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) do 31. októbra 2024 a potom každé 

dva roky sa hodnoty TM0 v častiach A a B 

prílohy I upravia podľa príslušnej 

priemernej skúšobnej hmotnosti nových 

osobných automobilov a nových ľahkých 

úžitkových vozidiel za predchádzajúce dva 

kalendárne roky začínajúc od roku 2022 

a 2023. Nová príslušná hodnota TM0 sa 

uplatňuje od 1. januára kalendárneho 

roku po dátume úpravy. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vypustenie týchto troch odsekov s cieľom vypustiť hmotnosť ako parameter. 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia v roku 2024 predloží 

Európskemu parlamentu a Rade správu 

o účinnosti tohto nariadenia, podľa potreby 

s návrhom na jeho zmenu. V tejto správe sa 

okrem iného posúdi skutočná 

reprezentatívnosť hodnôt emisií CO2 a 

spotreby energie určených v súlade s 

nariadením (EÚ) 2017/1151, zavádzanie 

vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami na 

trh Únie a zavedenie infraštruktúry 

nabíjacích a čerpacích staníc, ako sa 

uvádza v smernici Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/94/EÚ29. 

1. Komisia v roku 2023 predloží 

Európskemu parlamentu a Rade správu 

o účinnosti tohto nariadenia, podľa potreby 

s návrhom na jeho zmenu, aby sa potvrdil 

ale v prípade potreby upravil smerom 

nahor celoúnijový cieľ pre cieľové 

hodnoty emisií CO2 pre celý vozový park 

a referenčné hodnoty pre vozidlá 

s nulovými a nízkymi emisiami v súlade s 

článkom 1. V tejto správe sa okrem iného 

posúdi skutočná reprezentatívnosť hodnôt 

emisií CO2 a spotreby energie určených v 

súlade s nariadením (EÚ) 2017/1151, 

zavádzanie vozidiel s nulovými a nízkymi 

emisiami na trh Únie a zavedenie 

infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc, 

ako sa uvádza v smernici Európskeho 
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parlamentu a Rady 2014/94/EÚ29.  

__________________ __________________ 

29 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 

o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne 

palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1). 

29 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 

o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne 

palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Rok posúdenia by sa mal mierne posunúť dopredu s cieľom umožniť včasnejšie vytvorenie 

obrazu o dosiahnutom pokroku a posúdiť, či sú vytýčené ciele na dobrej ceste k naplneniu. 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia zohľadňuje posúdenia 

vykonané podľa článku 12 a v prípade 

potreby môže preskúmať postupy merania 

emisií CO2 ustanovené podľa nariadenia 

(ES) č. 715/2007. Komisia najmä predloží 

príslušné návrhy na úpravu týchto 

postupov tak, aby primerane odrážali 

skutočné emisie CO2 automobilov 

a ľahkých úžitkových vozidiel. 

2. Komisia zohľadňuje posúdenia 

vykonané podľa článku 12 a v prípade 

potreby preskúma postupy merania emisií 

CO2 ustanovené podľa nariadenia (ES) č. 

715/2007. Komisia najmä predloží 

príslušné návrhy na úpravu týchto 

postupov tak, aby primerane odrážali 

skutočné emisie CO2 automobilov 

a ľahkých úžitkových vozidiel. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Komisia do 31. decembra 2019 vykoná 

revíziu smernice 1999/97/ES a v prípade 

potreby predloží príslušný návrh s cieľom 

poskytnúť presné, spoľahlivé 

a kompatibilné informácie o spotrebe 

paliva, emisiách CO2 a emisiách látok 
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znečisťujúcich ovzdušie z nových 

osobných automobilov uvedených na trh. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Je potrebné, aby mali spotrebitelia prístup k realistickejším hodnotám spotreby paliva, aby 

mohli robiť dobre informované rozhodnutia o kúpe. Hodnoty spotreby paliva na označeniach 

EÚ o spotrebe, ktoré sa vystavené pri predaji, sa musia upraviť tak, aby odrážali priemernú 

reálnu spotrebu paliva a nielen laboratórne merania. Z hodnotenia Komisie z roku 2016, 

pokiaľ ide o smernicu o označovaní, vyplýva, že chýbajúca harmonizácia označovania v 

členských štátoch oslabuje jeho celkovú účinnosť. Chýbajúce informácie o emisiách 

znečisťujúcich ovzdušie takisto obmedzujú jeho účinnosť. Komisia by preto mala byť 

poverená prípravou revízie. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisii pomáha Výbor pre 

energetickú úniu zriadený podľa článku 

37 nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. [...]30. Tento výbor je 

výborom v zmysle nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201131. 

1. Komisii pomáha Výbor pre zmenu 

klímy zriadený článkom 26 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

525/2013. Tento výbor je výborom v 

zmysle nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 182/201131. 

__________________ __________________ 

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. […/…] o správe energetickej 

únie (Ú. v. EÚ L …, ….). 

 

31 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). 

31 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). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zosúladenie s pozíciou EP v spise o riadení energetickej únie. 
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Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článku 7 ods. 7 druhom 

pododseku, článku 10 ods. 8, článku 11 

ods. 1 štvrtom pododseku , článku 13 ods. 

2 a článku 14 ods. 3 druhom pododseku sa 

Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 

[dátumu nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia] . 

1. Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článku 7 ods. 7 druhom 

pododseku, článku 7 ods. 8a, článku 10 

ods. 8, článku 11 ods. 1 štvrtom 

pododseku, článku 12 ods. 1a, článku 13 

ods. 2 a článku 14 ods. 3 druhom 

pododseku sa Komisii udeľuje na dobu 

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 o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 

Európsky parlament alebo Rada nevznesú 

voči takémuto predĺženiu námietku 

najneskôr tri mesiace pred koncom 

každého obdobia. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Návrat k pôvodnému rozsahu pôsobnosti delegovania právomoci na 5 rokov s podávaním 

správ o jej používaní a pridanie dvoch nových delegovaných právomocí. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2.  Delegovanie právomoci uvedené v 

článku 7 ods. 7 druhom pododseku, článku 

10 ods. 8, článku 11 ods. 1 štvrtom 

pododseku , článku 13 ods. 2 a článku 14 

ods. 3 druhom pododseku môže Európsky 

parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 

Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 

delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 

2.  Delegovanie právomoci uvedené v 

článku 7 ods. 7 druhom pododseku, článku 

7 ods. 8a, článku 10 ods. 8, článku 11 ods. 

1 štvrtom pododseku , článku 12 ods. 1a, 

článku 13 ods. 2 a článku 14 ods. 3 druhom 

pododseku môže Európsky parlament 

alebo Rada kedykoľvek odvolať. 

Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
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uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 

v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 

k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť. 

delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 

uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 

v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 

k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pridanie dvoch nových delegovaných právomocí. 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Delegovaný akt prijatý podľa 

článku 7 ods. 7 druhého pododseku, článku 

10 ods. 8, článku 11 ods. 1 štvrtého 

pododseku , článku 13 ods. 2 a článku 14 

ods. 3 druhého pododseku nadobudne 

účinnosť, len ak Európsky parlament ani 

Rada voči nemu nevzniesli námietku v 

lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 

uvedeného aktu Európskemu parlamentu a 

Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej 

lehoty Európsky parlament a Rada 

informovali Komisiu o svojom rozhodnutí 

nevzniesť námietku. Na podnet 

Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto 

lehota predĺži o dva mesiace. 

4. Delegovaný akt prijatý podľa 

článku 7 ods. 7 druhého pododseku, článku 

7 ods. 8a, článku 10 ods. 8, článku 11 ods. 

1 štvrtého pododseku, článku 12 ods. 1a, 

článku 13 ods. 2 a článku 14 ods. 3 

druhého pododseku nadobudne účinnosť, 

len ak Európsky parlament ani Rada voči 

nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 

mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 

aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 

ak pred uplynutím uvedenej lehoty 

Európsky parlament a Rada informovali 

Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 

námietku. Na podnet Európskeho 

parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

predĺži o dva mesiace. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pridanie dvoch nových delegovaných právomocí. 
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Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť A – bod 6.2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ciele znižovania emisií CO2 by sa mali stanoviť tak, aby boli nákladovo čo najefektívnejšie. 

Existujúce ciele boli stanovené na základe zohľadnenia hmotnosti vozidla, čo v podstate 

znamení, že ťažšie vozidlá majú miernejšie ciele. Znižovanie hmotnosti vozidla sa považuje za 

veľmi účinný technický spôsob znižovania emisií CO2 a spotreby paliva vozidlami. Preto je 

lepšie považovať trh s vozidlami za jediný subjekt, a preto nevyžadovať hmotnostný korekčný 

faktor, ktorý je navrhnutý tak, aby sa vzťahoval k priemernej hmotnosti na trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť A – bod 6.3 – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Koeficient ZLEV je (1 + y – x) s výnimkou 

prípadu, keď je tento súčet vyšší ako 1,05 

alebo nižší ako 1,0; vtedy sa koeficient 

ZLEV stanoví na 1,05 alebo 1,0 (podľa 

konkrétneho prípadu) 

Koeficient ZLEV je (1 + y – x) s výnimkou 

prípadu, keď je tento súčet vyšší ako 1,05 

alebo nižší ako 0,95; vtedy sa koeficient 

ZLEV stanoví na 1,05 alebo 0,95 (podľa 

konkrétneho prípadu) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť A – bod 6.3 – odsek 4 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

x je 15 % v rokoch 2025 až 2029 a 30 % 

od roku 2030. 

x je 20 % v rokoch 2025 až 2029 a 50 % 

od roku 2030. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť B – bod 6.2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Ciele znižovania emisií CO2 by sa mali stanoviť tak, aby boli nákladovo čo najefektívnejšie. 

Existujúce ciele boli stanovené na základe zohľadnenia hmotnosti vozidla, čo v podstate 

znamení, že ťažšie vozidlá majú miernejšie ciele. Znižovanie hmotnosti vozidla sa považuje za 

veľmi účinný technický spôsob znižovania emisií CO2 a spotreby paliva vozidlami. Preto je 

lepšie považovať trh s vozidlami za jediný subjekt, a preto nevyžadovať hmotnostný korekčný 

faktor, ktorý je navrhnutý tak, aby sa vzťahoval k priemernej hmotnosti na trhu. 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť B – bod 6.3.1 – odsek 3 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Koeficient ZLEV je (1 + y – x) s výnimkou 

prípadu, keď je tento súčet vyšší ako 1,05 

alebo nižší ako 1,0; vtedy sa koeficient 

ZLEV stanoví na 1,05 alebo 1.0 (podľa 

konkrétneho prípadu) 

Koeficient ZLEV je (1 + y – x) s výnimkou 

prípadu, keď je tento súčet vyšší ako 1,05 

alebo nižší ako 0,95; vtedy sa koeficient 

ZLEV stanoví na 1,05 alebo 0,95 (podľa 

konkrétneho prípadu) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť B – bod 6.3.1 – odsek 4 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

x je 15%  x je 20 %  
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Or. en 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť B – bod 6.3.2 – odsek 3 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Koeficient ZLEV je (1 + y – x) s výnimkou 

prípadu, keď je tento súčet vyšší ako 1,05 

alebo nižší ako 1,0; vtedy sa koeficient 

ZLEV stanoví na 1,05 alebo 1.0 (podľa 

konkrétneho prípadu) 

Koeficient ZLEV je (1 + y – x) s výnimkou 

prípadu, keď je tento súčet vyšší ako 1,05 

alebo nižší ako 0,95; vtedy sa koeficient 

ZLEV stanoví na 1,05 alebo 0,95 (podľa 

konkrétneho prípadu) 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť B – bod 6.3.2 – odsek 4 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

x je 30%  x je 50 %  

Or. en 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Zlepšovanie emisných noriem pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá má 

potenciál znížiť emisie CO2 a súčasne prispieť k znižovaniu emisií skleníkových plynov a 

zmierňovaniu zmeny klímy. Súčasne môžu riadne normy spotrebiteľom priniesť významné 

úspory paliva a môžu tiež našim občanom priniesť zlepšenie kvality ovzdušia. 

Spravodajkyňa sa domnieva, že správne ciele pre CO2 pre vozidlá je základom prechodu na 

dekarbonizáciu hospodárstva v súlade s Parížskou dohodou. Je to nevyhnutné, ak má 

Európska únia spravodlivým dielom prispievať k celosvetovému úsiliu, ale aby aj sa 

zabezpečila budúcnosť európskeho automobilového priemyslu.  

Dnešný globálny automobilový priemysel sa rýchlo mení. Väčší dôraz na inovácie a nové 

technológie pomôže európskemu priemyslu prispôsobiť sa meniacim sa nárokom. Okrem toho 

sa očakáva, že neustály vývoj v technológii akumulátorov a palivových článkov v 

nasledujúcich rokoch povedie k rýchlejšiemu nárastu celosvetových trhových podielov 

vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami.  

Spravodajkyňa uznáva, že doteraz boli ďalšie inovácie tlačené už zavedenými prísnymi 

normami znižovania emisií. Navyše automobilový priemysel je hospodárske odvetvie, v 

ktorom cenovo dostupné technológie znižovania emisií už existujú a môžu umožniť 

nákladovo efektívnejšiu a rozsiahlejšiu transformáciu. Vzhľadom na to musia byť ciele a 

referenčné hodnoty CO2 pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami stanovené v tomto 

nariadení dostatočne náročné, aby boli v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy a pomohli 

podporovať účinný technologický prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.  

Zavedenie primeraných cieľov v oblasti emisií CO2 a požadované politické mechanizmy 

podporujúce vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami sú dôležité na dosiahnutie 

technologickej neutrality, zabránenie narušeniu trhu a stimuláciu technologickej výroby a 

rozvoja v rámci EÚ. S cieľom zaručiť, aby sme boli v súlade s našimi klimatickými 

záväzkami a súčasne aby sme zaručili konkurencieschopnosť automobilového priemyslu, 

musia byť ciele v oblasti emisií CO2 pevne stanovené od roku 2025. Ponechanie cieľov 

znižovania na rok 2030 bude mať za následok znižovanie len v teoretickej rovine. Preto musí 

súčasné nariadenie stanoviť prísnejšie a ambicióznejšie ciele znižovania emisií CO2 a ciele 

ZLEV, aby sa zaručilo, že EÚ bude v súlade so svojimi dlhodobými záväzkami v oblasti 

klímy a zabezpečí svojim občanom a spotrebiteľom rovnakú mieru výhod.   

Spravodajkyňa sa domnieva, že ambiciózne ciele znižovania emisií CO2 pre ľahké úžitkové 

vozidlá a silný a stabilný domáci trh pre ZLEV pomôžu podnietiť hospodársky rast a súčasne 

posilniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Očakáva sa, že odklon od závislosti od 

dovážanej ropy a ropných produktov smerom k elektrickej energii vyrábanej na domácom 

trhu povedie k zvýšeniu HDP aj domácej zamestnanosti v odvetví dodávok elektrickej energie 

a v súvisiacich odvetviach. Prechod na nízkouhlíkovú mobilitu pomôže priniesť aj rast v 

dodávateľskom reťazci automobilov a pomôže zvýšiť zamestnanosť v príslušných 

priemyselných odvetviach. Napriek odhadovaným a dočasne vyšším počiatočným nákladom 

na nákup vozidiel, spotrebitelia, a to či už prví alebo následní majitelia motorových vozidiel, 

budú mať v dlhodobom horizonte výhodu výrazného zníženia celkových nákladov na 

vlastníctvo automobilu, pretože budú oveľa menej platiť za pohon a údržbu svojich vozidiel. 

Očakáva sa, že sa tým usporí viac finančných prostriedkov pre spotrebiteľov, ktoré budú 

môcť využiť pri nákupe iného tovaru a služieb, a tým sa zvýšia reálne príjmy, spotrebné 
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výdavky a ďalej sa zvýši HDP. 

Prechod na alternatívne pohonné systémy bude spojený so štrukturálnymi zmenami 

v hodnotových reťazcoch automobilového priemyslu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sa 

náležite zvážili sociálne dôsledky prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo v automobilovom 

priemysle. Rovnako dôležité je, aby Európska únia aktívne riešila dôsledky na pracovné 

miesta, ktoré budú osobitne výrazné najmä v najviac postihnutých regiónoch. Súčasné 

politické opatrenia preto musia byť doplnené o cielené programy prerozdeľovania, 

rekvalifikácie a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov. Vzdelávacie programy a iniciatívy na 

hľadanie zamestnania sa musia vykonávať v úzkej spolupráci so všetkými príslušnými 

sociálnymi partnermi. Toto úsilie by sa malo spolufinancovať z účelovo viazaných príjmov z 

vybraných poplatkov za nadmerné emisie podľa tohto nariadenia. 

Úspešný prechod na mobilitu s nulovými alebo nízkymi emisiami si vyžaduje spoločný 

politický rámec pre vozidlá, infraštruktúru, elektrické siete, zamestnanosť a hospodárske 

stimuly naprieč EÚ, vnútroštátnymi, regionálnymi i miestnymi úrovňami. Pôjde ruka v ruke 

náležitým budovaním infraštruktúry pre alternatívne palivá. Takáto infraštruktúra sa musí 

bezodkladne začať zavádzať, aby sa zvýšila dôvera spotrebiteľov a potenciálnych kupujúcich 

vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami. Z toho vyplýva, že rôzne systémy podpory na úrovni 

EÚ a členských štátov musia účinne spolupracovať v mobilizovaní významných verejných a 

súkromných investícií. 

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že spotrebitelia si žiadajú realistické hodnoty spotreby paliva, aby 

mohli robiť dobre informované rozhodnutia o kúpe. Takéto informácie pomôžu obnoviť 

dôveru spotrebiteľov. Lepšie a harmonizované požiadavky Únie na označovanie motorových 

vozidiel pomôže poskytovať spotrebiteľom porovnateľné, spoľahlivé a ľahko použiteľné 

informácie o prínosoch vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami. Takéto označovanie by malo 

zahŕňať informácie týkajúce sa látok znečisťujúcich ovzdušie, emisií CO2 a spotreby paliva 

spolu s nákladmi na údržbu. Správne označovanie automobilov tiež prispeje k podpore 

zavádzania palivovo najúčinnejších a najekologickejších automobilov v celej Európskej únii. 

Zväčšujúci sa rozdiel medzi oficiálne schválenými údajmi a skutočnými emisiami CO2 pre 

nové osobné automobily je znepokojivý; v roku 2015 to bolo 42 % a tento údaj stále rastie. 

Spravodajkyňa je znepokojená, že tento rozdiel výrazne znižuje účinnosť súčasných nariadení 

v oblasti emisií CO2, preto si vyžaduje okamžitú pozornosť pri tvorbe nariadení na obdobie po 

roku 2020. Hoci prechod od NEDC k WLTP zrejme prinesie reprezentatívnejšie údaje o 

typových skúškach emisií CO2, neočakáva sa, že by sa ním rozdiely voči skutočným emisiám 

úplne odstránili. Tento rastúci rozdiel má významné dôsledky pre spotrebiteľov, kvalitu 

ovzdušia, mestá a tvorcov politiky a musí sa riešiť dôkladne a účinne. 

Podľa názoru spravodajkyne je najspoľahlivejším spôsobom, ako zaručiť skutočnú 

reprezentatívnosť hodnôt typového schvaľovania, zaviesť skúšku skutočných emisií CO2, na 

ktorej vytvorenie bude musieť byť splnomocnená Komisia. Avšak do začatia uplatňovania 

takejto skúšky skutočných emisií musí byť zabezpečená zhoda použitím údajov z meračov 

spotreby paliva, ktoré oznamujú výrobcovia spolu s pevným limitom, ktorý sa nesmie 

prekročiť.  

Z dlhodobejšieho hľadiska je víziou spravodajkyne zaručiť jasné chápanie celkových emisií 

počas životného cyklu rôznych druhov paliva vo vozidlách. Pomocou takýchto informácií 

možno budúcu politiku v tomto odvetví lepšie modelovať a zabezpečiť výrazné zníženie 
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emisií v rámci celého hodnotového reťazca. 
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI 
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PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY  
PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE 

 

 

 

 

KONZULTZAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA 

PRÁVNYCH SLUŽIEB 

V Bruseli 14. marca 2018 

STANOVISKO 

 PRE EURÓPSKY PARLAMENT 

  RADU 

  KOMISIU 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy 

pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného 

prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel a ktorým sa mení nariadenie 

(ES) č. 715/2007 (prepracované znenie) 
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