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Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o návrhu nariadenia
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ťažké úžitkové vozidlá (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))
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Európsky parlament,
–

so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0284),

–

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 (C80197/2018),

–

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

–

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
zo 17. októbra 20181,

–

po porade s Výborom regiónov,

–

so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f
ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z
22. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods.
4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–

so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–

so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť
potravín a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0354/2018),

1.

prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní2;

1

Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 286.
Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 14. novembra 2018 (Prijaté texty,
P8_TA(2018)0455).
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2.

berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.

žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.

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

P8_TC1-COD(2018)0143
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa stanovujú emisné
normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá a menia nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EÚ) 2018/956 a smernica Rady 96/53/ES
(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia
Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ)
2019/1242.)

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU
Vyhlásenie Komisie
Komisia sleduje technický vývoj nástroja na výpočet energetickej spotreby vozidiel (VECTO)
s cieľom pravidelne a včas ho aktualizovať vzhľadom na inovácie a zohľadniť zavádzanie
nových technológií, ktoré zlepšujú palivovú úspornosť ťažkých úžitkových vozidiel.

