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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o stratégii Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých 
komerčných vozidiel
(2007/2119(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o výsledkoch 
preskúmania stratégie Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov 
a ľahkých komerčných vozidiel (KOM(2007)0019)1,

– so zreteľom na posúdenie vplyvov týkajúcich sa Oznámenia Komisie Rade a Európskemu 
parlamentu o výsledkoch preskúmania stratégie Spoločenstva na zníženie emisií CO2
z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel (SEK(2007)0060),

– so zreteľom na šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva2, 

– so zreteľom na šiesty3 a siedmy 4 rámcový program pre výskum, vývoj technológií 
a demonštračné aktivity,

– so zreteľom na rezolúciu Európskeho parlamentu s názvom Víťazstvo v boji proti 
globálnym klimatickým zmenám (2005/2049(INI)5.

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Obmedzenie globálnej 
klimatickej zmeny na 2 stupne Celzia: postup do roku 2020 a neskôr (KOM(2007)0002)6,

– so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady konaného 8. a 9. 
marca 2007 o obnovenej stratégii EÚ trvalo udržateľného rozvoja (jún 2006) a o úlohe 
environmentálnych technológií a ekologických inovácií pri spĺňaní cieľov Lisabonskej 
stratégie pre rast a zamestnanosť,

– so zreteľom na štúdiu s názvom Prehľad a analýza možností a nákladov na technologické 
a iné opatrenia na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov (31. októbra 2006)7, 

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

  
1 Zatiaľ nebolo publikované v Ú. v.
2 Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1
3 Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s.1
5 Prijaté texty P6_TA(2005)0433, 16.11.2005
6 Zatiaľ nebolo publikované v Ú. v.
7 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf
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– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku (A6-0000/2007),

A. keďže približne 19 % emisií CO2 pochádza z osobných automobilov a ľahkých 
komerčných vozidiel, pričom absolútny objem emisií naďalej stúpa najmä ako dôsledok 
rastúceho počtu a výkonu nových automobilov,

B. keďže cestná doprava je zodpovedná za 60 % spotreby ropy v celej EÚ, pričom neúčinné 
využívanie paliva zvyšuje ohrozenie energetickej bezpečnosti a prispieva k vysokým 
prevádzkovým nákladom a vyčerpávaniu svetových zásob ropy, 

C. keďže sú potrebné legislatívne opatrenia, aby bolo možné podporovať zmeny 
v konštrukcii a technológii vozidiel, ktoré sú v tomto odvetví potrebné, ak má priemysel 
Únii pomôcť splniť jej ciele znížiť emisie do roku 2020 aspoň o 20 % v porovnaní 
s hladinou emisií v roku 1990,

Časový harmonogram a ciele

1. berie na vedomie, že výrobcovia potrebujú päť až sedem rokov na to, aby čo 
najhospodárnejšie zmenili konštrukciu vozidiel a pripúšťa síce, že priemerné emisie 
z automobilov umiestnených na trhu EÚ v roku 2008 pravdepodobne prekročia hranicu 
150 g CO2/km, no odmieta návrh Komisie znížiť priemerné emisie technickými 
prostriedkami na 130 g CO2/km do roku 2012, pretože je príliš nákladný; 

2. má podozrenie, že navrhované použitie doplnkových opatrení na dosiahnutie už 
dohodnutého cieľa objemu emisií 120 g CO2/km do roku 2012, je v podstate len politické 
gesto a verí, že právne predpisy by mali stanoviť jasné a merateľné ciele zníženia emisií, 
ktoré majú byť dosiahnuté prostredníctvom technických prostriedkov;

3. navrhuje, aby sa stanovili záväzné ročné ciele emisií účinné od 1. januára 2011 s cieľom 
podporovať technické vylepšenie vozidiel, aby sa zabezpečilo, že len vďaka týmto 
opatreniam budú priemerné emisie zo všetkých osobných automobilov uvedených na trhu 
EÚ po 1. januári 2015 pod hladinou 120 g CO2/km;

4. trvá na tom, že po 1. januári 2020 by priemerné emisie nemali prekračovať hranicu 95 g 
CO2/km a verí, že EÚ by mala podporovať potrebné šírenie inovácií prostredníctvom 
siedmeho rámcového výskumného programu;

5. verí, že by dlhodobejšie ciele mali byť stanovené najneskôr v roku 2016 po tom, ako 
Komisia preskúma situáciu a predpokladá, že tieto ciele si budú vyžadovať ďalšie 
znižovanie emisií až na 70 g CO2/km alebo menej do roku 2025;

6. sa domnieva, že na trh EÚ by po 1. januári 2015 nemal byť uvedený žiadny automobil, 
ktorý prekračuje cieľ emisií 120 g CO2/km o viac ako 100 %;
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7. odporúča, vzhľadom na ťažkosti, ktorým pri znižovaní priemerných emisií v navrhnutom 
časovom pláne môžu čeliť niektorí špecializovaní výrobcovia z dôvodu malého 
sortimentu vyrábaných automobilov, aby mal každý výrobca a dovozca právo ročne 
vylúčiť 500 označených automobilov zo zhromažďovania údajov na určenie priemerných 
emisií, za podmienky, že emisie a spotreba paliva týchto vozidiel budú v súlade 
s bežnými právnymi podmienkami uvedené na štítku a zákazníci na ne budú upozornení;

Spoločná úloha výrobcov
8. berie na vedomie, že existujú veľké rozdiely v preferenciách spotrebiteľov, čo sa týka 

osobných automobilov a rôzneho zloženia vozového parku výrobcov; trvá na tom, že 
zníženie CO2 treba dosiahnuť vo všetkých segmentoch trhu, no verí, že právne úpravy by 
nemali znevýhodňovať úspešné prvé lastovičky či ohrozovať fungovanie spoločností, 
ktoré v súčasnosti vyrábajú vozidlá s vysokými emisiami;

9. navrhuje, aby sa ciele zníženia priemerných emisií a dočasné ročné ciele stanovovali na 
základe krivky hraničných hodnôt pre všetky vozidlá predané výrobcami a dovozcami, 
ktorá by si mala ako svoj počiatočný bod určiť profil nového parku osobných 
automobilov od 1. januára 2011;

10. odporúča, aby bola krivka hraničných hodnôt definovaná matematickým vzorcom 
vyjadreným funkciou spájajúcou emisie CO2 každého vozidla s jeho stopou (rozchod krát 
rázvor kolies);

11. vyzýva Komisiu, aby predniesla Rade a Parlamentu na zváženie návrhy s cieľom 
zabezpečiť, že tvar krivky bude brať do úvahy rozdiely vo veľkosti jednotlivých 
automobilov a technologické náklady na zníženie emisií;

12. navrhuje, aby bol od 1. januára 2011 zavedený nový mechanizmus zatvoreného trhu –
Systém na znižovanie kvót CO2 (Carbon Allowance Reductions System – CARS), ktorý 
by bol z hľadiska nákladov pre automobilový priemysel ako celok neutrálny, pričom 
systém by odmeňoval spoločnosti, ktorých vozidlá vypúšťajú menej emisií, ako je krivka 
hraničných hodnôt emisií CO2, a naopak trestal tie, ktorých vozidlá vypúšťajú viac emisií;

13. predpokladá, že v rámci projektu CARS budú výrobcovia a dovozcovia platiť pokuty a to 
úmerne k prekročeniu hraničných hodnôt emisií na automobil a že tieto pokuty bude 
možné vykompenzovať splatnými úvermi, ktoré získajú novoregistrované automobily 
daného výrobcu s emisiami pod krivkou hraničných hodnôt;

14. verí, že výška pokút by sa mala vychádzať z nákladov na zavedenie potrebných 
technologických opatrení na zníženie priemerných emisií v celom vozovom parku na 
požadovanú cieľovú hodnotu;

15. navrhuje založiť celoeurópsky regulačný úrad, ktorý by riadil projekt CARS; ten by mal 
dostávať (rovnako ako aj každý členský štát) registračné údaje a každý rok zverejniť 
konečný výsledok každého výrobcu a dovozcu, uložené pokuty a uhradené platby; 
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16. odporúča, aby sa mohli výrobcovia a dovozcovia sami rozhodnúť, či si prajú, aby sa za 
zohľadňovaný obchodný subjekt považovala celá spoločnosť, alebo jednotlivé dcérske 
spoločnosti či obchodné jednotky priamo zodpovedné za výrobu daných vozidiel;

17. navrhuje, aby projekt CARS vo svojom prvom roku fungoval len čiastočne, t.j., aby len  
zhromažďoval údaje, uskutočňoval prevod certifikátov a zverejňoval konečné výsledky, 
pričom finančný systém by bol spustený a účinný až od 1. januára 2012; 

Zlepšovanie testovania a sledovania údajov

18. obhajuje myšlienku revízie postupu testovania s cieľom lepšie simulovať reálne jazdné 
podmienky a žiada, aby úpravy cyklu jazdy brali do úvahy technologický vývoj ako napr. 
inštaláciu šiesteho rýchlostného stupňa;

19. nalieha na Komisiu, aby zaviedla nové merania a normy, ktoré umožnia, aby boli 
z dôvodu znižovania CO2 priradené fixné hodnoty k užitočným vylepšeniam, ako sú 
napríklad ukazovatele zaraďovania prevodov, vysokovýkonná klimatizácia, pneumatiky 
s nízkym valivým odporom a lepšie mazivá, ktorých využívanie bude závisieť od 
správania jednotlivých vodičov;

20. vyzýva Radu, aby preskúmala postup testovania s cieľom určiť, či sa plnia pravidlá zhody 
výroby a zabezpečila, aby k nim jednotlivé kompetentné orgány v rôznych členských 
štátoch nepristupovali rôzne; 

Špecifikácie vozidiel

21. zdôrazňuje význam riešenia naliehavej otázky bezpečnosti energetických dodávok 
a potrebu znížiť závislosť Európy na dovezených palivách, znížiť emisie CO2 bez 
zvyšovania nákladov na nové automobily a zlepšiť bezpečnosť na cestách; 

22. trvá preto na tom, aby od 31. decembra 2012 nebol povolený vstup na trh EÚ novým 
modelom automobilov (okrem automobilov so špeciálnym povolením určených na 
policajné, núdzové či vojenské účely), ktoré sú z technického hľadiska také 
prepracované, aby mohli dosahovať rýchlosť vyššiu ako 162 km/hodinu (101 
míľ/hodinu), čo je o 25 % viac ako najvyššia povolená rýchlosť povolená vo veľkej 
väčšine členských štátov; 

Reklama a označovanie štítkami

23. odporúča, aby boli stanovené minimálne povinné požiadavky na uvádzanie informácií 
týkajúcich sa spotreby paliva a emisií CO2 nových automobilov v reklame, vo všetkých 
marketingových a propagačných materiáloch a v predvádzacích salónoch a za vhodný 
model pre zobrazovanie požadovaných informácií považuje škálu označenia A – G 
používanú na porovnanie energetickej účinnosti niektorých elektrických spotrebičov;

24. poukazuje na to, že právne predpisy, ktoré požadujú, aby boli na cigaretových krabičkách 
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uvádzané varovania týkajúce sa ohrozenia zdravia, sú užitočným príkladom a navrhuje, 
aby aspoň 20 % priestoru určeného na propagáciu nových automobilov prostredníctvom 
reklamy, marketingových materiálov či informácií v predvádzacích salónoch, bolo 
vyhradených na informácie o spotrebe paliva a emisií CO2 v schválenom formáte;

Podpora dopytu spotrebiteľov

25. si je vedomý významnej úlohy, ktorú môžu zohrať členské štáty v podpore dopytu 
spotrebiteľov po vozidlách s nižšími emisiami a žiada, aby boli pripravené národné akčné 
plány obsahujúce opatrenia zamerané na tento cieľ;

26. podporuje najmä využívanie daňových opatrení a pobáda členské štáty, aby zaviedli dane 
z nákupu ako aj cestné dane na vozidlá s nadpriemernými emisiami; 

Doplnkové opatrenia

27. verí, že opatrenia, ktoré môžu pomôcť znížiť emisie CO2, ku ktorým však nemožno 
priradiť absolútnu hodnotu, by sa mali pokladať za čisto doplnkové a nemali by byť 
zaradené do návrhu súčasných právnych predpisov;

28. obáva sa, že zvýšené využívanie biopalív so sebou prináša riziko zvýšenia cien potravín 
pre ľudí s veľmi nízkymi príjmami a riziko rýchlejšieho ničenia tropických pralesov 
a žiada, aby bola urýchlene preskúmaná a prepracovaná politika o biopalivách tak, aby 
zohľadnila všetky environmentálne a sociálne súvislosti; 

29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Približne 19 % všetkých emisií oxidu uhličitého v Európskej únii pochádza z osobných 
automobilov a ľahkých komerčných vozidiel, pričom absolútne objemy emisií aj naďalej 
stúpajú aj napriek tomu, že v rokoch 1994 – 2004 bolo dosiahnuté zníženie emisií v priemere 
o 12,4 % na nový automobil. 

Hlavným dôvodom tohto rastu sú stúpajúci počet automobilov a zápchy, ktoré tieto spôsobujú 
(počet registrácií v európskej 25 v rokoch 1990 – 2003 stúpol o 36 % zo 156 na 212 
miliónov) a vyšší výkon automobilov, ktorý stúpol v priemere o 28 % v rokoch 1994 – 2004, 
čo výrazne prevyšuje 15 % nárast ich váhy, hoci žiaden štát nezvýšil maximálnu povolenú 
rýchlosť.

Je zrejmé, že táto situácia nepomáha EÚ v plnení jej cieľa znížiť do roku 2020 emisie CO2
aspoň o 20 % v porovnaní s hladinou emisií z roku 1990 a už vôbec nie pri plnení cieľa znížiť 
emisie o 30 % v prípade, že sa uzavrie medzinárodná dohoda.

Otázka emisií CO2 a otázka spotreby paliva sú úzko späté. Cestná doprava spotrebuje 60 % 
všetkej ropy spotrebovanej v EÚ, pričom neúčinné využívanie paliva v automobiloch 
nielenže spôsobuje zbytočne vysoké emisie, ale aj zvyšuje ohrozenie energetickej bezpečnosti 
Európy, vyčerpáva svetové zásoby ropy a núti vodičov platiť vysoké prevádzkové náklady.

V roku 1999 sa automobilový priemysel dobrovoľne zaviazal do roku 2008 znížiť priemerné 
emisie z nových automobilov vyrobených v Európe na maximálne 140 g CO2/km. Hoci 25 % 
výrobcov sa snaží dodržať tento záväzok, celková situácia nie je príliš pôsobivá. Priemerný 
objem emisií zo všetkých nových automobilov predaných v štátoch EÚ 25 dosahoval v roku 
2004 162 g CO2/km a je nepravdepodobné, že by do konca roka 2008 klesol pod 150 g 
CO2/km.

Až v januári 2007 Komisia súhlasila s tým, aby boli zavedené záväzné právne predpisy 
a navrhla, aby sa od výrobcov požadovalo, aby do roku 2012 pomocou technických 
prostriedkov znížili emisie na 130 g CO2/km a aby boli popri tom zavedené aj doplnkové 
opatrenia na zníženie celkových emisií pod 120g CO2/km do toho istého roka.

Tento cieľ na rok 2012 je akousi chimérou. Je odrazom rôznych politických rozhodnutí (tie 
posledné jednomyseľne prijala Rada v júni minulého roka), ktoré len málo zohľadňovali 
momentálnu situáciu. Komisia sa snažila preklenúť rozdiel medzi prianím a realitou tým, že 
navrhla, že cieľ 120 g CO2/km by mal byť dosiahnutý pomocou škály doplnkových opatrení, 
ako napr. využívanie biopalív, ktoré by sa dali použiť spolu s technologickými vylepšeniami, 
hoci sú ovplyvnené takými ukazovateľmi ako správanie vodičov a dostupnosť alternatívnych 
palív. 

Spravodajca verí, že výrobcovia by si mali byť úplne istí technickými normami, ktoré majú 
splniť a hoci existuje určitý priestor na zavedenie a začlenenie niektorých opatrení na 
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zníženie emisií CO2, ako napr. používanie lepších pneumatík, mazív či klimatizácie, iné 
opatrenia, ktoré sú mimo priamej kontroly výrobcov, by sa mali považovať len za doplnkové 
a nemali by byť začlenené do týchto právnych predpisov.

Spravodajca sa domnieva, že z hľadiska nákladov je najúčinnejším spôsobom, ako dosiahnuť 
ten istý cieľ, stanoviť si ambicióznejší cieľ zníženia emisií, no poskytnúť automobilovému 
priemyslu viac času na to, aby splnil povinné požiadavky.

Našťastie je dnes možné dosiahnuť výrazné zníženie emisií prostredníctvom pokroku 
v technológiách a konštrukcii. Už viac ako jeden milión automobilov predaných ročne v EÚ 
vypúšťa menej ako 120 g CO2/km a niektoré špičkové hybridné vozidlá na trhu produkujú 
o 25 % emisií menej (120 g CO2/km) ako ich komerční konkurenti za porovnateľné ceny. 
Podľa predsedu ACEA, Združenia európskych výrobcov automobilov, toto odvetvie za 
posledných desať rokov zaviedlo okolo päťdesiat druhov technológií na zníženie emisií CO2, 
hoci sa ešte nevyužívajú v takom rozsahu, ako by bolo želateľné. 

Zníženie možno dosiahnuť vďaka alternatívnym palivám a hnacím systémom, no tiež vďaka 
častejšiemu využívaniu hybridných motorov, lepším benzínovým motorom, častejšiemu 
používaniu naftových motorov a zmenšením motorov doplnených o turbokompresor, ako aj 
prostredníctvom ďalšieho pokroku v konštrukcii hnacej sústavy, zníženia hmotnosti vozidiel 
vďaka častejšiemu používaniu hliníka, inštalácii mechanizmov stop – štart, dokonalejších 
prevodov, lepšej aerodynamickej konštrukcii, používaniu mazív a guľôčkových ložísk 
s nižším trením, inštalácii účinnejších klimatizácií a používaniu pneumatík s nízkym valivým 
odporom.

Nedá sa vyhnúť tomu, aby výrobcovia a dovozcovia vozidiel, ktoré vysoko prekračujú 
povolené priemerné emisie, nečelili nejakému druhu finančných sankcií. Podobne by bolo 
prospešné, keby boli výrobcovia automobilov s nízkymi emisiami, ktorí majú často veľmi 
malé marže na zisku, nejakým spôsobom odškodnení. 

Spravodajca navrhuje vytvoriť nový trhový mechanizmus – Systém na znižovanie kvót CO2
(Carbon Allowance Reductions System – CARS), ktorý bude zohľadňovať rozličné segmenty 
trhu s automobilmi, no bude od výrobcov a dovozcov požadovať platenie pokút za celkové 
prekročenie povinných noriem a naopak tých, ktorí sa držia pod požadovanými hodnotami, 
bude stimulovať platbami;

Spravodajca navrhuje vytvoriť nový regulačný úrad, ktorý by tento systém riadil.

Hoci je cieľom tohto trhového mechanizmu, aby bol z hľadiska nákladov neutrálny pre 
priemysel ako taký, znižovanie emisií na začiatku zvýši náklady výrobcov. Inovácie 
a vylepšenia niečo stoja a odhaduje sa, že zníženie o gram CO2/km zvýši náklady na 
automobily o 100 – 150 EUR. Tieto výdavky budú menšie, ak sa výrobcom poskytne 
dostatok času na to, aby naplánovali a urobili konštrukčné zmeny a dosiahli úspory vďaka 
účinnosti veľkosériovej výroby, keď sa budú nové technológie zavádzať do hromadnej 
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výroby.

Výrobcovia automobilov úspešne znížili priemernú cenu nových vozidiel predávaných 
v Európskej únii o 9 % od roku 1996 aj napriek vyšším bezpečnostným a environmentálnym 
požiadavkám. Okamžité úspory vyplývajúce z lepšej spotreby paliva rýchlo vynahradia 
veľkej väčšine zákazníkov, ktorí si kúpia automobil, počiatočné vyššie náklady.

Európsky výrobcovia občas argumentujú tým, že ak príjmu tieto opatrenia, z hľadiska 
konkurencie sa dostanú do nevýhody. Takýto argument neobstojí. V Európskej únii sa ročne 
nakúpi viac nových automobilov, než v ktoromkoľvek inom svetovom obchodnom bloku 
a jednotný trh EÚ požaduje od domácich výrobcov aj dovozcov, aby spĺňali rovnaké normy. 
EÚ nespôsobuje konkurenčnú nevýhodu v tomto odvetví, naopak, vytvára rovnaké 
podmienky pre všetkých na trhu a navyše čiastočne chráni domácich výrobcov pri vývoji 
automobilov s nízkymi emisiami, ktoré by im mali pomôcť získať nové obchodné príležitosti 
v zahraničí.

Výrobcovia tiež tvrdia, že výroba ešte výkonnejších automobilov je jednoducho reakciou na 
dopyt spotrebiteľov. Čiastočne je to pravda, no tiež je pravdou, že výrobcovia formujú dopyt. 
Štúdie európskych spotrebiteľských združení zistili, že výrobcovia radšej robia reklamu 
novým autám s vyšším výkonom, vyššou spotrebou a vysokými emisiami CO2, ktoré 
predstavujú najziskovejšiu časť tohto odvetvia, pričom kladú malý dôraz na propagáciu lepšej 
spotreby paliva či nižšie emisie nových vozidiel. 

Nové kritériá na reklamu a označovanie štítkami sú potrebné, aby bolo možné zmeniť dôraz 
kladený na tieto skutočnosti. Dopyt po vozidlách s nízkymi emisiami by sa tiež dal výrazne 
podporiť, keby členské štáty zaviedli finančné stimuly a uložili vyššie dane z nákupu či 
cestné dane na vozidlá s vyššími emisiami.

Spravodajca chce na záver uviesť ešte jeden argument. Európska únia sa snaží nielen 
o zníženie emisií CO2 z vozidiel, ale aj o ochranu bezpečnosti energetických dodávok. Únia 
nedovoľuje vozidlám, ktoré nespĺňajú bezpečnostné normy, vstúpiť na trh, tak prečo teda 
povoľuje predaj automobilov, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo paliva a boli 
skonštruované tak, aby boli schopné prekračovať maximálne povolené rýchlosti zavedené 
z dôvodu cestnej bezpečnosti?

Spravodajca to považuje za politické a environmentálne šialenstvo. Správa navrhuje, aby 
nebola udeľovaná homologizácia typu takým novým vozidlám, ktoré sú schopné dosahovať 
o 25 % vyššiu rýchlosť, ako je maximálna povolená rýchlosť v takmer všetkých európskych 
krajinách. Výsledkom by bolo nielen zníženie spotreby paliva a emisií, ale aj celkové 
zníženie cien najvýkonnejších automobilov, tým že sa zabezpečí, že už nebudú musieť byť 
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z konštrukčného hľadiska prepracované do absurdných detailov.

Je možné, že propagovaním takýchto prehnane prepracovaných vozidiel niektorí výrobcovia 
skryte podporujú vodičov, aby prekračovali povolenú rýchlosť. Je na nich, aby objasnili svoj 
postoj. 
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