
PR\722785SK.doc PE406.014v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2007/0297(COD)

8.5.2008

***I
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú 
výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť 
integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých 
úžitkových vozidiel
(KOM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Guido Sacconi

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko(*): Werner Langen, Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku

(*) Pridružené výbory – článok 47 rokovacieho poriadku



PE406.014v01-00 2/14 PR\722785SK.doc

SK

PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú výkonové 
emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu 
Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel
(KOM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0856),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0022/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu 
a cestovný ruch a Výboru pre právne veci (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Cieľom tohto rozhodnutia je vytvoriť 
stimuly pre automobilový priemysel, aby 
investoval do nových technológií. 
Nariadením sa aktívne podporuje 
ekoinovácia a zohľadňuje budúci technický 
rozvoj. Týmto spôsobom sa podporuje 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu a vytvára sa viac 
vysokokvalitných pracovných miest.

(13) Cieľom tohto nariadenia je vytvoriť 
stimuly pre automobilový priemysel, aby 
investoval do nových technológií. 
Nariadením sa aktívne podporuje 
ekoinovácia a zohľadňuje budúci technický 
rozvoj. Týmto spôsobom sa podporuje 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu a vytvára sa viac 
vysokokvalitných pracovných miest. 
Komisia môže zvážiť možnosť zahrnutia 
ekoinovačných opatrení do revízie 
skúšobných postupov v súlade s článkom 
14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 715/2007.
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Or. en

Odôvodnenie

PDN uznáva dôležitosť takýchto opatrení a vyzýva Komisiu na ich zohľadnenie pri revízii 
skúšobných postupov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Súlad výrobcov s cieľmi podľa tohto 
nariadenia by sa mal hodnotiť na úrovni 
Spoločenstva. Výrobcovia, ktorých 
priemerné špecifické emisie CO2 prekročia 
limity povolené podľa tohto nariadenia, by 
mali od roku 2012 za každý nasledujúci 
kalendárny rok zaplatiť poplatok za 
nadmerné emisie. Poplatok by sa mal 
vyjadriť ako funkcia miery porušovania 
cieľov výrobcami a časom by sa mal 
zvyšovať. S cieľom dostatočne stimulovať 
prijímanie opatrení na znižovanie 
špecifických emisií CO2 osobných 
automobilov by mal poplatok 
odzrkadľovať technologické náklady.
Poplatky za nadmerné emisie by sa mali 
považovať za príjem do rozpočtu 
Európskej únie.

(22) Súlad výrobcov s cieľmi podľa tohto 
nariadenia by sa mal hodnotiť na úrovni 
Spoločenstva. Výrobcovia, ktorých 
priemerné špecifické emisie CO2 prekročia 
limity povolené podľa tohto nariadenia, by 
mali od roku 2012 za každý nasledujúci 
kalendárny rok zaplatiť poplatok za 
nadmerné emisie. Poplatok by sa mal 
vyjadriť ako funkcia miery porušovania 
cieľov výrobcami a časom by sa mal 
zvyšovať. S cieľom dostatočne stimulovať 
prijímanie opatrení na znižovanie 
špecifických emisií CO2 osobných 
automobilov by mal poplatok 
odzrkadľovať technologické náklady.
Poplatky za nadmerné emisie by sa mali 
považovať za príjem do rozpočtu 
Európskej únie a použiť na zvýšenie 
podpory výskumu a inovačnej činnosti 
v automobilovom odvetví v súvislosti so 
znižovaním CO2.

Or. it

Odôvodnenie

Je dôležité, aby predmetné prostriedky smerovali do výskumu a inovačnej činnosti 
automobilového odvetvia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Predmet úpravy a ciele Predmet úpravy, celkové a čiastkové ciele
V tomto nariadení sa stanovujú výkonové 
emisné požiadavky v oblasti emisií CO2
pre nové osobné automobily s cieľom 
zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného 
trhu a dosiahnuť celkový cieľ EÚ, podľa 
ktorého by sa malo dosiahnuť zníženie 
emisií CO2 priemerného nového vozového 
parku na 120 g CO2/km. Nariadením sa 
stanovujú priemerné emisie CO2 nových 
osobných automobilov na úrovni 
130 g CO2/km, a to pomocou zlepšenej 
technológie motorov určenej v súlade 
s nariadením (ES) č. 715/2007 a jeho 
vykonávacími opatreniami. V rámci 
integrovaného prístupu Spoločenstva 
dopĺňajú toto nariadenie dodatočné 
opatrenia zodpovedajúce 10 g/km.

V tomto nariadení sa stanovujú výkonové 
emisné požiadavky v oblasti emisií CO2 
pre nové osobné automobily s cieľom 
zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného 
trhu a dosiahnuť celkový cieľ zníženia 
emisií CO2 v rámci EÚ, vrátane odvetvia 
dopravy. Nariadením sa stanovuje od 
1. januára 2012 cieľ pre nový vozový park 
na priemernú hodnotu 120 g CO2/km.
Nariadením sa stanovujú priemerné emisie 
CO2 nových osobných automobilov na 
úrovni 130 g CO2/km, a to pomocou 
zlepšenej technológie motorov určenej 
v súlade s nariadením (ES) č. 715/2007 
a jeho vykonávacími opatreniami. V rámci 
integrovaného prístupu Spoločenstva 
dopĺňajú toto nariadenie dodatočné 
opatrenia zodpovedajúce 10 g/km.
Nariadením sa taktiež stanovuje od 
1. januára 2020 cieľ pre nový vozový park 
na priemernú hodnotu emisií na úrovni 
maximálne 95 g CO2/km.

Or. it

Odôvodnenie

Automobilové odvetvie sa musí zosúladiť s celkovými cieľmi zníženia emisií CO2. Navrhuje sa
priemerná úroveň emisií do 95 CO2/km od roku 2020, čo je v súlade so stanoviskom 
Parlamentu v uznesení o stratégii Spoločenstva o znížení emisií CO2 prijatom 24. októbra 
2007.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 2 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na 1. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
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motorové vozidlá kategórie M1, ako sú 
vymedzené v prílohe II k smernici 
2007/46/ES, s referenčnou hmotnosťou 
nepresahujúcou 2 610 kg a vozidlá, 
ktorých typové schvaľovanie sa rozširuje 
v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 715/2007 („osobné automobily“), 
ktoré sú po prvýkrát registrované 
v Spoločenstve a ktoré predtým neboli 
registrované mimo Spoločenstva („nové 
osobné automobily“).

motorové vozidlá kategórie M1, ako sú 
vymedzené v prílohe II k smernici 
2007/46/ES, (vypúšťa sa) a vozidlá, 
ktorých typové schvaľovanie sa rozširuje 
v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia 
(ES) č. 715/2007 („osobné automobily“), 
ktoré sú po prvýkrát registrované 
v Spoločenstve a ktoré predtým neboli 
registrované mimo Spoločenstva („nové 
osobné automobily“).

Or. it

Odôvodnenie

Zrušenie hmotnosti ako referencie pre rozsah nariadenia zabráni tomu, aby boli veľmi ťažké 
vozidlá z neho vyňaté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý výrobca osobných automobilov 
zabezpečí v kalendárnom roku 
začínajúcom 1. januára 2012 a v každom 
nasledujúcom kalendárnom roku, že jeho 
priemerné špecifické emisie CO2
neprekročia jeho cieľovú hodnotu 
špecifických emisií určenú v súlade 
s prílohou I alebo v prípade, v ktorom sa 
výrobcovi udelila odchýlka podľa článku 9, 
v súlade s uvedenou odchýlkou.

Každý výrobca osobných automobilov 
zabezpečí v kalendárnom roku 
začínajúcom 1. januára 2012 a v každom 
nasledujúcom kalendárnom roku, že jeho 
priemerné špecifické emisie CO2
neprekročia jeho cieľovú hodnotu 
špecifických emisií určenú v súlade 
s prílohou I alebo v prípade, v ktorom sa 
výrobcovi udelila odchýlka podľa článku 9, 
v súlade s uvedenou odchýlkou.

Na kalendárny rok začínajúci 
1. januárom 2020 a každý nasledujúci 
kalendárny rok sa priemerné špecifické 
emisie CO2 pre osobné automobily 
stanovia na základe revízie v súlade 
s článkom 10.

Or. it

Odôvodnenie

Špecifické emisné ciele stanoví Komisia v čase revízie nariadenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 7 - odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Poplatky za nadmerné emisie sa 
považujú za príjem do rozpočtu Európskej 
únie.

5. Poplatky za nadmerné emisie sa 
považujú za príjem do rozpočtu Európskej 
únie a používajú sa na doplnenie 
výskumných aktivít na podporu vývoja 
technologických inovácií pre zníženie 
emisií CO2 vozidiel a vývoja vozidiel bez 
emisií.

Or. it

Odôvodnenie

Je dôležité, aby predmetné prostriedky smerovali do výskumu a inovačnej činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 8 - odsek 1 - písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) priemerná hmotnosť všetkých nových 
osobných automobilov v Spoločenstve za 
predchádzajúci kalendárny rok.

Or. it

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby sa zverejnila aj priemerná hmotnosť všetkých nových osobných 
automobilov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 10 - odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Do 30. júna 2016 a do 30. júna každé 
nasledujúce tri roky Komisia zmení 
a doplní Prílohu I určením hodnoty M0
ako priemeru priemernej hmotnosti 
nových osobných automobilov za posledné 
tri kalendárne roky, pre ktoré sa 
zverejnila priemerná hmotnosť v súlade 
s článkom 8 ods. 1 písm. da). Táto zmena 
a doplnenie nadobúda účinnosť od 
1. januára nasledujúceho roka.
Takéto zmeny a doplnenia, ktorými sa 
majú zmeniť a doplniť nepodstatné prvky 
tohto nariadenia, sa prijímajú v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 12 ods. 3.

Or. it

Odôvodnenie

Tento PDN umožňuje Komisii zmeniť a doplniť prílohu I každé tri roky prostredníctvom 
postupu komitológie, a to na základe zmien priemernej hmotnosti nových osobných 
automobilov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 10 - odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a) Najneskôr 31. decembra 2014 
Komisia predloží návrh nariadenia 
stanovujúceho priemernú úroveň emisií, 
ktorá v žiadnom prípade nesmie prekročiť 
95 g a ktorú má dosiahnuť nový vozový 
park automobilov do 1. januára 2020.
Tomuto návrhu predchádza celkové 
hodnotenie vplyvu na automobilový 
priemysel a súvisiace odvetvia priemyslu, 
spolu s dôkladnou analýzou nákladov 
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a prínosov, pričom sa zohľadní vývoj 
technologických inovácií znižovania CO2. 
Pri stanovovaní priemernej úrovne emisií 
Komisia zohľadní vývoj medzinárodných 
dohôd súvisiacich s obdobím po roku 
2012.
Komisia tiež zváži možnosť zrušenia 
súčasného rozlišovania medzi rôznymi 
opatreniami, ktoré prispievajú 
k dosiahnutiu špecifického cieľa zníženia, 
najmä v súvislosti s opatreniami v oblasti 
motorových vozidiel a s inými 
doplnkovými opatreniami.

Or. it

Odôvodnenie

Pri revízii tohto nariadenia Komisia stanoví priemernú úroveň emisií. Táto úroveň, ktorá 
v žiadnom prípade nesmie prekročiť 95 g/km, sa stanoví pri zohľadnení vývoja 
technologických inovácií a výsledku medzinárodných rokovaní. Spravodajca dúfa, že po roku 
2020 Komisia zruší súčasné rozlišovanie medzi doplnkovými opatreniami a pokrokom 
súvisiacim s motorovými vozidlami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výrobcovia od 1. januára 2010 zabezpečia, 
aby sa na štítkoch, plagátoch alebo 
v reklamnej literatúre a materiáloch 
podobného druhu uvedených v článkoch 
3, 5 a 6 smernice 1999/94/ES uvádzala 
miera, do akej sa špecifické emisie CO2
osobného automobilu ponúkaného na 
predaj líšia od cieľovej hodnoty 
špecifických emisií pre tento osobný 
automobil podľa prílohy I.

Od 1. januára 2010 budú informácie 
poskytované spotrebiteľom o špecifických 
emisiách CO2 osobných automobilov 
podliehať smernici 1999/94/ES.

Or. it

Odôvodnenie

Poskytovanie informácií spotrebiteľom je najlepšie riadené v rámci smernice 1999/94/ES.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú požiadavky v oblasti emisií CO2 nových osobných 
automobilov, je súčasťou ambicióznejšej stratégie, v rámci ktorej sa EÚ rozhodne 
a jednostranne zaviazala k zníženiu úrovne emisií skleníkových plynov o najmenej 20 % do 
roku 2020.

Odvetvie cestnej dopravy je druhým najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov v rámci 
EÚ, pričom je zodpovedné za 12 % všetkých emisií oxidu uhličitého a, čo je ešte dôležitejšie, 
je to odvetvie, v ktorom sa emisie naďalej zvyšujú. Výrazný pokrok, ktorý sa dosiahol vďaka 
automobilovej technológii, nestačil na vyrovnanie vplyvu zvýšeného objemu premávky 
a zvýšených rozmerov vozidiel.

Dôvody vedúce k vypracovaniu tohto nariadenia sú dobre známe. V roku 1998 dobrovoľné 
dohody medzi Komisiou a automobilovým priemyslom viedli k 13,5 % zníženiu CO2
v porovnaní s rokom 1995, hoci boli považované za nedostatočné na dosiahnutie potrebných 
výsledkov. Vo februári 2007 Komisia navrhla prijať integrovaný prístup sústredený na dve 
zložky: zníženie emisií dosiahnuté prostredníctvom zlepšenia technológií motorov s cieľom 
dosiahnuť cieľ priemernej hodnoty 130 g CO2/km v prípade nového vozového parku 
a zníženie o ďalších 10g CO2/km do roku 2012 pomocou ďalších technologických zlepšení 
a zvýšením používania biopalív. V októbri 2007 Parlament prijal uznesenie, ktorým v zásade 
vítal integrovaný prístup, ale bol zástancom ambicióznejších a dlhodobejších cieľov: zníženie 
na 125 g CO2/km do roku 2015 a cieľ dlhodobého výhľadu na úrovni 95 g CO2/km do roku 
2020 a dúfajúc v cieľ 70 g CO2/km do roku 2025.

Návrh nariadenia je v duchu a v súlade s cieľmi predchádzajúceho oznámenia, najmä 
v súvislosti s cieľmi, harmonogramom a prijatím integrovaného prístupu. Taktiež zahŕňa 
rozdelenie špecifických cieľov každého výrobcu na základe parametra úžitkovej hodnoty, 
ktorým je hmotnosť. Návrh stanovuje systém poplatkov, ktoré počítajú so základnou sumou 
a ktoré sa zvyšujú od roku 2012 v prípade nedosiahnutia stanovených cieľov. Predpokladá sa 
mechanizmus výnimky pre výrobcov, ktorých počet predaných kusov v rámci EÚ nepresiahne 
10 000, pričom im bude pridelený určitý špecifický cieľ, ktorý by bol výsledkom rokovaní 
s Komisiou. Nakoniec, návrh dovoľuje výrobcom možnosť vytvárania zoskupení, a tým 
plnenie stanovených cieľov v rámci celku.

Spravodajca môže len vyjadriť svoj celkový súhlas s návrhom nariadenia ako celkom 
a podporuje najmä jeho predmet a čiastkové a celkové ciele. Domnieva sa, že automobilový 
priemysel by sa mal zmestiť do celkových cieľov pre zníženie emisií CO2, napriek uznaniu 
jeho osobitných charakteristík (správanie vodičov, obnovenie vozového parku, podmienky 
infraštruktúry). Napriek schvaľovaniu cieľov a harmonogramu, ktoré stanovila Komisia, 
spravodajca považuje za prioritu vrátiť sa k stanovisku prijatému Parlamentom o dlhodobých 
cieľoch a navrhnúť priemernú úroveň emisií najviac 95 g CO2/km do roku 2020. Presný cieľ, 
o ktorom spravodajca dúfa, že bude ambicióznejší, Komisia stanoví po revízii nariadenia 
naplánovanej na rok 2014 a tomuto stanoveniu bude predchádzať celkové hodnotenie vplyvu 
spolu s analýzou hospodárskych, environmentálnych a sociálnych vplyvov na celý výrobný 
reťazec.

Spravodajca plne podporuje voľbu integrovaného prístupu počas začiatočnej fázy systému; 
napriek tomu si kladie otázku, či by nebolo vhodnejšie, umožniť automobilovému priemyslu 
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rozhodovať o opatreniach na dosiahnutie stanovených špecifických cieľov. Do legislatívnej 
diskusie by nemala vstupovať otázka, či priemysel dosiahne stanovené ciele prostredníctvom 
technického pokroku, doplnkových opatrení alebo iným spôsobom, pokiaľ sú ciele 
kvantifikovateľné a dajú sa vyhodnotiť pomocou jestvujúcich testovacích cyklov a pomocou 
tých, ktoré sa budú uplatňovať v budúcnosti. Spravodajca preto vyzýva Komisiu, aby zvážila 
z dlhodobého hľadiska možnosť zrušenia súčasného rozlišovania medzi doplnkovými 
opatreniami a opatreniami súvisiacimi s motorovými vozidlami. 

Spravodajca tiež podporuje voľbu parametra úžitkovej hodnoty: vo svojom návrhu Komisia 
zvolila za parameter hmotnosť, ktorá je podľa jej slov „v dostatočnej korelácii so súčasnými 
emisiami, čo by prinieslo reálnejšie cieľové hodnoty, ktoré by neovplyvnili hospodársku súťaž, 
a ...údaje o hmotnosti sú dostupné už v súčasnosti“.

Komisia však automaticky nevylučuje možnosť použitia alternatívneho parametra do tej 
miery, že vo svojom návrhu považuje za vhodné „zhromažďovať údaje o alternatívnom 
parametri úžitkovej hodnoty, ktorým je stopa (rozchod vynásobený rázvorom)“.
V októbrovom uznesení Parlament veľkou väčšinou hlasoval proti zavedeniu parametra 
hmotnosti a podporil parameter stopy. Spravodajca si je vedomý, že parameter stopy 
poskytuje lepšie záruky z environmentálneho hľadiska, keďže je menej náchylný na 
nežiaduce vplyvy (zvýšenie hmotnosti s cieľom dosiahnuť menej prísny cieľ zníženia).

Spravodajca v tomto štádiu nenavrhol žiadnu zmenu a doplnenie k návrhu Komisie 
v súvislosti so zmenou parametra úžitkovej hodnoty, ale vyhradzuje si právo revidovať 
stanovisko Parlamentu v nasledujúcich štádiách legislatívneho postupu.

V súvislosti s poplatkami za nadmerné emisie spravodajca navrhuje, aby sa využili na 
financovanie inkrementálneho výskumu (napr. čisté a energeticky úsporné tepelné motory, 
integrované bezpečnostné systémy) a na inovatívnych technológií (napr. vodíkové a palivové 
články, vývoj automobilových hybridov s obnoviteľným zdrojom energie, druhá generácia 
biopalív).

Spravodajca súhlasí s návrhom Komisie pri otázke poplatkov v prípade nesplnenia 
stanovených cieľov, napriek vyjadreniu ochoty zvážiť riešenia, ktoré by systém urobili 
flexibilnejším počas prvej fázy uplatňovania (2012 – 2015) a zároveň odmenili a podporili 
lepší prístup výrobcov.

Spravodajca taktiež navrhuje viacero technických úprav návrhu Komisie a najmä zrušenie 
referenčnej hmotnosti 2 610, keďže sa domnieva, že by vďaka tomu bolo mnoho ťažkých 
vozidiel vylúčených spod rozsahu nariadenia.

Nakoniec, spravodajca pozmenil a doplnil článok o informáciách, ktoré sa majú poskytovať 
spotrebiteľom, keďže sa domnieva, že táto oblasť by mala podliehať smernici 1999/94/ES.


