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I. ÚVOD

Komisia v decembri 2007 prijala návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú emisné normy pre 

nové osobné automobily ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií 

CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel.

Navrhovaný právny predpis vymedzuje krivku hraničnej hodnoty povolených emisií CO2 pre 

nové vozidlá podľa hmotnosti vozidla. Krivka je stanovená tak, aby sa vo vozovom parku 

dosiahol priemer pre všetky nové automobily na úrovni 130 gramov CO2 na kilometer. Od 

roku 2012 bude výrobca povinný zabezpečiť, aby priemerné emisie všetkých nových vozidiel, 

ktoré vyrába a ktoré sú registrované v Spoločenstve, boli pod priemerom povolených emisií 

pre uvedené vozidlá tak, ako to stanovuje krivka.



9343/08 csk/MS/bz 2
DG I SK

Návrh bude pre výrobcov potrebným stimulom na zníženie emisií CO2 v ich vozidlách, 

pretože ak budú ich priemerné emisné hodnoty nad krivkou hraničnej hodnoty, uloží sa 

poplatok za nadmerné emisie. Uvedený poplatok bude vychádzať z počtu gramov na 

kilometer (g/km), o ktoré je priemerné vozidlo predávané výrobcom nad krivkou, 

vynásobeného počtom vozidiel, ktoré výrobca predá. Pre prvý rok (2012) sa navrhol poplatok 

vo výške 20 EUR za g/km, s postupným zvýšením na 35 EUR v roku 2013, 60 EUR v roku 

2014, a 95 EUR v roku 2015 a ďalších rokoch. Podľa návrhu Komisie sa očakáva, že väčšina 

výrobcov by mala splniť cieľ stanovený právnym predpisom, takže by nemalo dôjsť k 

značným sankciám.

Pracovná skupina pre životné prostredie v Rade skúmala návrh počas niekoľkých zasadnutí. 

V Rade (životné prostredie) sa navyše 3. marca 2008 uskutočnila diskusia o smerovaní a 

predsedníctvo predložilo Rade (konkurencieschopnosť a doprava) informačné poznámky. V 

Parlamente výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) 

vymenoval za spravodajcu Guida Sacconiho (PSE, Taliansko). Hlasovanie vo výbore a počas 

plenárneho zasadnutia sa očakáva na jeseň v roku 2008.

II. SÚČASNÝ STAV

Vo všeobecnosti všetky delegácie privítali navrhovaný právny predpis, ktorým sa stanovujú 

emisné normy CO2 pre nové osobné automobily. Pri analýze štruktúry návrhu sa však zistili 

určité nezhody.

Parameter úžitkovej hodnoty 

Niekoľko delegácií nemôže podporiť použitie hmotnosti vozidla ako najvhodnejšieho 

parametra úžitkovej hodnoty, ako to navrhuje Komisia. Niektoré delegácie by však ako 

parameter úžitkovej hodnoty uprednostnili pôdorys vozidla, keďže použitie tohto parametra 

by podľa ich názoru znížilo možnosť škodlivých účinkov a vytvorilo silnejší stimul pre 

výrobcov, aby znížili hmotnosť vozidiel. Niektoré delegácie navrhli použiť v prvej etape 

hmotnosť a znovu preskúmať zvolený parameter úžitkovej hodnoty v kontexte preskúmania 

nariadenia.
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Sklon krivky

Komisia navrhuje sklon krivky hraničnej hodnoty 60 %, aby sa bremeno rozložilo medzi 

výrobcov. Podľa Komisie musí sklon zostať pod 80 %, aby sa zamedzilo nepriaznivým 

stimulom na zvýšenie hmotnosti a aby sa splnil cieľ EÚ dosiahnuť do roku 2012 130 g 

CO2/km. Niektoré delegácie by uprednostnili sklon nižší ako 60% (20% až 30%), iné by 

chceli vyššie percento (65% až 80%). Jedna delegácia by chcela mať na výber medzi 

úžitkovou hodnotou založenou na cieli a pevne stanoveným cieľom, napríklad 25%, aby sa 

odstránili jej obavy pokiaľ ide o špecializovaných výrobcov, ktorí budú musieť zápasiť s 

veľmi náročným znížením CO2 na základe krivky hraničnej hodnoty.

Poplatky za nadmerné emisie (sankcie)

Niektoré delegácie by chceli znížiť sankcie, iné podporujú návrh Komisie na postupne sa

zvyšujúce sankcie, aby sa dosiahol cieľ EÚ 130 g CO2/km a argumentujú, že výška sankcií 

má odrádzajúci charakter a má za cieľ vytvoriť stimuly pre to, aby priemysel dodržiaval 

nariadenie. Iné delegácie by chceli sankcie uplatňovať s istou mierou pružnosti: iba na 

vozidlá, ktoré prekročia stanovený limit, alebo podľa toho, o koľko sa emisie minú od cieľov 

pre dané vozidlo.

Navyše prípadne vyzbieraná čiastka by sa podľa návrhu Komisie mala vrátiť do rozpočtu 

Európskej únie. Členské štáty majú v tejto otázke rôzne názory: niektoré by chceli viazať tieto 

príjmy v rozpočte EÚ (na ochranu životného prostredia, sektor dopravy, výskumné, rozvojové 

a vzdelávacie programy v týchto sektoroch), iné by uprednostnili začlenenie týchto príjmov 

do rozpočtov členských štátov.

Kalendár

Komisia navrhuje vykonávať toto nariadenie v roku 2012. Niektoré delegácie by 

uprednostnili začiatok v roku 2015, iné navrhujú, aby sa v právnom predpise zaviedlo 

postupné vykonávanie alebo postupné zavádzanie objemu pre vozový park od roku 2012 do 

roku 2015: v roku 2012 by sa uplatňovalo iba na určité percento vozového parku až po 

100 %-né uplatňovanie v roku 2015.



9343/08 csk/MS/bz 4
DG I SK

Dlhodobé ciele

Pretože prevažná väčšina delegácií v zásade podporila, aby sa do znenia zaviedli dlhodobé 

ciele, predsedníctvo navrhlo zahrnúť do doložky o preskúmaní možnosť preskúmať konkrétne 

ciele pre emisie CO2 s cieľom stanoviť cestovnú mapu pre dosiahnutie dlhodobého cieľa 

95 g/km do roku 2020. Niektoré delegácie podporujú pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

predsedníctva; iné by uprednostnili, aby sa neuvádzal odkaz na konkrétne číslo, pretože v 

tomto štádiu neexistujú spoľahlivé vedecké podklady na určenie toho, čo by mohlo byť 

realizovateľné a vhodné.

III. ĎALŠIE KROKY

Rada bude naďalej podrobne skúmať návrh Komisie a vytvárať medzi delegáciami 

kompromis, kedykoľvek to bude možné. Ministrov vyzývame na výmenu názorov o hlavných 

nedoriešených otázkach identifikovaných v časti II tejto poznámky.


