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ANNEX 

 

PRÍLOHA 

k 

návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, 

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/631, pokiaľ ide o sprísnenie emisných noriem CO2 

pre nové osobné vozidlá a nové ľahké úžitkové vozidlá v súlade s ambicióznejšími 

klimatickými cieľmi Únie        

        

        

 

{SEC(2021) 556 final} - {SWD(2021) 188 final} - {SWD(2021) 613 final} -

 {SWD(2021) 614 final}  



 

SK 1  SK 

PRÍLOHA  

Príloha I sa mení takto: 

1. Časť A sa mení takto: 

a) V bode 6.1 sa nadpis nahrádza takto: 

„Cieľové hodnoty pre celý vozový park EÚ na rok 2025 a ďalšie roky“; 

b) V bode 6.1.2 sa nadpis nahrádza takto: 

„Cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ na roky 2030 až 2034“; 

c) Dopĺňa sa tento bod 6.1.3: 

„6.1.3. Cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ na rok 2035 a ďalšie roky 

Cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ2035 = cieľová hodnota pre celý vozový 

park EÚ2021 ∙ (1– koeficient zníženia2035) 

kde: 

cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ2021  je vymedzená v bode 6.0; 

koeficient zníženia2035  je vymedzený v článku 1 ods. 5a písm. a).“; 

 d) V bode 6.2 sa nadpis nahrádza takto: 

„Referenčné cieľové hodnoty špecifických emisií“; 

e) Bod 6.2.2 sa vypúšťa; 

f) Bod 6.3 sa nahrádza takto: 

„6.3. Cieľové hodnoty špecifických emisií na rok 2025 a ďalšie roky 

6.3.1. Cieľové hodnoty špecifických emisií na roky 2025 až 2029 

Cieľová hodnota špecifických emisií = referenčná cieľová hodnota špecifických 

emisií · koeficient ZLEV  

kde:  

referenčná cieľová hodnota špecifických emisií je referenčná cieľová hodnota 

špecifických emisií CO2 určená v súlade 

s bodom 6.2.1;  

koeficient ZLEV  je (1 + y – x), pokiaľ tento súčet nie je 

vyšší ako 1,05 alebo nižší ako 1,0; vtedy 

sa koeficient ZLEV stanoví na 1,05, 

prípadne na 1,0;  

kde:  

y  je podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami vo výrobcovom 

vozovom parku nových osobných vozidiel, vypočítaný ako celkový 

počet nových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami, z ktorých sa 

každé započítava ako ZLEVšpecifická hodnota podľa tohto vzorca, vydelený 

celkovým počtom nových osobných vozidiel zapísaných do evidencie 

v relevantnom kalendárnom roku:  

ZLEVšpecifická hodnota = 1 – (
špecifické emisie CO2 ∙ 0,7

50
) 
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Pre nové osobné vozidlá zapísané do evidencie v členských štátoch, 

ktoré mali v roku 2017 vo vozovom parku podiel vozidiel s nulovými 

a nízkymi emisiami nižší ako 60 % priemeru Únie a mali menej ako 

1 000 nových vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami zapísanými do 

evidencie v roku 2017*, sa ZLEVšpecifická hodnota do roku 2029 a vrátane 

neho vypočíta podľa tohto vzorca:  

ZLEVšpecifická hodnota = (1 – (
špecifické emisie CO2 ∙ 0,7

50
)) ∙ 1,85 

Ak podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami vo vozovom parku 

nových osobných vozidiel členského štátu zapísaných do evidencie 

v niektorom roku v období rokov 2025 až 2028 prekročí 5 %, uvedený 

členský štát nie je v nasledujúcich rokoch oprávnený uplatňovať 

multiplikátor 1,85;  

x je 15 % v období rokov 2025 až 2029. 

6.3.2. Cieľové hodnoty špecifických emisií na roky 2030 až 2034 

Cieľová hodnota špecifických emisií = cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ2030 

+ a2030 · (TM – TM0) 

kde: 

cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ2030  je určená v súlade s bodom 6.1.2; 

a2030    je 
𝑎2021 ∙ 𝑐𝑖𝑒ľ𝑜𝑣á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑙ý 𝑣𝑜𝑧𝑜𝑣ý 𝑝𝑎𝑟𝑡 𝐸Ú2030

𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑟𝑛é 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑒2021
 

kde: 

a2021    je vymedzená v bode 6.2.1; 

priemerné emisie2021  sú vymedzené v bode 6.2.1; 

TM    je vymedzená v bode 6.2.1; 

TM0    je vymedzená v bode 6.2.1; 

6.3.3. Cieľové hodnoty špecifických emisií na rok 2035 a ďalšie roky 

Cieľová hodnota špecifických emisií = cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ2035 

+ a2035 · (TM – TM0) 

kde: 

cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ2035  je určená v súlade s bodom 6.1.3; 

a2035    je 
𝑎2021 ∙ 𝑐𝑖𝑒ľ𝑜𝑣á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑙ý 𝑣𝑜𝑧𝑜𝑣ý 𝑝𝑎𝑟𝑘 𝐸Ú2035

𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑟𝑛é 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑒2021
 

kde: 

a2021    je vymedzená v bode 6.2.1; 

priemerné emisie2021  sú vymedzené v bode 6.2.1; 

TM    je vymedzená v bode 6.2.1; 

TM0    je vymedzená v bode 6.2.1; 

___________________ 

* Podiel vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami vo vozovom parku nových osobných vozidiel 

členského štátu v roku 2017 sa vypočíta ako celkový počet nových vozidiel s nulovými a nízkymi 
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emisiami zapísaných do evidencie v roku 2017 vydelený celkovým počtom nových osobných vozidiel 

zapísaných do evidencie v tom istom roku.“; 

 

2. Časť B sa mení takto: 

a) V bode 6.1 sa nadpis nahrádza takto: 

„Cieľové hodnoty pre celý vozový park EÚ na rok 2025 a ďalšie roky“; 

b) V bode 6.1.2 sa nadpis nahrádza takto: 

„Cieľové hodnoty pre celý vozový park EÚ na roky 2030 až 2034“; 

c) Dopĺňa sa tento bod 6.1.3: 

„6.1.3. Cieľové hodnoty pre celý vozový park EÚ na rok 2035 a ďalšie roky 

Cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ2035 = cieľová hodnota pre celý vozový 

park EÚ2021 ∙ (1– koeficient zníženia2035) 

kde: 

cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ2021  je vymedzená v bode 6.0; 

koeficient zníženia2035  je vymedzený v článku 1 ods. 5a písm. b).“; 

 d) Bod 6.2.2 sa nahrádza takto: 

„6.2.2. Referenčné cieľové hodnoty špecifických emisií na roky 2030 až 2034 

Referenčná cieľová hodnota špecifických emisií = cieľová hodnota pre celý vozový 

park EÚ2030 + α · (TM – TM0) 

kde: 

cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ2030 je určená v súlade s bodom 6.1.3; 

α je a2030,L, kde priemerná skúšobná hmotnosť nových 

ľahkých úžitkových vozidiel výrobcu sa rovná alebo je 

nižšia ako TM0, a a2030,H, kde priemerná skúšobná 

hmotnosť nových ľahkých úžitkových vozidiel výrobcu 

je vyššia ako TM0; 

kde: 

a2030,L    je 
𝑎2021 ∙ 𝑐𝑖𝑒ľ𝑜𝑣á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑙ý 𝑣𝑜𝑧𝑜𝑣ý 𝑝𝑎𝑟𝑘 𝐸Ú2030

𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑟𝑛é 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑒2021
 

a2030,H    je 
𝑎2021 . 𝑐𝑖𝑒ľ𝑜𝑣á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑙ý 𝑣𝑜𝑧𝑜𝑣ý 𝑝𝑎𝑟𝑘 𝐸Ú2030

𝑐𝑖𝑒ľ𝑜𝑣á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑙ý 𝑣𝑜𝑧𝑜𝑣ý 𝑝𝑎𝑟𝑘 𝐸Ú2025
 

priemerné emisie2021  sú vymedzené v bode 6.2.1; 

TM    je vymedzená v bode 6.2.1; 

TM0     je vymedzená v bode 6.2.1.“; 

 e) Dopĺňa sa tento bod 6.2.3: 

„6.2.3. Referenčné cieľové hodnoty špecifických emisií na rok 2035 a ďalšie roky 

Referenčná cieľová hodnota špecifických emisií = cieľová hodnota pre celý vozový 

park EÚ2035 + α · (TM – TM0) 

kde: 
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cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ2035 je určená v súlade s bodom 6.1.3; 

α je a2035,L, kde priemerná skúšobná hmotnosť nových 

ľahkých úžitkových vozidiel výrobcu sa rovná alebo je 

nižšia ako TM0, a a2035,H, kde priemerná skúšobná 

hmotnosť nových ľahkých úžitkových vozidiel výrobcu 

je vyššia ako TM0; 

kde: 

a2035,L    je 
𝑎2021∙ 𝑐𝑖𝑒ľ𝑜𝑣á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑙ý 𝑣𝑜𝑧𝑜𝑣ý 𝑝𝑎𝑟𝑘 𝐸Ú2035

𝑝𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑟𝑛é 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑒2021
 

a2035,H    je 
𝑎2021 . 𝑐𝑖𝑒ľ𝑜𝑣á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑙ý 𝑣𝑜𝑧𝑜𝑣ý 𝑝𝑎𝑟𝑘 𝐸Ú2035

𝑐𝑖𝑒ľ𝑜𝑣á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑙ý 𝑣𝑜𝑧𝑜𝑣ý 𝑝𝑎𝑟𝑘 𝐸Ú2025
 

priemerné emisie2021  sú vymedzené v bode 6.2.1; 

TM    je vymedzená v bode 6.2.1; 

TM0     je vymedzená v bode 6.2.1.“; 

f) Bod 6.3.2 sa nahrádza takto: 

„6.3.2. Cieľové hodnoty špecifických emisií na roky 2030 až 2034 

Cieľová hodnota špecifických emisií = referenčná cieľová hodnota špecifických 

emisií – (øciele – cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ2030) 

kde: 

referenčná cieľová hodnota špecifických emisií je referenčná cieľová hodnota 

špecifických emisií pre výrobcu určená v súlade 

s bodom 6.2.2; 

øciele je priemer všetkých referenčných cieľových 

hodnôt špecifických emisií určených v súlade 

s bodom 6.2.2, vážený počtom nových ľahkých 

úžitkových vozidiel každého jednotlivého 

výrobcu; 

cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ2030 je určená v súlade 

s bodom 6.1.2.“; 

g) Dopĺňa sa tento bod 6.3.3: 

„6.3.3. Cieľové hodnoty špecifických emisií na rok 2035 a ďalšie roky 

Cieľová hodnota špecifických emisií = referenčná cieľová hodnota špecifických 

emisií – (øciele – cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ2035) 

kde: 

referenčná cieľová hodnota špecifických emisií je referenčná cieľová hodnota 

špecifických emisií pre výrobcu určená v súlade 

s bodom 6.2.3; 

øciele je priemer všetkých referenčných cieľových 

hodnôt špecifických emisií určených v súlade 

s bodom 6.2.3, vážený počtom nových ľahkých 

úžitkových vozidiel každého jednotlivého 

výrobcu; 
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cieľová hodnota pre celý vozový park EÚ2035 je určená v súlade s bodom 6.1.3.“ 


