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Zhrnutie
I Občania aj politici EÚ majú veľké obavy v súvislosti so zlou kvalitou ovzdušia. Spájajú

sa s ňou stovky tisíc predčasných úmrtí a vytvára značné náklady pre hospodárstvo.
Cestná doprava sa najviac podieľa na znečistení ovzdušia prostredníctvom emisií
vozidiel. EÚ po prvýkrát stanovila zníženie emisií vozidiel v právnych predpisoch v roku
1970 a zaviedla emisné normy Euro začiatkom 90-tych rokov 20. storočia.

II Otázka nezrovnalostí medzi laboratórnymi údajmi a emisiami vozidiel na ceste sa

dostala do veľkej pozornosti po objavení manipulovania emisných systémov vozidiel
skupinou Volkswagen, tzv. škandál „dieselgate“, ktorý vyšiel najavo v roku 2015.
Cieľom manipulovania bolo výrazne znížiť emisie počas oficiálnych skúšok v porovnaní
s bežnou jazdou.

III Problémy, ktoré spôsobil „dieselgate“, podnietili EÚ urýchliť iniciatívy, ktoré sa už

vypracúvali, alebo prijať nové opatrenia. EÚ následne schválila právne predpisy,
ktorých cieľom je predísť opätovnému výskytu takýchto problémov. Európsky
parlament začal vyšetrovanie vo veci merania emisií s cieľom preskúmať túto
záležitosť.

IV V tomto informačnom dokumente sú uvedené opatrenia prijaté na úrovni

Európskej únie a členských štátov a opisujú sa v ňom zmeny systému merania emisií
vozidiel po septembri 2015. Cieľom tohto dokumentu nie je posúdiť, či sa prijatými
opatreniami vyriešil daný problém.

V Emisný škandál urýchlil mnohé legislatívne zmeny v systéme kontroly emisií vozidiel
v EÚ:
o

Komisia je teraz oprávnená preskúmať prácu vnútroštátnych orgánov typového
schválenia, skúšať vozidlá, odňať alebo pozastaviť schvaľovanie typov a udeľovať
sankcie,

o

testovanie vozidiel v premávke je teraz povinné v členských štátoch a to
buď prostredníctvom kontroly zhody v prevádzke alebo v rámci činností dohľadu
nad trhom,

o

nová laboratórna skúška, celosvetový harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké
úžitkové automobily (WLTP), bola zavedená na riešenie veľkého rozdielu medzi
úrovňami emisií CO2 nameranými v laboratóriu a na ceste,
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o

emisná skúška pri skutočnej jazde (RDE) bola zavedená na meranie emisií NOx,

o

zainteresované strany teraz môžu vykonávať emisné skúšky.

VI Komisia plánuje zlepšiť súčasnú situáciu, v ktorej sú údaje o emisných skúškach
vozidiel obmedzené, roztrieštené a nie ľahko dostupné. Napriek nedávnym
legislatívnym opatreniam:
o

môže trvať mnoho rokov, kým sa zlepší kvalita ovzdušia v mestách vzhľadom
na vysoký počet veľmi znečisťujúcich vozidiel na cestách,

o

hoci bolo stiahnutých viac než 10 miliónov vozidiel rôznych značiek,
z obmedzených údajov, ktoré sú dostupné, vyplýva, že vplyv na emisie NOx bol
malý,

o

hoci zavedenie skúšky RDE viedlo k výraznému zníženiu emisií NOx dieselových
vozidiel, vplyv mohol byť ešte väčší, ak by sa schválil pôvodne navrhovaný
dočasný limit pre NOx na úrovni 128 mg/km namiesto 168 mg/km.

VII Pokiaľ ide o zavedené legislatívne zmeny, potrvá istý čas, kým sa prejavia

zlepšenia. Nasledujúce výzvy môžu mať vplyv na účinné vykonanie týchto zmien:
o

účinnosť kontrol dohľadu nad trhom bude závisieť od ich zavedenia a vykonávania
v členských štátoch,

o

hoci sa priestor na optimalizáciu vozidiel zúžil a nedávne právne predpisy Komisie
zabezpečujú lepšie monitorovanie rozdielu medzi laboratórnymi údajmi
a emisiami CO2 na ceste, výrobcovia môžu nájsť nové možnosti flexibility
laboratórnych skúšok WLTP na zníženie ich emisií CO2,

o

existuje riziko, že výrobcovia budú optimalizovať vozidlá pre skúšky RDE
a že emisie NOx mimo rozsahu RDE zostanú vysoké. Testovanie vozidiel
v premávke mimo parametrov RDE môže vyriešiť toto riziko,

o

novozavedené testovanie nezávislými tretími stranami môže byť obmedzené
pre vysoké náklady na vykonávanie emisných skúšok WLTP a RDE.
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Úvod
Znečistenie ovzdušia a skleníkové plyny

01 Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je znečistenie ovzdušia najväčším

environmentálnym rizikom pre zdravie v Európe 1. Európska environmentálna agentúra
(EEA) odhaduje, že každý deň dôjde k viac než 1 000 predčasným úmrtiam z dôvodu
znečistenia ovzdušia. Cestná doprava je v EÚ významným zdrojom znečistenia
ovzdušia. V roku 2015 bola zodpovedná za 39 % oxidov dusíka (NOx) v atmosfére
a 11 % emisií tuhých častíc (PM10 a PM2,5) 2. Európsky dvor audítorov nedávno dospel
k záveru, že kvalitu ovzdušia je potrebné v EÚ riešiť účinnejšie 3.

Obrázok 1 – Autá na ceste v Bruseli

Zdroj: Európsky parlament.

1

WHO, „Znečistenie okolitého ovzdušia: celkové posúdenie expozície a záťaže ochorenia“,
2016, s. 15.

2

EEA, „Kvalita ovzdušia v Európe – správa za rok 2018“, 2018, s. 8, 24 a 64.

3

EDA, Osobitná správa č. 23/2018 „Znečisťovanie ovzdušia: naše zdravie stále nemá
dostatočnú ochranu“.
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02 Skleníkové plyny otepľujú atmosféru a prispievajú ku zmene klímy. Oxid uhličitý
(CO2) je skleníkový plyn, ktorý sa vypúšťa v najväčšom množstve a má 80 % podiel
na celkových emisiách 4. Podľa EEA emisie skleníkových plynov z cestnej dopravy
narástli o 22 % v rokoch 1990 až 2016 a predstavovali asi 20 % celkových emisií
skleníkových plynov v EÚ v roku 2016 5.

Meranie emisií vozidiel v EÚ

03 Skôr ako sa v EÚ môže začať predávať nový model vozidla, výrobca ho musí

podrobiť procesu „typového schválenia“ 6. Týmto procesom sa osvedčuje, že prototyp
vozidla spĺňa všetky bezpečnostné, environmentálne a výrobné požiadavky EÚ.
Výrobcovia zvyčajne získavajú samostatné osvedčenia pre jednotlivé komponenty
a systémy predtým, ako podajú žiadosť o typové schválenie za celé vozidlo. Emisné
skúšky môže vykonať iný orgán typového schválenia, ako je orgán, ktorý vydá typové
schválenie celého vozidla.

04 Orgány typového schválenia (OTP) sú vnútroštátne orgány zodpovedné

za udeľovanie typových schválení novým modelom vozidiel. Tieto orgány udeľujú
akreditáciu technickým službám (TS), čo sú orgány, ktoré skutočne testujú vozidlá.
Technické služby môžu vykonávať skúšky vo vlastných zariadeniach (ak ich majú) alebo
v priestoroch výrobcov automobilov. Tento proces typového schválenia vykonávajú
vnútroštátne orgány a platí v celej EÚ.

05 Orgány dohľadu nad trhom (ODT) sú vnútroštátne orgány zodpovedné

za skontrolovanie, či výrobky na trhu v ich krajine spĺňajú normy EÚ. Mali by využívať
všetky dostupné informácie vrátane výsledkov ich vlastných skúšok výrobkov s cieľom
identifikovať výrobky, ktoré ohrozujú zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie.
Orgány dohľadu nad trhom môžu udeliť sakncie a v konečnom dôsledku zakázať predaj
výrobkov v krajine.

4

EDA, „Situačná správa: Opatrenia EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy“ 2017, s. 10.

5

EEA, Mechanizmus predkladania správ o doprave a životnom prostredí (TERM02) a Pokrok
sektoru dopravy EÚ k dosiahnutiu cieľov v oblasti životného prostredia a klímy, november
2018.

6

Nový model automobilu musí spĺňať viac než 70 technických, bezpečnostných
a environmentálnych požiadaviek (pozri prílohu II k nariadeniu Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2018/858 (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1)).
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06 Pokiaľ ide o osobné automobily, EÚ reguluje nasledujúce látky znečisťujúce

ovzdušie stanovením zákonných limitov emisií (limity emisných noriem Euro): oxid
uhoľnatý (CO), celkové uhľovodíky (THC), nemetánové uhľovodíky (NMHC) a oxidy
dusíka (NOX). Taktiež reguluje prevalenciu vzduchom prenášaných častíc meranú ako
tuhé častice (PM) a počet emitovaných častíc (PN). Nové modely vozidiel sú testované
počas postupu typového schválenia s cieľom zabezpečiť, aby ich emisie spĺňali tieto
regulačné limity. Na ilustrácii 1 je znázornený vývoj regulačných limitov NOx
pre naftové a benzínové automobily od roku 1992.

Ilustrácia 1 – Normy Euro pre emisie NOx s dátumom, kedy začali byť
povinné pre novo registrované automobily
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Zdroj: EDA na základe právnych predpisov EÚ.

07 Oxidy dusíka (NOx) sa produkujú pri spaľovaní paliva v motore za prítomnosti

vzduchu. NOx je zmes oxidu dusnatého (NO), ktorý nie je škodlivý, a oxidu dusičitého
(NO2), ktorý môže spôsobiť celý rad environmentálnych a zdravotných problémov.
Podiel škodlivého NO2 na emisiách NOx naftového motora je oveľa vyšší ako
pri ekvivalentnom benzínovom motore 7.

7

EEA, „Vysvetlenie emisií v cestnej doprave“, 2016, s. 11.

9

08 V priebehu rokov výrobcovia zlepšili spaľovanie motorov a vyvinuli technológie

dodatočnej úpravy výfukových plynov na splnenie emisných noriem. Patria sem filtre
tuhých častíc naftových motorov 8 a selektívne katalytické redukcie, ktoré využívajú
močovinu na zníženie emisií NOx.

09 Motorová nafta obsahuje viac energie na liter než benzín. Naftové motory sú tiež

účinnejšie než benzínové z hľadiska spotreby. Tieto výhody viedli mnohé európske
krajiny k poskytovaniu stimulov na podporu využívania naftových motorov9. Zatiaľ čo
látky znečisťujúce ovzdušie možno výrazne znížiť, ak sa použije vhodná technológia
dodatočnej úpravy výfukových plynov, emisie CO2 sú priamo úmerné spotrebe nafty
alebo benzínu.

10 EÚ zaviedla povinné emisné normy CO2 pre nové osobné automobily v roku

2009 10. Tieto normy sa nevzťahujú na jednotlivé modely, ale skôr na celú ponuku
modelov výrobcu automobilov – „priemerné emisie z vozového parku“. Prvý cieľ
priemerných emisií CO2 z vozového parku nových automobilov predaných v EÚ bol
stanovený na 130 g/km v roku 2015, druhý cieľ na úrovni 95 g/km bol stanovený
na roky 2020 – 2021 11. Cieľ každého výrobcu vozidiel sa upravuje podľa priemerného
počtu modelov v jeho ponuke. Na ilustrácii 2 sú uvedené priemerné emisie z vozového
parku v roku 2017 deviatich najväčších skupín výrobcov.

8

Filter tuhých častíc pre naftové motory (DPF) sa začal inštalovať do niektorých naftových
vozidiel s normou Euro 5 a začal byť povinný pre vozidlá s normou Euro 6. Znižuje celkové
množstvo emisií tuhých častíc približne o 98 % (Z. Gerald Liu, Devin R. Berg a James J.
Schauer, „Detailed Effects of a Diesel Particulate Filter on the Reduction of Chemical
Species Emissions“, 2008, s. 8).

9

EEA, „Vysvetlenie emisií v cestnej doprave“, 2016, s. 50.

10

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa
stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť
integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel
(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1.)

11

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 333/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa
mení nariadenie (ES) č. 443/2009 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia
emisií CO2 z nových osobných automobilov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 103, 5.4.2014, s. 15.).
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Ilustrácia 2 – Priemerné emisie CO2 z vozového parku podľa výrobnej
skupiny v roku 2017
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Zdroj: Medzinárodná rada pre čistú dopravu (ICCT), „Emisie CO2 nových osobných automobilov v EÚ:
výkonnosť výrobcov automobilov v roku 2017“, 11.7.2018, s. 3.

11 Na ilustrácii 3 je znázornený rozdiel medzi emisiami CO2 pri typovom schválení

nameranými v laboratóriu a emisiami na ceste. ICCT odhaduje, že zatiaľ čo boli
hodnoty CO2 pri typovom schválení úspešne znížené takmer o 31 % v rokoch 2001 až
2016, v skutočnosti došlo len k 9 % zníženiu emisií na ceste.
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Ilustrácia 3 – Priemerné emisie CO2 na ceste oproti údajom emisií
pri typovom schválení nových osobných automobilov v Európe
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osobných automobilov v Európe za rok 2017, s. 51 12.

12 Parlament a Rada sú v procese prijímania právnych predpisov upravujúcich emisie

CO2 z osobných automobilov a dodávok po roku 2020. Komisia navrhla 30 % zníženie
priemerných emisií CO2 z vozového parku ľahkých úžitkových vozidiel v EÚ (osobné
automobily a ľahké úžitkové vozidlá/dodávky) v rokoch 2021 až 2030 13. Parlament
hlasoval za zvýšenie tohto zníženia na 40 %14. Nové ciele pre celý vozový park EÚ
navrhované na roky 2025 až 2030 sú stanovené ako percentuálne zníženia uplatnené
na počiatočný bod predstavujúci cieľ emisií celého vozového parku EÚ v roku 2021
na základe výsledkov laboratórnych emisných skúšok.

12

Na základe odhadov Spritmonitor.de a údajov o typovom schválení od Európskej
environmentálnej agentúry (EEA, 2016).

13

Návrh cieľov emisií CO2 pre automobily a dodávky po roku 2020 – COM(2017) 676 final.

14

Znenie prijaté Európskym parlamentom – 2017/0293(COD).

12

Škandál „dieselgate“

13 Emisný škandál Volkswagenu, všeobecne známy ako „dieselgate“, prepukol

v septembri 2015, keď Agentúra Spojených štátov na ochranu životného prostredia
(EPA) oficiálne obvinila Volkswagen z porušovania emisných noriem USA 15. Volkswagen
následne pripustil, že „rušiace zariadenie“ bolo nainštalované do 11 miliónov vozidiel
na naftový pohon v celom svete 16. Tieto zariadenia dokázali odhaliť, keď sa vozidlo
testovalo v laboratóriu a aktivovať systém regulácie emisií na splnenie emisných
noriem NOx. Mimo laboratórneho prostredia však zariadenie vyplo systém regulácie
emisií a vozidlo produkovalo emisie vysoko nad zákonom stanovený limit NOX v USA.

14 Už aj predtým bolo všeobecne známe, že emisie NOx vozidla na ceste prevyšujú
emisie namerané v laboratóriu (pozri ilustráciu 4). Týmto škandálom sa odhalilo,
že na tento rozdiel sa využívali rušiace zariadenia 17.

15

Webové sídlo EPA, „Dozveďte sa o porušeniach Volkswagenu”.

16

Vyhlásenie Volkswagenu, 22.9.2015.

17

Transport & Environment, Dieselgate: Kto? Čo? Ako?, 2016, s. 7

13

Ilustrácia 4 – Vývoj emisií NOx európskych naftových osobných
automobilov na ceste (g/km) a regulované limity emisií
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Zdroj: ICCT, Vplyv lepšieho regulovania emisií NOx naftových osobných automobilov v skutočnom svete
v EÚ, 2015 – 2030, s. 1.

15 Z ilustrácie 5 vyplýva, že rozdiely medzi úrovňami emisií meraných pri typovom

schválení a emisiami na ceste sú výrazným problémom pre väčšinu naftových
automobilov. Použili sme údaje o modeloch naftových automobilov od nemeckej vlády
na základe laboratórnych skúšok a skúšok na ceste uskutočnených v rokoch 2015 –
2016. Na grafe je znázornená najvyššia a najnižšia úroveň emisií NOx nameraná
pre každý model testovaného automobilu. Nie je na ňom zachytená celá škála
výsledkov.
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Ilustrácia 5 – Najvyššia a najnižšia úroveň emisných údajov NOx
zaznamenaných v laboratóriu a emisných skúšok vozidiel na ceste
vybraných modelov naftových automobilov nemeckým ministerstvom
dopravy
Euro 5

Euro 6

Zákonnom stanovený limit emisií NOx: 180 mg/km

Zákonnom stanovený limit emisií NOx: 80 mg/km

2 600
2 400
2 200

EMISIE NOX (MG/KM)

2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
0

Alfa Romeo Giu lietta 2,0 l
Audi A6 3,0 l
BMW 320d 2,0 l
Chevrolet Cru ze 2,0 l
Fiat Panda 1,3 l
Ford Focus 2,0 l
Hyundai ix 35 2,0 l
Jeep Cherokee 2,0 l
Land Rover Ran ge Rover 3,0 l
Mitsu bishi ASX 2,3 l
Op el Astra 2,0 l
Smart Fortwo 0,8 l
Toyota Auris 2,0 l
VW Beetle 2,0 l
VW G olf Plus 1,6 l
VW P olo 1,2 TDI
VW G olf VII 1,6 l
Audi A3 2,0 l
Audi A6 2,0 l
Audi A6 3,0 l
BMW 216d GT 1,6 l
BMW 530d 3,0 l
Dacia Sand ero 1,5 l
Ford C-Max 1,5 l
Ford C-Max 2,0 l
Hond a HR-V 1,6 l
Hyundai i20 1,1 l
Jaguar XE 2,0 l
Land Rover Evoque 2,0 l
Mazda 6 2,2 l
Mercedes C 220 2,1 l
Mercedes S 350 3,0 l
Mercedes V-Klasse 2,1 l
Op el Insignia 2,0 l
Op el Zafira 1,6 l
Peugeot 308 SW 1,6 l
Porsche Macan 3,0 l
Ren au lt Kadjar 1,6 l
Suzuki Vitara 1,6 l
Volvo V60 2,0 l
VW Touareg 3,0 l
VW G olf 1,6 l BMT
VW G olf VII 2,0 l
VW P as sat 2,0 l
VW Touran 2,0 l
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Zdroj: EDA na základe údajov nemeckej vlády, konsolidovaných ICCT 18. Údaje a priamky sú približné a len
ilustračné.

Cieľ a prístup tohto informačného dokumentu

16 V tomto informačnom dokumente sú uvedené opatrenia prijaté na úrovni EÚ

a členských štátov a opisujú sa v ňom zmeny systému merania emisií vozidiel
po septembri 2015. Jeho cieľom nie je posúdiť, či sa prijatými opatreniami vyriešil daný
problém. Zameriavame sa na meranie emisií NOx naftových automobilov a taktiež
posudzujeme meranie emisií CO2.

18

Pôvodné výsledky skúšok boli uverejnené online nemeckým federálnym ministerstvom
dopravy, výstavby a mestského rozvoja (BMVI). ICCT uverejnila krátku analýzu týchto
výsledkov.
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17 Cieľom tohto informačného dokumentu je informovať verejnosť o reakcii EÚ

na škandál „dieselgate“. Vzhľadom na to, že uskutočnené legislatívne zmeny nebudú
mať merateľný vplyv v blízkej budúcnosti, uskutočnili sme skôr preskúmanie než audit.

18 Informácie uvádzané v tomto informačnom dokumente pochádzajú z:
o

preskúmaní externých správ, štúdií, dokumentov a článkov;

o

preskúmaní právnych predpisov EÚ navrhnutých a prijatých v rokoch 2015 až
2018;

o

rozhovorov s príslušnými generálnymi riaditeľstvami Komisie (GR GROW,
GR CLIMA a GR JUST), vrátane návštevy Spoločného výskumného centra
v Taliansku;

o

konzultácií so zainteresovanými stranami, napr. Medzinárodnou radou pre čistú
dopravu; dopravu a životné prostredie a Európskym združením výrobcov
automobilov;

o

zasadnutia skupiny odborníkov vrátane zástupcov organizácií životného
prostredia, orgánov typového schválenia, technických služieb a výskumných
inžinierov;

o

informačných návštev dvoch členských štátov, v ktorých sme zorganizovali
zasadnutia so zástupcami orgánov typového schválenia, výskumného inštitútu
a dvoch agentúr životného prostredia;

o

prieskumu všetkých orgánov typového schválenia v členských štátoch (15
prijatých odpovedí).

19 Tento dokument sme priebežne diskutovali s Komisiou a zohľadnili sme jej spätnú
väzbu pri jeho vypracúvaní.
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Preskúmanie reakcie EÚ na škandál
„dieselgate“
Zhrnutie reakcie
Inštitucionálna reakcia EÚ

20 Niekoľko rokov pred vypuknutím škandálu „dieselgate“ Spoločné výskumné

centrum Európskej komisie (SVC) signalizovalo v roku 2011, že bol výrazný rozdiel
medzi emisiami NOx automobilov v laboratórnych podmienkach a emisiami
zaznamenanými na ceste 19. Útvary Komisie následne začali hľadať spôsob, ako riešiť
tento problém.

21 Európsky parlament 17. decembra 2015 zriadil vyšetrovací výbor vo veci merania

emisií v automobilovom priemysle (EMIS) s cieľom preskúmať údajné porušenia
a nesprávne úradné postupy pri uplatňovaní práva EÚ v súvislosti s meraním emisií
v automobilovom priemysle. 4. apríla 2017 Európsky parlament prijal záverečnú správu
a odporúčania 20.

22 V dôsledku škandálu „dieselgate“ sa legislatívny proces urýchlil a bolo

schválených niekoľko nových legislatívnych predpisov (pozri prílohu I). Časť týchto
právnych predpisov nadobudne účinnosť až po septembri 2020. Komisia bude musieť
prijať značný počet vykonávacích nariadení.

23 Komisia predložila následnú správu Výboru ENVI parlamentu EÚ

17. októbra 2018 21. V tabuľke 1 je uvedený zoznam hlavných nedostatkov systému EÚ
na meranie emisií vozidiel, ako ich identifikoval Európsky parlament a ako ich Komisia
plánuje riešiť. Taktiež je v nej uvedené, ak dané body riešime v tomto dokumente.

19

Komisia (SVC), „Analýza cestných emisií ľahkých vozidiel pomocou prenosných systémov
merania emisií (PEMS)“, 2011.

20

Správa o vyšetrovaní vo veci merania emisií v automobilovom priemysle.

21

Odpovede Komisie na odporúčania EP.

17

Tabuľka 1 – Hlavné nedostatky zistené vyšetrovaním výboru EMIS
Európskeho parlamentu spolu s odpoveďou Komisie
Opis nedostatkov

Kroky Komisie na ich riešenie

Pozri bod
nášho
dokumentu

Laboratórne skúšky NEDC neodrážajú
súčasné jazdné podmienky
a umožňujú flexibilitu, ktorá zvyšuje
rozdiel medzi laboratórnymi údajmi
a emisiami CO2 na ceste.

Bola zavedená nová laboratórna
skúška: Celosvetový
harmonizovaný skúšobný postup
pre ľahké úžitkové vozidlá (WLTP)

30 až 35

Skutočné emisie NOx výrazne
prevyšujú zákonné limity

Bola zavedená emisná skúška
pri skutočnej jazde (RDE)

36 až 39

Rušiace zariadenia používané
väčšinou výrobcov automobilov;
orgány typového schválenia
nevykonávajú žiadne kontroly na ich
odhalenie

Bola vypracovaná metodika, ktorá
má pomôcť odhaliť rušiace
zariadenia, vrátane upravenej
skúšky automobilov pri skutočnej
jazde v premávke a neočakávaného
skúšania

40 až 41

Výrobcovia nemajú povinnosť
zverejňovať emisné stratégie

Povinná požiadavka, aby výrobca
deklaroval všetky základné
a pomocné emisné stratégie

41

Absencia kontrol vozidiel po udelení
typového schválenia

Nové pravidlá pre kontrol zhody
v prevádzke; činnosti dohľadu
nad trhom budú zavedené v roku
2020

46 až 52

EÚ nemá špecifický dohľad
nad typovým schvaľovaním vozidiel
a nedostatočné presadzovanie
právnych predpisov

Komisia bude môcť pozastaviť
a odňať typové schválenie a udeliť
výrobcom sankcie; Bolo zriadené
fórum na presadzovanie
osvedčených postupov a jednotné
vykonávanie v členských štátoch.

53 až 55

Nedostatočná transparentnosť
údajov o testovaných vozidlách

Výrobcovia sú povinní zverejniť
údaje potrebné na testovanie
treťou stranou

56 až 58

Nedostatočné informácie o tom, ako
členské štáty pristupovali k vozidlám
s rušiacimi zariadeniami

Komisia zriadila centrálnu
informačnú platformu sťahovania
vozidiel

63 až 64

Nejednotný právny rámec EÚ
kompenzácie spotrebiteľov

Návrh Komisie kolektívneho
uplatňovania nárokov na nápravu
pre spotrebiteľov

70 až 72

Zdroj: Európsky parlament (správa a odporúčania výboru EMIS) a odpoveď Komisie.
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24 V novembri 2015 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) začal

vyšetrovanie vo veci pôžičky vo výške 400 mil. EUR, ktorú poskytla Európska investičná
banka (EIB) Volkswagenu. Zatiaľ čo bola pôžička určená na vývoj zelenších
a úspornejších komponentov motorov osobných a úžitkových vozidiel, boli vznesené
obvinenia, že vývoj rušiacich zariadení bol zahrnutý do rozsahu projektu EIB. Úrad
OLAF dokončil vyšetrovanie v júli 2017 a odporučil EIB prijať opatrenia. EIB uviedla,
že v súčasnosti zavádza opatrenia v súlade s týmito odporúčaniami. V roku 2018
aj Komisia začala oficiálne dôkladné vyšetrovanie s cieľom posúdiť, či sa skupiny BMW,
Daimler a VW dohodli navzájom nesúťažiť vo vývoji a zavedení systémov na zníženie
emisií benzínových a naftových automobilov22.

Reakcia členských štátov na škandál

25 Orgány typového schválenia v niektorých členských štátoch23 reagovali na emisný

škandál Volkswagenu vykonaním opätovných skúšok naftových osobných automobilov,
a to najmä tých, ktorým udelili osvedčenia o typovom schválení. Výsledkom týchto
skúšok bolo, že emisie výfukových plynov na ceste takmer všetkých ľahkých úžitkových
vozidiel s normou Euro 5 a Euro 6 výrazne prevyšujú platné limity NOx, niekedy viac než
desaťnásobne 24.

26 Tieto skúšky a ďalšie vyšetrovania zo strany orgánov typového schválenia spolu

s narastajúcim tlakom verejnosti a Komisie viedli takmer všetkých výrobcov
automobilov k zorganizovaniu rozsiahleho stiahnutia automobilov na naftový pohon.

27 V Spojených štátoch amerických bola skupina Volkswagen povinná vyčleniť

9,7 mld. USD na vyrovnania (pozri rámček 1).

22

Európska komisia – Tlačová správa „Protimonopolná politika: Komisia začala oficiálne
vyšetrovanie možnej dohody medzi skupinou BMW, Daimler a VW o technológiách pre čisté
emisie“.

23

Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Fínsko, Švédsko a Spojené
kráľovstvo.

24

ICCT použila výsledky zo správ britskej, holandskej, francúzskej a nemeckej vlády, Skúšky
na ceste: Porovnávací prehľad emisií NOx a CO2 naftových vozidiel v Európe v skutočnej
prevádzke oproti typovému schváleniu, 2017, s. 7.
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Rámček 1
Opatrenia presadzovania práva v súvislosti so škandálom „dieselgate“
v USA
V USA skupina VW súhlasila v troch občianskych súdnych konaniach: a) stiahnuť
z trhu alebo spätne upraviť väčšinu svojich naftových automobilov; b) zaplatiť
2,925 mld. USD do štátneho trustového fondu na zníženie emisií NOx; c) investovať
2 mld. USD do infraštruktúry nabíjania a propagovania elektrických automobilov;
d) zaplatiť občianskoprávnu sankciu vo výške 1,45 mld. USD 25.
Okrem toho sa skupina VW vyhlásila v trestnom súdnom konaní s ministerstvom
spravodlivosti USA za vinnú zo zločinu konšpirácie, marenia výkonu spravodlivosti
a uvedenia tovarov prostredníctvom nepravdivého vyhlásenia 26. Toto vyrovnanie
viedlo k trestnoprávnej sankcii vo výške 2,8 mld. USD.

28 V Európskej únii Komisia začala postup v prípade nesplnenia povinnosti voči:
a)

Česku, Grécku a Litve za chýbajúci systém sankcií pre výrobcov;

b)

Španielsku, Nemecku, Luxembursku a Spojenému kráľovstvu za neudelenie sankcií
VW za používanie nelegálneho softvéru rušiaceho zariadenia;

c)

a Taliansku za neriešenie obáv v súvislosti so stratégiami regulácie emisií skupiny
Fiat Chrysler 27.

29 Členské štáty neudelili sankcie výrobcom za porušenie nariadenia o typovom

schvaľovaní. Zatiaľ aspoň tri členské štáty udelili pokuty za porušenie komerčného
25

Skupina VW zahŕňa značky VW, Audi a Porsche. Skupina súhlasila s vyrovnaním
v občianskych súdnych konaniach s EPA, Radou pre vzdušné zdroje štátu Kalifornia
(California Air Resources Board, (CARB)) a Úradom Spojených štátov amerických na ochranu
colného priestoru a hraníc (US Customs and Border Protection). Pozri webové sídlo EPA
„Vyrovnanie Volkswagenu v súvislosti s porušením zákona o čistom ovzduší“ a webovú
stránku Úradu Spojených štátov amerických na ochranu colného priestoru a hraníc“ CBP sa
pripája ku DOJ, FBI a EPA v oznámení vyrovnania s Volkswagenom v dôsledku ich systému
na podvádzanie emisných skúšok v USA“.

26

Webové sídlo ministerstva spravodlivosti Spojených štátoch amerických.

27

Tlačové správy Európskej komisie „Emisie automobilov: Komisia začína postupy v prípade
nesplnenia povinnosti voči siedmim členským štátom pre porušovanie pravidiel EÚ“
a „Emise automobilov: Komisia začína postup v prípade nesplnenia povinnosti voči
Taliansku pre porušenie pravidiel EÚ o typovom schválení automobilov“.
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alebo spotrebiteľského zákona. V Nemecku VW súhlasil so zaplatením 1 mld. EUR
Dolnému Sasku a Audi 800 mil. EUR Bavorsku za získanie nespravodlivých
hospodárskych výhod a neprijatie náležitých opatrení dohľadu. V Holandsku orgán
pre spotrebiteľov a trh (ACM) udelil Volkswagenu pokutu vo výške 450 000 EUR, čo je
najvyššia možná suma v holandských vnútroštátnych právnych predpisoch
za nespravodlivé obchodné postupy28. V Taliansku udelil vnútroštátny protimonopolný
úrad skupine Volkswagen pokutu vo výške 5 mil. EUR 29. V Španielsku prebiehajú
správne a trestné konania voči SEAT-u.

Nový systém kontrol emisií vozidiel
Nové skúšobné cykly
Nový cyklus laboratórnych skúšok

30 V roku 2007 Komisia a Japonsko sponzorovali technickú pracovnú skupinu

Organizácie Spojených národov na vyvinutie nového cyklu laboratórnych skúšok
na meranie emisií vozidiel, celosvetový harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké
úžitkové vozidlá (WLTP). Táto skúška mala nahradiť zastaraný nový európsky jazdný
cyklus (NEDC) a bola schválená 1. júna 2017 30.

31 WLTP sa stal povinný v EÚ pre nové modely automobilov zavedené po septembri

2017 a pre všetky nové registrácie od septembra 2018. WLTP meria všetky látky
znečisťujúce ovzdušie a emisie skleníkových plynov už regulované NEDC. Na ilustrácii 6
sú znázornené hlavné rozdiely medzi cyklom skúšok NEDC a WLTP. Cieľom bolo,
aby cyklus WLTP lepšie zachytával jazdné podmienky na ceste.

28

Webové sídlo Autoriteit Consument & Markt „ACM beboet Volkswagen voor misleiding bij
dieselaffaire“.

29

„PS10211 - Antitrust sanziona il gruppo Volkswagen per 5 milioni di euro per manipolazione
del sistema di controllo delle emissioni inquinanti“.

30

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1).
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Ilustrácia 6 – Hlavné rozdiely medzi cyklom skúšok NEDC a WLTP

NEDC

WLTP
Skúšobný cyklus

Jeden skúšobný cyklus

Dynamický cyklus
reprezentatívnejší
pre skutočnú jazdu

Čas cyklu
20 minút

30 minút

Vzdialenosť v rámci cyklu
11 kilometrov

2 fázy, 66 % jazda v obci
a 34 % jazda mimo obce

23,25 kilometra

Fázy jazdy

4 dynamickejšie fázy,
52 % jazda v obci a 48 %
jazda mimo obce

Priemerná rýchlosť
46,5 kilometrov za hodinu

34 kilometrov za hodinu

Maximálna rýchlosť
120 kilometrov za hodinu

vplyv na CO2 a palivo
výkonnosť sa nezohľadňuje
v rámci NEDC

131 kilometrov za hodinu

Vplyv
voliteľného zariadenia

Dodatočné prvky (ktoré
môžu byť v autách rôzne)
sa zohľadňujú

Zdroj: EDA na základe ACEA.

32 Jedným z hlavných účelov WLTP je slúžiť ako priemyselná norma pre emisie CO2

a spotrebu paliva. Nový cyklus skúšok má tiež za cieľ eliminovať určitú nepružnosť,
ktorá bola v rámci bývalého režimu skúšok. Na ilustrácii 7 sú uvedené niektoré známe
pružnosti využívané niektorými výrobcami v cykle skúšok NEDC:
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Ilustrácia 7 – Príklady známych pružností využívaných niektorými
výrobcami v cykle skúšok NEDC
Skúšobná hmotnosť
vozidla

Obdobie zábehu

Nastavenie bŕzd

Odpojenie, napr.
alternátora

Špecifikácia kolies
a pneumatík

Tlak v pneumatikách
a hĺbka dezénu

Prevádzková teplota

Radenie
prevodových stupňov
Zdroj: EDA na základe EEA, „Vysvetlenie emisií v cestnej doprave“, 2016, s. 32 – 37.

33 V správe vypracovanej pre Komisiu v roku 2016 boli uvedené údaje, z ktorých

vyplýva že rozdiel medzi údajmi emisií CO2 pri typovom schvaľovaní a emisiami
zaznamenanými na ceste môže byť v niektorých prípadoch väčší než 50 % 31. V správe
SVC z roku 2018 32 sa dospelo k záveru, že nový cyklus skúšok WLTP výrazne zníži tento
rozdiel, ale že je potrebné nepretržite monitorovať tento rozdiel a podporovať
technológie, ktoré znižujú emisie CO2 v jazdných podmienkach. V článku 1 nariadenia
(EÚ) 2018/1832 sa požaduje inštalovanie zariadení na monitorovanie spotreby paliva
v nových modeloch vozidiel.

31

Európska komisia (Mechanizmus vedeckého poradenstva), „Ukončenie rozdielu medzi
emisiami CO2 ľahkých úžitkových vozidiel v skutočnom svete a pri laboratórnych skúškach“,
2016, s. 27.

32

J. Pavlovic, B. Ciuffo, G. Fontaras, V. Valverde, A. Marotta; „Aké veľké rozdiely možno
očakávať v emisiách CO2 osobných automobilov pri typovom schvaľovaní v Európe
prechodom na nový skúšobný postup (NEDC oproti WLTP)?”; Európska komisia – Spoločné
výskumné centrum, 2018, časť 5 – Závery a vykonávanie politík.
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34 Holandská organizácia aplikovaného vedeckého výskumu (TNO) uviedla v správe

z roku 2016 33, že hodnoty emisií CO2 pri typovom schvaľovaní boli v priemere
o 20 g/km nižšie než hodnoty získané v nezávislých skúškach. TNO poukázala na to,
že tieto rozdiely neboli úplne preskúmané počas vývoja skúšobného cyklu WLTP. Zatiaľ
čo sa v správe naznačuje, že skúšobný cyklus WLTP by mohol znížiť tento rozdiel
o 7 g/km, niektoré medzery zostávajú. V správe sa tiež poukazuje na to, že výrobca,
ktorý je na ceste splniť cieľ emisií CO2 z vozového parku na rok 2021, by mohol odložiť
využívanie pružností WLTP na neskôr ponechaním si „rezervy“ pre budúce zníženia
CO2.

35 V júli 2018 komisárka Bienkowska a komisár Arias Canete zaslali list Európskemu

parlamentu a Rade, v ktorom ich informujú o zisteniach Komisie, že hodnoty emisií CO2
pri typovom schvaľovaní v rámci WLTP by mohli byť nadhodnotené, čím sa zvyšuje
potenciálna „rezerva” pre zníženia CO2 po roku 2021 (pozri bod 12). Výsledky skúšok
typového schválenia 114 vozidiel zo septembra 2017 poukazujú v priemere na približne
4,5 % nárast rozdielu medzi meranými a deklarovanými hodnotami WLTP, pričom
najvyšší rozdiel bol 15 %. V liste sa uvádzajú tri opatrenia, ktoré budú prijaté
na riešenie tejto záležitosti 34. Teraz sú v procese vykonávania.
Emisná skúška pri skutočnej jazde (RDE)

36 Nový európsky jazdný cyklus (NEDC) sa používa od roku 1990 na osvedčenie

emisií výfukových plynov automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel, vrátane NOx. Je to
prísne vymedzená laboratórna skúška, pri ktorej sa používa vozidlový dynamometer,
s presne stanovenými parametrami teploty a vlhkosti prostredia (pozri obrázok 2).
V roku 2011 Komisia zriadila pracovnú skupinu na vyvinutie nového skúšobného cyklu
najmä pre meranie emisií NOx. V októbri 2012 pracovná skupina rozhodla rozšíriť
skúšky na ceste o prenosný systém na meranie emisií (PEMS). Pre tieto nové emisné
skúšky pri skutočnej jazde (RDE) boli vypracované štyri regulačné balíky (pozri
prílohu I).

33

TNO, „Porovnávací test NEDC – WLTP“, 2016, s. 26.

34

Použitie nameraných hodnôt WLTP na účely stanovenia východiskového bodu pre výpočet
nových cieľov po roku 2020, objasnenie podmienok skúšok WLTP a zabezpečenie
dôkladného vykonávania WLTP.
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Obrázok 2 – Laboratórne skúšky emisií výfukových plynov vozidiel

Zdroj: Európska komisia, webové sídlo EU Science Hub.

37 Skúška RDE sa vykonáva na verejných cestách v reálnej premávke a zahŕňa široký

rad jazdných podmienok, ktoré zažívajú vodiči v EÚ (pozri obrázok 3). Má tri časti
(obec, mimo obce a na diaľnici) so stanovenou rýchlosťou automobilu počas jazdy.
Na to, aby vozidlo prešlo skúškou RDE, musia byť priemerné emisie NOx pod limitom
stanoveným pre celú skúšku a pre časť v obci. Vzhľadom na to, že štýl jazdy, teplota
prostredia, voľnobeh a ďalšie premenné majú vplyv na emisie NOx, Komisia vymedzila
podmienky pre platnosť skúšky RDE (pozri prílohu II).
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Obrázok 3 – Príklad skúšky RDE s využitím prenosného systému
na meranie emisií (PEMS)

Zdroj: Európska komisia, webové sídlo EU Science Hub.

38 Niektorí výskumníci argumentovali, že proces prijímania právnych predpisov EÚ

oslabil účinok zavedenia skúšky RDE 35, pretože Komisiou pôvodne navrhovaný limit
128 mg/km pre naftové automobily sa zvýšil na 168 mg/km do 31. decembra 2020.
Naproti tomu v USA je limit NOx 40 mg/km 36. V tabuľke 2 je uvedené vykonávanie
skúšobných cyklov WLTP a RDE pri typovom schvaľovaní spolu s platnými limitmi NOx
pre naftové a benzínové motory.

35

Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J., Coosemans, T., „Preskúmanie nariadení
týkajúcich sa európskych osobných automobilov – Emisie pri skutočnej jazde verzus kvalita
miestneho ovzdušia”, 2018; s. 9 – 10.

36

EPA používa maržu pre hodnotenie emisných skúšok pri skutočnej jazde, ale to nie je
uvedené v nariadení. Európsky parlament, „Porovnávacia štúdia o rozdieloch medzi
právnymi predpismi v oblasti emisií v automobilovom priemysle v EÚ a USA”, 2016, s. 15.
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Tabuľka 2 – Normy Euro 6: rozdiely a vykonávanie
Euro 6b

Euro 6c

Euro 6d
(dočasne)

Euro 6d

Platné pre nové
typové
schválenia
(modely) od

1.9.2014

Nevzťahuje
sa

1.9.2018

1.1.2020

Platné
pre všetky nové
automobily od

1.9.2015

1.9.2018

1.9.2019

1.1.2021

NEDC

WLTP

WLTP

WLTP

Laboratórna
skúška 37
Platné limity
emisií NOx
pri skutočnej
jazde naftových
vozidiel

Nepožadujú Nepožadujú
sa skúšky
sa skúšky
pri skutočnej pri skutočnej
jazde
jazde

168 mg/km

114,4 mg/km 38

Platné limity
emisií NOx
pri skutočnej
jazde
benzínových
vozidiel

Nepožadujú Nepožadujú
sa skúšky
sa skúšky
pri skutočnej pri skutočnej
jazde
jazde

126 mg/km

85,8 mg/km

Zdroj: EDA na základe právnych predpisov EÚ.

39 Podľa nemeckého automobilového klubu ADAC39 463 typov vozidiel na naftový

pohon 28 značiek spĺňalo normu Euro 6d - temp v novembri 2018. To znamená, že typy
vozidiel dostupné v Nemecku prešli skúškou RDE a ich emisie NOx neprevýšili
168 mg/km. To svedčí o pozitívnom vplyve RDE, a to najmä v porovnaní s emisiami NOx
naftových vozidiel normy Euro 5 a Euro 6 (priemerné emisie približne 800 mg/km resp.

37

Platné limity laboratórnych skúšok NOx (NEDC alebo WLTP) sú vždy rovnaké: 80 mg/km
pre naftové osobné automobily a 60 mg/km pre benzínové osobné automobily.

38

Hodnota založená na faktore zhody 1,43, ktorý bol prijatý v právnych predpisoch RDE 4.
Faktor zhody vychádza z rozdielnej presnosti zariadenia PEMS v porovnaní s laboratórnym
zariadením. To isté platí pre benzínové vozidlá.

39

Webové sídlo Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC).
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450 mg/km 40). Hlavným dôvodom tohto je využívanie účinnejších technológií
dodatočnej úpravy, napr. selektívna katalytická redukcia (SCR), bez ktorej by bolo
nemožné splniť emisné limity NOx počas skúšok pri skutočnej jazde.

40 Cieľom skúšky RDE je zahrnúť podmienky bežnej jazdy. To znamená, že napríklad

jazda pri teplotách nižších než mínus 7 °C alebo agresívna jazda nie sú zahrnuté
do tejto skúšky. Výrobcovia sa tiež môžu pokúsiť zaviesť emisné technológie
a stratégie, aby vyhoveli parametrom skúšky RDE, t. j. optimalizovať automobily
pre skúšky RDE namiesto toho, aby sa pokúsili znížiť celkové emisie NOx vozidla. MVO
argumentujú, že parametre skúšky RDE sú príliš úzke 41 a vyzývajú na to, aby boli emisie
vozidiel testované mimo parametrov skúšky RDE s cieľom poskytnúť lepší obraz
o úrovni emitovaných NOx 42.

41 Od mája 2016 výrobcovia automobilov musia poskytovať rozsiahly balík

dokumentácie pri skúške typového schválenia, v ktorej uvádzajú základné (BES)
a pomocné emisné stratégie (AES) 43. Tento dodatočný krok spolu so zavedením skúšky
RDE by mal sťažiť výrobcom využívať nelegálne rušiace zariadenia na zmenu správania
systému regulácie emisií. Po prvé, orgány typového schválenia budú môcť zhodnotiť
pomocné emisné stratégie. Po druhé, skúšky RDE vozidiel v premávke za rôznych
podmienok umožnia posúdiť vplyv týchto stratégií a prípadne zistiť ďalšie stratégie,
ktoré neboli deklarované. Ak sa neskôr zistí akákoľvek nedeklarovaná pomocná emisná
stratégia, bude to považované za porušenie povinností výrobcu pri postupe typového
schválenia.

40

ICCT, „Vplyv lepšieho regulovania emisií NOx naftových osobných automobilov v skutočnom
svete v EÚ, 2015 – 2030”, 2016, s. iv.

41

T&E, “Autá s motormi: môžu byť vôbec niekedy čisté?”, 2018, s. 16.

42

ICCT, „Emisná skúška pri skutočnej jazde pre emisie výfukových plynov automobilov
a ľahkých úžitkových vozidiel v Európe”, 2017, s. 8.

43

Základná emisná stratégia (BES, Base Emission Strategy) je emisná stratégia, ktorá je
aktívna v celom prevádzkovom rozsahu otáčok a zaťaženia vozidla, pokiaľ nie je aktivovaná
pomocná emisná stratégia. Pomocná emisná stratégia (AES, Auxiliary Emission Strategy) je
emisná stratégia, ktorá sa aktivuje a nahrádza alebo mení BES na osobitný účel a reaguje
na osobitný súbor podmienok okolia alebo prevádzkových podmienok a zostáva
v prevádzke len počas existencie daných podmienok.
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Nové povinné emisné kontroly vozidiel v premávke
Zostalo zameranie na skúšky pri typovom schvaľovaní

42 Na ilustrácii 8 sú znázornené hlavné zložky starého a nového systému EÚ

na zabezpečenie splnenia emisných limitov vozidlami. Starý a nový systém sa výrazne
spoliehajú na kontroly typového schválenia nových modelov automobilov.
V novonavrhnutom systéme sa požaduje viac kontrol vozidiel v premávke.

Ilustrácia 8 – Prehľad starého a nového systému EÚ na zabezpečenie
splnenia emisných limitov vozidlami

RÁMEC TYPOVÉHO SCHVÁLENIA

STARÝ
koncepcia

Typové schválenie

NOVÝ

• Skúška NEDC
• Skúšky WLTP + RDE
• OTS vydáva osvedčenia • OTS vydáva osvedčenia
• Obmedzené preskúmanie • Nové mechanizmy kontroly
práce TS/OTS
kvality pre OTS a TS
• Fórum OTS
a vnútroštátnych orgánov
• Posilnená úloha Komisie
vo všetkých fázach

výroba

Zhoda výroby

Zhoda v prevádzke

• Výrobca zabezpečuje
zhodu výroby
• OTS ju osvedčuje

• Výrobca zabezpečuje
zhodu výroby
• OTS ju osvedčuje

• Výrobca zabezpečuje tieto • Výrobca pokračuje
vo vykonávaní kontrol
kontroly
a predkladá o nich správy
• OTS ju osvedčuje
• Povinné kontroly
vykonávané OTS, ktoré
udelili typové schválenie

trh + používanie

Zdroj: EDA.

Dohľad nad trhom

• Obmedzený dohľad

nad trhom, vykonávaný
popri ostatných všeobecných
spotrebiteľských výrobkoch

• Povinné skúšky požadované
•

vnútroštátnymi orgánmi
v členských štátoch
Európska komisia (SVC)
vykonáva svoje vlastné
skúšky
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43 Vyšetrovaním Európskeho parlamentu sa zistilo44, že orgány typového schválenia

a nimi určené technické služby vykonávali len minimálne kontroly požadované
v právnych predpisoch a že poplatky, ktoré tieto orgány účtovali, tvoria značnú časť ich
príjmov. Vyšetrovanie poukázalo na to, že výrobcovia automobilov si mohli slobodne
vybrať technické služby a že väčšina skúšok prebehla v ich vlastných laboratóriách. Mali
príležitosť testovať nové modely vozidiel mnohokrát pred pozvaním technických
služieb na vykonanie záverečnej skúšky.

44 Emisné požiadavky na vozidlá a systémy presadzovania práva existujú aj mimo

EÚ. Podľa ICCT 45 USA, Kanada a Južná Kórea umožňujú vykonávať skúšky typového
schválenia samotným výrobcom bez prítomnosti technických služieb na dosvedčenie
skúšky (ako je to v EÚ). Výsledky týchto skúšok sa následne predkladajú orgánu
typového schválenia, ktorý ich môže opätovne vykonať. V USA orgány typového
schválenia zopakujú 15 % skúšok, niektoré z nich sa vyberajú náhodne a niektoré
na základe rizikových kritérií. ICCT tiež poznamenáva, že postprodukčné kontroly zhody
podporené silnými opatreniami na presadzovanie práva poskytujú výrobcom silný
podnet vykonávať dôkladné kontroly, aby sa vyhli pokutám a poškodeniu dobrého
mena.

45 Nemecké environmentálne MVO vyzývajú na zavedenie nového postupu

typového schvaľovania. Mal by byť založený na vyhláseniach samotných výrobcov
a doplnený o skúšky automobilov na ceste v premávke vykonané nezávislými orgánmi,
ktoré by nemali byť zapojené do procesu typového schvaľovania (v ideálnom prípade
agentúra životného prostredia) na overenie vyhlásenia samotného výrobcu 46.
Posilnenie kontrol zhody v prevádzke

46 Cieľom kontrol zhody v prevádzke, ktoré vykonávajú výrobcovia aj orgány

udeľujúce typové schválenie, je overiť, či typovo schválený automobil naďalej spĺňa
zákonom stanovené požiadavky na emisie v priebehu jeho životnosti. Komisia výrazne
posilnila systém tým, že požaduje, aby orgány typového schválenia vykonávali skúšky

44

Európsky parlament, „Správa o vyšetrovaní vo veci merania emisií v automobilovom
priemysle“, 2.3.2017, s. 47.

45

ICCT, „Celkové základné posúdenie programov zhody a presadzovania práva v súvislosti
s emisiami a energetickou účinnosťou vozidiel”, s. 22 – 32 a 45.

46

Webové sídlo VCD, „Lehren aus dem Abgasskandal: Typzulassung von Pkw reformieren und
reale Emissionen messen“.
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RDE na minimálne stanovenom počte vozidiel navyše k preskúmaniu správ výrobcov
o kontrolách, ktoré vykonali.

47 Informácie potrebné na výpočet počtu vozidiel, ktoré budú predmetom kontrol

zhody v prevádzke v roku 2019, nie sú verejne dostupné. Orgány typového schválenia,
ktoré neudelili žiadne typové schválenie, nebudú musieť vykonávať kontroly zhody
vozidiel v prevádzke. Komisia uviedla, že napríklad orgány vo Francúzsku, v Španielsku
a Luxembursku budú musieť skontrolovať približne päť modelov vozidiel každý rok.
Na skontrolovanie každého modelu vozidla je potrebné vykonať skúšky na troch až
desiatich rozličných vozidlách.

48 Prínosy povinných kontrol zhody vykonávaných orgánmi typového schválenia
bude možné posúdiť až od roku 2021, keď uplynú aspoň dva celé roky od týchto
kontrol.
Minimálne činnosti dohľadu nad trhom požadované od roku 2020

49 V článku 8 nariadenia (EÚ) č. 2018/858 sa zaviedla povinnosť Komisie (SVC)

a členských štátov vykonávať činnosti dohľadu nad trhom. Tieto činnosti budú zahŕňať
analýzu dostupných údajov o zhode vozidiel s normami s cieľom vybrať vzorku vozidiel
v premávke na emisné skúšky. Komisia pracuje na vykonávacích nariadeniach o novom
rámci typového schvaľovania.

50 Členské štáty musia zabezpečiť, aby ich vlastné schvaľovacie orgány a orgány

dohľadu nad trhom boli od seba prísne oddelené. Mnoho MVO by uprednostňovalo,
aby emisné skúšky vykonávali nezávislé orgány životného prostredia 47 ako v Spojených
štátoch amerických, kde Agentúra na ochranu životného prostredia dohliada
nad trhom a vykonáva činnosti presadzovania práva na federálnej úrovni. V EÚ majú
túto úlohu len dva orgány životného prostredia: v Holandsku a Španielsku
(v autonómnom meste Melilla).

51 V článku 8 nariadenia (EÚ) 2018/858 sa požaduje, aby orgány dohľadu nad trhom
vykonali skúšku jedného vozidla z každých 40 000 nových vozidiel prihlásených
do evidencie s minimálnym počtom piatich skúšok za rok. Z vybraných automobilov by
aspoň 20 % malo byť skúšaných na emisie výfukových plynov. To znamená,
že v niektorých členských štátoch len nízky počet automobilov môže byť vybraný

47

Pozri na webové sídlo VCD, „Lehren aus dem Abgasskandal: Typzulassung von Pkw
reformieren und reale Emissionen messen“.
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na emisné skúšky (napríklad tri v Holandsku 48). V minulosti niektoré členské štáty
vykonávali skúšky vozidiel v rámci ich dohľadu nad trhom. S výnimkou Švédska všetky
tieto členské štáty tieto činnosti ukončili 49. Účinnosť kontrol dohľadu nad trhom bude
závisieť od ich zavedenia a vykonávania v členských štátoch.

52 Okrem vozidiel skúšaných v členských štátoch však SVC plánuje skúšať 40 až 50

modelov každý rok 50. Ak sa to dosiahne, prevýšil by sa priemerný ročný počet modelov
skúšaných EPA v USA (40) v rokoch 2009 až 2013 51.

Nové právomoci Komisie v presadzovaní práva

53 V novom legislatívnom rámci sú Komisii udelené nové právomoci v oblasti

presadzovania práva, napr. možnosť pozastaviť alebo odňať typové schválenie vozidiel,
iniciovať stiahnutie nevyhovujúcich vozidiel a udeľovať sankcie. Taktiež sa v ňom
požaduje zriadenie poradného orgánu, fóra na výmenu informácií pri presadzovaní
právnych predpisov, zloženého zo zástupcov orgánov typového schválenia a orgánov
dohľadu nad trhom členských štátov. Toto fórum by malo vytvoriť platformu
na výmenu osvedčených postupov a pracovať na jednotnom vykonávaní príslušných
právnych predpisov v celej EÚ.

54 Komisia bude tiež posudzovať postupy orgánov typového schválenia na udelenie

typového schválenia, vykonávať overovania zhody výroby a poverovať a monitorovať
technické služby. Okrem toho orgány typového schválenia môžu tiež podliehať
partnerskému preskúmaniu, pokiaľ ide o ich postupy posudzovania a monitorovania
technických služieb. Tieto hodnotenia budú vykonávať tímy zložené z dvoch orgánov
typového schválenia z iných členských štátov a prípadne Komisie 52.
48

Počet ľahkých úžitkových vozidiel evidovaných v Holandsku v roku 2016 bol 455 158, čo
znamená, že minimálny počet automobilov vybraných na dohľad nad trhom by bol 11
(11,38 = 455 158 / 40 000), ale minimálny počet automobilov vybraných na kontrolu emisií
bude len tri automobily (2,28 = 0,2 x 11,38).

49

ICCT, Celkové základné posúdenie programov zhody a presadzovania práva v súvislosti
s emisiami a energetickou účinnosťou vozidiel, s. 31.

50

SVC rozširuje svoje laboratórne zariadenia na takéto skúšky a prijíma a školí zamestnancov.

51

ICCT, Historický prehľad programu emisnej zhody vozidiel v USA a prípady stiahnutia
vozidiel pre emisie, 2017, s. 29.

52

Ak vnútroštátny akreditačný orgán posudzuje a monitoruje prácu technických služieb,
partnerské preskúmanie sa nepožaduje. Komisia sa môže rozhodnúť zapojiť sa do tímu
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55 Podobne ako členské štáty Komisia bude môcť udeliť sankcie hospodárskym

subjektom, ktoré nedodržiavajú toto nariadenie. Udelenie týchto sankcií však bude
možné len vtedy, ak samotné orgány členských štátov ešte neudelil sankcie.
V právnych predpisoch nie sú zahrnuté podrobné usmernenia k sankciám s výnimkou
povinného stropu 30 000 EUR na vozidlo a požiadavky, aby boli účinné, primerané
a odrádzajúce. Vzhľadom na to, že orgány typového schválenia nemajú skúsenosti
s udeľovaním sankcií výrobcom automobilov a v nariadení nie sú uvedené podrobné
usmernenia, nie je možné posúdiť, či sankcie, ktoré napokon udelia, budú spĺňať tieto
kritéria.

Transparentnosť údajov

56 Údaje o skúšaní vozidiel na účely typového schválenia v EÚ, napríklad výsledky

emisných skúšok, sú roztrieštené. Ani Komisia, ani členské štáty nemajú o nich ucelený
prehľad. Vo všeobecnosti sa súčasné údaje uchovávajú na úrovni členských štátov53.

57 V Spojených štátoch amerických sú údaje o skúšaní vozidiel verejne dostupné

prostredníctvom Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) 54. V EÚ
nedostatočná transparentnosť a nedostatočná verejná dostupnosť údajov sťažujú
situáciu pre zainteresované strany, aby mohli sledovať túto záležitosť a prispievať
k monitorovaniu emisií vozidiel. V článkoch 61 až 66 nariadenia (EÚ) č. 2018/858,
platného od roku 2020, sa stanovuje základ pre štandardizáciu a budúce využívanie
údajov zhromažďovaných palubnými systémami merania emisií, ktoré môžu zvýšiť
dostupnosť údajov o emisiách automobilov v EÚ. Nové pravidlá zhody v prevádzke
v právnych predpisoch o RDE (štvrtý balík – pozri prílohu I) umožňujú prístup
ku všetkým údajom potrebným na skúšanie vozidiel, ktoré sú typovo schválené
od januára 2019. Komisia vyvíja nástroj na uľahčenie prístupu výrobcov, orgánov

pre partnerské hodnotenie na základe analýzy posúdenia rizika (článok 67 nariadenia (EÚ)
č. 2018/858).
53

Napríklad nemecký orgán typového schválenia, KBA, uverejňuje údaje súvisiace s jeho
emisnými skúškami. Pozri webové sídlo Kraftfahrt-Bundesamt. Britský orgán typového
schválenia, VCA, uverejňuje údaje o emisiách vozidiel za modely, ktoré sú v predaji
na britskom trhu, a sú dostupné online cez vyhľadávací systém (pozri webovú stránku
Vehicle Certification Agency), alebo stiahnutím súboru čiarkou oddelené hodnoty (CSV)
(pozri webovú stránku Vehicle Certification Agency).

54

Webové sídlo EPA „Údaje o automobiloch použitých na skúšky spotreby paliva“.

33
typového schválenia či nezávislých vykonávateľov skúšok k týmto údajom. Všetky
správy o kontrolách zhody v prevádzke budú verejne dostupné.

58 EPA v USA tiež prevádzkuje užívateľsky jednoduchý online nástroj, ktorý

umožňuje užívateľom okamžite porovnať emisie CO2 rôznych modelov automobilov,
ktoré sú dostupné na trhu v USA 55. V EÚ ľahko porovnateľné informácie o spotrebe
paliva typovo schválených vozidiel, emisiách CO2 a NOx nie sú dostupné v centrálnej
databáze. To občanom sťažuje prijímať informované rozhodnutia pri kúpe vozidiel.
Napriek tomu predajcovia vozidiel musia sprístupniť informácie o spotrebe
automobilov, ktoré predávajú, v ich predvádzacích miestnostiach, ako aj v reklamných
médiách 56. Emisie CO2 novoevidovaných vozidiel monitoruje a každý rok verejne
sprístupňuje Európska environmentálna agentúra. Komisia tiež plánuje sprístupňovať
informácie o emisiách NOx v centrálnej databáze.

Testovanie treťou stranou sa stáva súčasťou presadzovania práva

59 V článkoch 8, 9 a 13 nariadenia (EÚ) č. 2018/858 sa umožňuje skúšanie tretími

stranami „uznanými tretími stranami […] preukázanie ich oprávneného záujmu
v oblasti verejnej bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia“. Komisia zatiaľ
neprijala vykonávacie predpisy s pravidlami, ktorými sa bude riadiť uznávanie tretích
strán, ktoré môžu čeliť prekážkam vstupu, pretože vykonávanie skúšok WLTP a RDE je
nákladné 57.

60 Dostupné sú menej nákladné možnosti merania emisií vozidiel, napríklad meranie

emisií výfukových plynov pomocou diaľkového snímacieho zariadenia alebo skúšky
pri skutočnej jazde pomocou systému SEMS 58. Hoci tieto merania môžu byť menej
presné, zvyčajne stačia na identifikovanie vozidiel, ktoré výrazne prevyšujú zákonom
stanovené emisné limity, a preto potrebujú ďalšie skúšky.

55

Webové sídlo ministerstva energetiky USA.

56

Smernica 1999/94/ES – smernica o označovaní automobilov.

57

Zariadenie PEMS stojí približne 80 000 EUR plus dodatočné premenné náklady na každú
skúšku (poplatky odborníkom, náklady na prenájom automobilu atď.). Skúška WLTP je
drahšia, pretože je obmedzený počet nezávislých laboratórií.

58

Inteligentný systém merania emisií (Smart Emissions Measurement System, SEMS) vyvinula
TNO. Ide o kompaktný systém so senzorom, ktorý meria emisie a je ľahko zabudovateľný
do vozidla, ktoré sa potom môže bežne používať.
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Vysoko znečisťujúce vozidlá v súčasnom vozovom parku
Informácie o vozidlách v premávke

61 Podľa Európskeho združenie výrobcov automobilov (ACEA) bolo v EÚ v roku 2016

približne 257 miliónov osobných automobilov a 31 miliónov ľahkých úžitkových
vozidiel 59. Asi 42 % osobných automobilov a takmer 90 % ľahkých úžitkových vozidiel je
na naftový pohon. Viac než 93 miliónov z týchto naftových vozidiel v premávke nie je
vybavených filtrami tuhých častíc nafty60.

62 Rôzne emisné normy Euro (od Euro 1 po Euro 6) nie sú spoľahlivým spôsobom

určenia emisií NOx na ceste 61, ako na to poukázal škandál „dieselgate“. Hoci sú údaje
za niektoré naftové vozidlá (zväčša s normou Euro 5 a 6) dostupné z rôznych zdrojov,
ucelené údaje o emisiách na ceste nie sú dostupné na úrovni EÚ. To brzdí potenciálnu
iniciatívu zameranú na odstránenie viac znečisťujúcich vozidiel z obehu.

Milióny vozidiel boli stiahnuté, ale vplyv na emisie je nejasný

63 Od roku 2015 skupina Volkswagen stiahla viac než 8 miliónov automobilov v EÚ.

Aj ďalší výrobcovia stiahli značný počet vozidiel. Komisia vytvorila platformu s údajmi
o počte stiahnutých vozidiel (pozri ilustráciu 9), vo väčšine prípadov išlo o aktualizáciu
softvéru na kontrolu výfukových systémov vozidiel. Našli sme len veľmi málo verejne
dostupných výsledkov skúšok stiahnutých vozidiel, čo naznačuje, že vplyv na zníženie
emisií NOx bol pomerne malý. Napríklad rakúsky, nemecký a švajčiarsky automobilový

59

Webové sídlo ACEA, „Správa: vozidlá v obehu“.

60

Z celkového počtu naftových automobilov (cca. 136,4 miliónov) je odpočítaných 43 miliónov
naftových automobilov s normou Euro 5 a 6 uvedených v správe Transport & Environment
(2018). Autá s motormi: môžu byť vôbec niekedy čisté? [online] Brusel: Transport &
Environment, s. 10. [Posúdené 22. októbra 2018].

61

T&E, Autá s motormi: môžu byť vôbec niekedy čisté?, 2018, s. 3.
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klub skúšali diaľničný cyklus deviatich vozidiel 62 a zistili priemerné zníženie emisií
o 25 % 63. Priemerné emisie NOx týchto vozidiel v diaľničnom cykle boli 590 mg/km 64.

Ilustrácia 9 – Prehľad vozidiel, ktoré sa majú stiahnuť pre problémy
s emisiami NOx (k 14. septembru 2018)
VW (Audi , Porsche,
Sea t, Skoda,
Vol kswagen); 8 248 946

Suzuki; 41 776
BMW; 4 406
Opel ; 96 381
Rena ult-Nissan-Dacia;
1 330 368

Fi a t Chrys ler; 469 938
Da i mler; 1 064 015

Zdroj: EDA na základe údajov poskytnutých členskými štátmi a konsolidovaných Komisiou. Údaje môžu
obsahovať nezrovnalosti a majú len na ilustračný charakter.

62

Laboratórny (vozidlový dynamometer) diaľničný cyklus je súčasťou cyklu Eco Test, ktorý
vyvinul klub ADAC. Predstavuje jazdu na nemeckej diaľnici s maximálnou rýchlosťou
130 km/h.

63

Dôkladnejšími úpravami možno dosiahnuť zníženie 60 – 95 %, ako je to uvedené v článku
Giechaskiel, B., Suarez-Bertoa, R., Lähde, T., Clairotte, M., Carriero, M., Bonnel, P.
a Maggiore, M., Evaluation of NOx emissions of a retrofitted Euro 5 passenger car for the
Horizon prize „Engine retrofit”, Environmental Research, 2018, s. 298 – 309.

64

Zdroj: ICCT, „Rušiace zariadenia VW: Porovnanie požadovaných úprav v USA a EÚ“, 2017,
s. 6 (priemer len za osem vozidiel).
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64 Dodatočné úpravy hardvéru65 by mohli byť alternatívou len pre niektoré opravy

softvéru. V skutočnosti boli takéto úpravy už vykonané na nákladných vozidlách.
Predbežnými skúškami SVC sa dosiahli pozitívne výsledky, emisie NOx boli výrazne
nižšie po úprave 66. Hlavnou nevýhodou úprav hardvéru sú náklady na ne. V USA musel
Volkswagen buď upraviť vozidlá, aby mali emisie NOx pod limitom, alebo ich
zošrotovať. EPA skúšala a osvedčila účinnosť týchto úprav.

Úprava emisných systémov vozidiel

65 Vodiči automobilov, ktorí si želajú zlepšiť výkonnosť vozidla, znížiť spotrebu alebo

vyhnúť sa vysokým nákladom na údržbu vozidla, sa môžu snažiť upraviť ich systémy
dodatočnej úpravy emisií výfukových plynov podobne ako prevádzkovatelia
nákladných áut 67. To môže spôsobiť, že budú automobily vypúšťať rôzne znečisťujúce
látky mnohonásobne prekračujúce zákonný limit, čo značne ovplyvní kvalitu ovzdušia
v meste. Napríklad vozidlá, ktorých flitre tuhých častíc nafty (DPF) boli odstránené,
môžu vypúšťať 20 až 50-násobne viac tuhých častíc než automobily, ktorých flitre DPF
fungujú správne 68. Keďže problém s úpravou vozidla nespadá do rozsahu typového
schvaľovania, zhody v prevádzke či dohľadu nad trhom, je na členských štátoch, aby ho
riešili vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

66 Úpravu možno odhaliť pomocou nových technológií na meranie emisií vozidla,

napr. snímaním na diaľku a využitím „stopovacích áut“ (sniffing cars) (pozri obrázok 4).
To by sa mohlo kombinovať s postupom, v rámci ktorého sa najhorší znečisťovatelia
predvolajú na ďalšie skúšky. Ďalším spôsobom sú pravidelné technické kontroly 69,

65

Úprava je pridanie novej technológie alebo prvkov k existujúcemu systému, napr. motoru
vozidla. Úprava hardvéru zahŕňa dodatočné nové zariadenie alebo fyzickú modifikáciu
motora.

66

Giechaskiel, B., Suarez-Bertoa, R., Lähde, T., Clairotte, M., Carriero, M., Bonnel, P.
a Maggiore, M. (2018). Evaluation of NOx emissions of a retrofitted Euro 5 passenger car for
the Horizon prize „Engine retrofit”. Environmental Research, 166, s. 298 – 309.

67

Pozri T&E, Autá s motormi: môžu byť vôbec niekedy čisté?, 2018, s. 21.

68

Spreen, J., Kadijk, G. and van der Mark, P., Filtre tuhých častíc nafty v ľahkých úžitkových
vozidlách: prevádzka, údržba, oprava a kontrola (TNO 2016-R10958), 2016, s. 13.

69

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ o pravidelnej kontrole technického
stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES
(Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 51).
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v rámci ktorých však orgány stále nie sú povinné merať NOx a tuhé častice. Okrem
toho, ich účinnosť je potrebné zvýšiť, aby dokázali odhaliť upravené vozidlá 70.

Obrázok 4 – „Stopovacie auto” vyvinuté TNO
Centrálny vstup pre nástroje merania počtu tuhých častíc:
1) Všetky veľkosti častíc (CPC)
2) častice špecifickej veľkosti (DMA + CPC)
3) katalyzátor (NPET)

Miesto operátora

Rýchlostný radar

Automatická kamera
na snímanie ŠPZ

Ventily ovládané
operátorom

4 vstupné prípojky plynov
(vľavo/vpravo+hore/dole)
pre CO, CO2, NO, NO2

Zdroj: TNO.

Iniciatívy v členských štátoch pre mestá postihnuté znečistením ovzdušia

67 Ďalším výsledkom emisného škandálu je zvýšenie odhodlanosti niekoľkých

členských štátov zaviesť obmedzenia premávky vozidiel s cieľom zlepšiť kvalitu
ovzdušia. Napríklad niekoľko európskych miest s vysokým znečistením ovzdušia
vytvorilo zóny s nízkymi emisiami, v ktorých sú automobily zakázané. Miestne orgány
tiež môžu obmedziť dopravu, keď znečistenie dosahuje najvyššie hodnoty. Tieto
opatrenia sa zvyčajne opierajú o normy Euro, ktoré nemusia odrážať emisie NOx
automobilov na ceste, a preto sú tieto opatrenia menej účinné 71. Napríklad sme zistili,
že aspoň štyri miestne zóny s nízkymi emisiami v EÚ sa jednoducho opierajú o danú

70

Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J. and Coosemans, T. (2018). Preskúmanie
nariadení týkajúcich sa európskych osobných automobilov – Emisie pri skutočnej jazde
verzus kvalita miestneho ovzdušia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 86, s. 14.

71

Giorgiev, P., Ako sa zbaviť špinavých naftových motorov z ciest v meste: Analýza opatrení
na obmedzenie nafty v európskych mestách k dnešnému dňu. [online] Transport and
Environment, 2018 [posúdené 13 novembra 2018], s. 8 – 9.
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normu Euro bez diferencovania benzínu a nafty pri stanovení obmedzení premávky
vozidiel 72.

68 Niekoľko takýchto obmedzení vozidiel sa objavilo po celej EÚ. V dôsledku toho

vodiči, ktorí chcú cestovať cez niekoľko členských štátov, musia dodržiavať čoraz viac
narastajúci počet miestnych nariadení, aby sa vyhli pokutám. Vodiči musia často
preukázať súlad s týmito miestnymi nariadeniami umiestnením nálepky na čelné sklo
svojho vozidla. S cieľom pomôcť vodičom vyznať sa v týchto miestnych nariadeniach
Komisia vytvorila webové sídlo, ktoré obsahuje informácie o obmedzeniach premávky
v EÚ 73 a vypracúva usmernenie, ktoré má pomôcť vodičom pochopiť miestne pravidlá.

69 Podľa MVO Transport & Environment74 emisný škandál a obmedzenia

vo využívaní automobilov majú vplyv na ceny jazdených naftových automobilov.
Taktiež bol zaznamenaný nárast vývozu takýchto áut do krajín východnej Európy. To
bude mať vplyv na zlepšenie kvality ovzdušia v týchto krajinách v závislosti od toho,
či jazdené vozidlá nahradia staršie alebo novšie vozidlá.

Kompenzácie spotrebiteľov v dôsledku škandálu „dieselgate“

70 Emisný škandál „dieselgate“ tiež poukázal na to, že systém jediného typového

schvaľovania, ktorý je zavedený v EÚ, nie je doplnený o systém kompenzácie
spotrebiteľov. Systémy nápravy pre spotrebiteľov sa v jednotlivých členských štátoch
líšia. V reakcii na túto situáciu Komisia predložila návrh smernice o „žalobách
v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov” 75. Znenie zahŕňa súbor
harmonizovaných požiadaviek na zriadenie systémov kolektívneho uplatňovania
nárokov spotrebiteľov na nápravu v členských štátoch EÚ76. Tie však nebudú
k dispozícii pre spotrebiteľov ovplyvnených škandálom „dieselgate“.

72

Prehľad zón s nízkymi emisiami v Európe je dostupný na webovom sídle Urban Access
Regulations in Europe.

73

Webové sídlo Urban Access Regulations In Europe.

74

T&E, Špinavé diesle smerujú na východ, 2018, s. 2 – 3.

75

COM(2018) 184 final z 11.4.2018.

76

Systém kolektívneho uplatňovania nárokov spotrebiteľov na nápravu je mechanizmus, ktorý
umožňuje skupine spotrebiteľov ovplyvnených podobným problémom podať jednu žalobu
(súdny proces alebo správne konanie) voči hospodárskemu subjektu. Ak takýto systém
neexistuje, spotrebitelia musia podať jednotlivé žaloby, čo môže byť nad rámec
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71 Podľa štúdie vykonanej Európskou organizáciou spotrebiteľov (BEUC) deväť

členských štátov EÚ nemá zavedený systém kolektívneho uplatňovania nárokov
spotrebiteľov. Štrnásť členských štátov má buď systémy so závažnými nedostatkami
alebo sú ich systémy príliš nové na to, aby sa dali posúdiť. To znamená, že len päť
členských štátov má zavedený plne funkčný systém kolektívneho uplatňovania nárokov
spotrebiteľov (pozri ilustráciu 10).

Ilustrácia 10 – Situácia so systémami uplatňovania nárokov spotrebiteľov
v EÚ
Funguje dobre

S nedostatkami alebo príliš
nové na posúdenie
bez postupu alebo
postupu bez dosahu
na spotrebiteľov

Poznámka: Hranice s tretími krajinami boli vymazané.
Zdroj: EDA na základe údajov BEUC.

72 Navrhovanými pravidlami sa posilnia práva spotrebiteľov, avšak nepovedie to

k rovnakej kompenzácii občanov v celej EÚ. Kompenzácia poskytnutá spotrebiteľom sa
bude naďalej riadiť vnútroštátnymi zákonmi.

ekonomických schopností jednotlivca, alebo môže stáť viac, ako by bola suma potenciálne
získanej kompenzácie.
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Záverečné poznámky
73 Emisný škandál urýchlil mnohé legislatívne zmeny v systéme kontroly emisií
vozidiel v EÚ:
o

Komisia je teraz oprávnená preskúmať prácu vnútroštátnych orgánov typového
schválenia, skúšať vozidlá, odňať alebo pozastaviť schvaľovanie typov a udeľovať
sankcie,

o

testovanie vozidiel v premávke je teraz povinné v členských štátoch a to
buď prostredníctvom kontroly zhody v prevádzke alebo v rámci činností dohľadu
nad trhom,

o

nová laboratórna skúška, celosvetový harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké
úžitkové automobily (WLTP), bola zavedená na riešenie veľkého rozdielu medzi
úrovňami emisií CO2 nameranými v laboratóriu a na ceste,

o

emisná skúška pri skutočnej jazde (RDE) bola zavedená na meranie emisií NOx,

o

zainteresované strany teraz môžu vykonávať emisné skúšky.

74 Komisia plánuje zlepšiť súčasnú situáciu, v ktorej sú údaje o emisných skúškach
vozidiel obmedzené, roztrieštené a nie ľakho dostupné. Napriek nedávnym
legislatívnym opatreniam:
o

môže trvať mnoho rokov, kým sa zlepší kvalita ovzdušia v mestách vzhľadom
na vysoký počet veľmi znečisťujúcich vozidiel na cestách,

o

hoci bolo stiahnutých viac než 10 miliónov vozidiel rôznych značiek,
z obmedzených údajov, ktoré sú dostupné, vyplýva, že vplyv na emisie NOx bol
malý,

o

hoci zavedenie skúšky RDE viedlo k výraznému zníženiu emisií NOx dieselových
vozidiel, vplyv mohol byť ešte väčší, ak by sa schválil pôvodne navrhovaný
dočasný limit pre NOx na úrovni 128 mg/km namiesto 168 mg/km.

75 Pokiaľ ide o zavedené legislatívne zmeny, potrvá istý čas, kým sa prejavia

zlepšenia. Nasledujúce výzvy môžu mať vplyv na účinné vykonanie týchto zmien:
o

účinnosť kontrol dohľadu nad trhom bude závisieť od ich zavedenia a vykonávania
v členských štátoch,
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o

hoci sa priestor na optimalizáciu vozidiel zúžil a nedávne právne predpisy Komisie
zabezpečujú lepšie monitorovanie rozdielu medzi laboratórnymi údajmi
a emisiami CO2 na ceste, výrobcovia môžu nájsť nové možnosti flexibility
laboratórnych skúšok WLTP na zníženie ich emisií CO2,

o

existuje riziko, že výrobcovia budú optimalizovať vozidlá pre skúšky RDE
a že emisie NOx mimo rozsahu RDE zostanú vysoké. Testovanie vozidiel
v premávke mimo parametrov RDE môže vyriešiť toto riziko,

o

novozavedené testovanie nezávislými tretími stranami môže byť obmedzené
pre vysoké náklady na vykonávanie emisných skúšok WLTP a RDE.
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Akronymy a skratky
ACEA: Európske združenie výrobcov automobilov
BEUC: Európska organizácia spotrebiteľov (z fran. Bureau Européen des Unions de
Consommateurs)
CO2: Oxid uhličitý
EEA: Európska environmentálna agentúra
EMIS: Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysle
EPA: Agentúra Spojených štátov na ochranu životného prostredia
GR CLIMA: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre oblasť klímy
GR GROW: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel,
podnikanie a MSP
GR JUST: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov
ICCT: Medzinárodná rada pre čistú dopravu
JRC: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre Spoločné výskumné centrum
NEDC: Nový európsky jazdný cyklus
NOX: Oxidy dusíka
OTS: Orgán typového schválenia
PEMS: Prenosný systém na meranie emisií
PM: Tuhé častice
RDE: Emisie pri skutočnej jazde
T&E: Transport and Environment
TS: Technické služby
WLTP: Celosvetový harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké úžitkové vozidlá
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Glosár
Celosvetový harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké úžitkové vozidlá (WLTP):
Jazdná skúška na posúdenie emisií výfukových plynov automobilov počas procesu ich
typového schvaľovania. Merajú sa pri ňom emisie CO2, NOx, PM, PN a THC
v štandardizovaných laboratórnych podmienkach.
Častice (tuhé častice): Zmes tuhých častíc a kvapalných častíc nachádzajúcich sa
vo vzduchu. Majú rôznu veľkosť a tvar. Možno ich voľne pozorovať (napr. prach,
nečistoty, sadze alebo dym), ale môžu byť aj mikroskopickej veľkosti. Pojem „častica“
sa spravidla používa na označenie látky vo fáze šírenia vzduchom (rozptýlená látka)
a pojem „tuhá častica“ na označenie usadenej látky.
Hmotnosť emitovaných tuhých častíc (PM): Je hmotnosť akýchkoľvek tuhých častíc
emitovaných z výfuku vozidla.
Normy Euro „x“: Európske emisné normy pre ľahké úžitkové vozidlá stanovené v rade
legislatívnych aktov EÚ. Zvyčajne sa uvádzajú ako Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5
a Euro 6 podľa fázy, kedy boli zavedené.
Nový európsky jazdný cyklus (NEDC): Jazdná skúška na posúdenie emisií výfukových
plynov automobilov počas procesu ich typového schvaľovania. Merajú sa pri nej emisie
CO2, NOx, PM, PN a THC v štandardizovaných laboratórnych podmienkach.
Orgán dohľadu nad trhom: Orgán členského štátu zodpovedný za overovanie,
že výrobky, ktoré sú už dostupné na trhu, sú bezpečné a nie sú škodlivé pre životné
prostredie, a za kontrolovanie, že predávané výrobky sú rovnaké ako výrobky, ktoré
boli pôvodne testované a schválené.
Orgány typového schválenia (OTS): Verejné orgány členských štátov zodpovedné
za osvedčenie vozidiel pred ich uvedením na trh EÚ.
Oxidy dusíka (NOx): Všeobecný pojem pre rôzne druhy plynov zložených z atómov
dusíka a kyslíka, napr. oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2). Považujú sa
za znečisťujúce látky a líšia sa od plynného dusíku (N2), ktorý sa vyskytuje prirodzene
v ovzduší. Oxidy dusíka prispievajú k tvorbe smogu, kyslých dažďov, ako
aj k troposférickému ozónu.
Počet emitovaných častíc (PN): Je celkový počet tuhých častíc emitovaných z výfuku
vozidla.
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Technické služby (TS): Skúšobné orgány a laboratóriá konkrétne menované orgánmi
typového schválenia členského štátu na vykonanie skúšok typového schválenia
v súlade s právnymi predpismi EÚ.
Testovanie emisií pri skutočnej jazde (RDE): Postup testovania, ktorý dopĺňa
laboratórne emisné skúšky, ktorého cieľom je potvrdiť laboratórne hodnoty NOx a PN
v podmienkach skutočnej jazdy.
Typové schválenie: Proces uplatňovaný orgánmi členských štátov pred uvedením
nového modelu vozidla na trh s cieľom osvedčiť, že spĺňa všetky bezpečnostné,
environmentálne požiadavky a požiadavky na zhodu výroby.
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Prílohy
Príloha I — Hlavné právne predpisy EÚ týkajúce sa typového
schválenia a emisných skúšok
Právne predpisy týkajúce sa typového schválenia v EÚ
Hlavným právnym základom pre typové schválenie vozidiel v EÚ bola smernica
2007/46/ES (rámcová smernica). Táto smernica v súčasnosti koexistuje s nariadením
(EÚ) 2018/858, ktoré nadobudne plnú účinnosť od 1. septembra 2020. Nový rámec
poskytuje Komisii právomoci v oblasti presadzovania práva a stanovujú sa v ňom
aj povinné skúšky vozidiel.

Celosvetový harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké úžitkové vozidlá
(WLTP)
WLTP bol začlenený do práva EÚ v roku 2017 prostredníctvom nariadenia Komisie
2017/1151 z 1. júna 2017. Merajú sa pri ňom emisie znečisťujúcich látok, ako je CO2,
NOx, PM, PN a THC v štandardizovaných laboratórnych podmienkach.

Legislatívne balíky týkajúce sa emisií pri skutočnej jazde (RDE)
Prvý balík 77 zahŕňa základné prvky skúšky pri skutočnej jazde, napr. určenie skúšobnej
trasy RDE, koncept „radu vozidiel”, určenie nástroja na overovanie údajov, ktoré sa
použijú, technické požiadavky na zariadenie PEMSa povinnosti v oblasti predkladania
správ.
Druhý balík 78 zahŕňa záležitosti ako špecifikácia faktorov zhody a harmonogram
vykonávania skúšok pri skutočnej jazde, ako aj zavedenie dynamických parametrov
a limit pre nárast nadmorskej výšky.

77

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/427 z 10. marca 2016 (Ú. v. EÚ L 82, 31.3.2016, s. 1).

78

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/646 z streda, 20. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 109, 31.3.2016, s. 1).
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Tretí balík 79 zahŕňa zavedenie merania počtu tuhých častíc (PN). V tomto balíku sú
aj konkrétne legislatívne ustanovenia pre hybridy a postup na začlenenie studených
štartov a regenerácie do skúšky pri skutočnej jazde.
Štvrtý balík 80 sa týka zhody v prevádzke a kontrolných skúšok, skúšok nezávislými
tretími stranami a metodiky na hodnotenie emisií pri skutočnej jazde. Taktiež sa v ňom
stanovuje zníženie faktoru zhody, ktorý prispôsobuje technické a štatistické odchýlky
meraní pri skutočnej jazde z 1,50 na 1,43.

Príloha II — Špecifikácie a hranice skúšky pri skutočnej jazde
Skúška pri skutočnej jazde musí spĺňať súbor špecifikácií a hraníc stanovených
v právnych predpisoch, ktoré sú zhrnuté v tabuľke 3.

Tabuľka 3 – Špecifikácie a hranice skúšky pri skutočnej jazde
Špecifikácie / parametre
Celkový čas jazdy

Vzdialenosť

Zloženie jazdy

Priemerné rýchlosti

Od 90 do 120 minút
V obci

Viac než 16 km

Mimo obce

Viac než 16 km

Na diaľnici

Viac než 16 km

V obci

29 – 44 % vzdialenosti

Mimo obce

23 – 43 % vzdialenosti

Na diaľnici

23 – 43 % vzdialenosti

V obci

15 – 40 km/h

Mimo obce

60 – 90 km/h

Na diaľnici

Vyššia ako 90 km/h (vyššia ako 100 km/h aspoň
počas 5 minút)

Užitočné zaťaženie
Nadmorská výška

Ustanovenia

≤90 % maximálnej hmotnosti vozidla
Mierna

0 – 700 metrov nad hladinou mora

Rozšírené
podmienky

700 – 1 300 metrov nad hladinou mora

Rozdiel v nadmorskej výške

Nie viac ako 100-metrový rozdiel v nadmorskej
výške medzi začiatkom a koncom skúšky

79

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 zo 7. júna 2017 (Ú. v. EÚ L 175, 31.3.2016, s. 708).

80

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1832 z 5. novembra 2018 (Ú. v. EÚ L 301, 27.11.2018, s. 1).
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Kumulatívny nárast nadmorskej výšky
Teplota okolitého
prostredia

1 200 metrov na 100 km

Mierna

0 až 30 °C

Rozšírené
podmienky

-7 až 0 °C a 30 až 35 °C

Percento zastávok

6 – 30 % času jazdy v obci

Maximálna rýchlosť

145 km/h (160 km/h za 3 % jazdy na diaľnici)

Použitie pomocných systémov

Voľné použitie na ceste (napríklad vrátane
systémov automatického zastavenia-štartu)

Zdroj: EDA na základe právnych predpisov a práce ICCT.
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Otázka nezrovnalostí medzi laboratórnymi údajmi a emisiami vozidiel na ceste sa dostala do veľkej pozornosti po objavení manipulovania emisných systémov vozidiel skupinou
Volkswagen, tzv. škandál „dieselgate“, ktorý vyšiel najavo v
septembri 2015.
V tomto informačnom dokumente sú uvedené opatrenia
prijaté na úrovni Európskej únie a členských štátov a opisujú sa v ňom zmeny systému merania emisií vozidiel po
septembri 2015. Cieľom tohto dokumentu nie je posúdiť, či
sa prijatými opatreniami vyriešil daný problém.
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