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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o strategii Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých 
užitkových vozidel
(2007(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Výsledky přezkumu 
strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých 
užitkových vozidel“ (KOM(2007)0019)1,

– s ohledem na posouzení dopadu týkající se Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu „Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2
z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel“ (SEK(2007)0060),

– s ohledem na šestý akční program pro životní prostředí2,  

– s ohledem na šestý3 a sedmý4 rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj 
a demonstrace,

– s ohledem na své usnesení „Jak zvítězit v boji proti celosvětové změně klimatu“ 
(2005/2049(INI))5,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Omezení celosvětové změny 
klimatu na dva stupně Celsia – postup do roku 2020 a na další období“ 
(KOM(2007)0002)6,

– s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady ve dnech 8. a 9. března 
2007 týkající se aktualizované strategie EU v oblasti udržitelného rozvoje (červen 2006)
a úlohy environmentálních technologií a ekoinovací při dosažení cílů lisabonské strategie 
pro růst a zaměstnanost,

– s ohledem na studii „Přezkum a analýza potenciálu a nákladů technologických a dalších 
opatření určených ke snížení emisí CO2 z osobních automobilů“ (31. října 2006)7, 

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku (A6-0000/2007),

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku
2 Úř.věst. L 242, 10.9.2002, s. 1
3 Úř.věst. L 232, 29.8.2002, s. 1
4 Úř.věst. L 391, 30.12.2006, s. 1
5 Texty prijaté tohoto dne, P6_TA(2005)0433, 16.11.2005
6 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku
7 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf
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A. vzhledem k tomu, že 19 % emisí CO2 v Evropské unii vypouštějí osobní automobily a 
lehká užitková vozidla a že jejich absolutní objem dále roste především v důsledku 
zvyšujícího se počtu a výkonnosti nových automobilů,

B. vzhledem k tomu, že z celkového množství ropy, které se v EU spotřebuje, připadá 60 % 
na silniční dopravu a že neefektivní využívání paliva zvyšující se měrou ohrožuje 
energetickou bezpečnost a přispívá k vysokým provozním nákladům a vyčerpávání 
světových zásob ropy,

C. vzhledem k tomu, že je nyní zapotřebí legislativních opatření, která by podporovala 
potřebné konstrukční i technologické změny, má-li toto odvětví napomáhat EU při plnění 
cíle snížit do roku 2020 emise CO2 o nejméně o 20 % oproti úrovním roku 1990,

Harmonogram a cíle

1. uznává, že k co nejhospodárnějšímu provedení změn v konstrukci vozů potřebují výrobci 
pět až sedm let, a bere na vědomí, že průměrné emise vozidel, které budou uvedeny v roce 
2008 na trh EU, budou pravděpodobně převyšovat úroveň 150 g CO2/km, a proto odmítá 
návrh Komise snížit technickými prostředky do roku 2012 průměrné emise na 130 g 
CO2/km jakožto příliš nákladný;

2. obává se, že navrhované využití „doplňkových opatření“ k dosažení dříve dohodnutého 
emisního cíle ve výši 120 g CO2/km nejpozději v roce 2012 je spíše pouhým politickým 
gestem, a domnívá se, že právní předpisy by měly stanovit jasné a měřitelné cíle snížení 
emisí, kterých má být dosaženo technickými prostředky; 

3. navrhuje stanovení závazných ročních emisních cílů s účinností od 1. ledna 2011 
za účelem podpory technických zlepšení u vozidel, která by sama o sobě zajistila snížení 
průměrných emisí všech osobních vozidel, jež budou od 1. ledna 2015 uvedena na trh 
EU, nejméně na úroveň 120 g CO2/km;

4. trvá na tom, aby od 1. ledna 2020 průměrné emise nepřekročily úroveň 95 g CO2/km, 
a domnívá se, že EU by měla podporovat, aby byly prostřednictvím 7. rámcového 
výzkumného programu v nezbytné míře prosazovány inovace;

5. domnívá se, že by v návaznosti na přezkum Komise měly být do roku 2016 stanoveny 
dlouhodobější cíle, a předpokládá, že si tyto cíle vyžádají do roku 2025 další snížení 
emisí na 70g CO2/km nebo ještě méně;

6. domnívá se, že na trh EU by od 1. ledna 2015 neměl být uveden žádný model osobního 
vozidla, který by překračoval emisní cíl 120g CO2/km o více než 100 %;

7. s ohledem na obtíže, které by mohli během plánovaného harmonogramu mít někteří 
specializovaní výrobci při snižování emisí u omezeného množství jimi produkovaných 
vozidel, doporučuje, aby každý výrobce nebo dovozce měl právo nezahrnout údaje o 500 
identifikovaných vozidlech ročně mezi data, ze kterých se vypočítávají průměrné emise, 
přičemž však je nutno úroveň emisí a účinnost paliva takovýchto vozidel označit a 
používat při reklamě určené spotřebitelům v souladu s obvyklými právními požadavky;
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Rozdělení tohoto úkolu mezi výrobce
8. je si vědom výrazné rozdílnosti spotřebitelských preferencí ohledně osobních vozidel 

a různého složení vozového parku jednotlivých výrobců; trvá na tom, že snížení emisí 
CO2 musí být dosaženo ve všech tržních segmentech, avšak je toho názoru, že legislativní 
opatření by neměla usilovat ani o znevýhodnění výrobců, kteří těchto cílů dosáhnou brzy, 
ani o ohrožení životaschopnosti společností, jež v současné době vyrábějí vozidla 
s vysokými emisemi;

9. navrhuje, aby cíle snížení průměrných emisí pro léta 2015 a 2020 i prozatímní roční cíle 
byly stanoveny na základě křivky limitních hodnot pro všechna vozidla prodávaná 
výrobci a dovozci, jež by jako východisko měla mít profil vozového parku nových 
osobních vozidel ke dni 1. ledna 2011;

10. doporučuje, aby křivka limitních hodnot byla definována matematickým vzorcem 
vyjádřeným jako funkce, která spojuje emise CO2 každého vozidla s jeho stopou (rozchod 
kol krát rozvor náprav);

11. vyzývá Komisi, aby Radě a Parlamentu předložila návrhy k projednání, aby se zajistilo, 
že do tvaru křivky budou promítnuty rozdíly mezi rozměry vozů a technologickými 
náklady spojenými se snížením emisí;

12. navrhuje, aby byl dne 1. ledna 2011 zaveden nový mechanismus uzavřeného trhu –
systém snižování povolenek pro emise uhlíku (CARS), jenž bude ve vztahu k 
automobilovému průmyslu jako celku nákladově neutrální, přičemž bude odměňovat 
společnosti, jejichž vozový park ve srovnání s křivkou limitních hodnot CO2 vypouští 
nižší emise, a penalizovat společnosti s vyššími emisemi;

13. očekává, že v rámci systému CARS budou výrobci i dovozci muset odvádět peněžní 
pokuty v poměru k překročení emisních limitů každého prodaného vozu a že tyto pokuty 
mohou být kompenzovány směnitelnými kredity udělenými nově zaregistrovaným 
osobním vozidlům stejného výrobce, jejichž emise jsou nižší než křivka limitních hodnot;

14. domnívá se, že výše pokut by měla být založena na nákladech spojených se zavedením 
nezbytných technologických opatření ke snížení průměrných emisí v rámci daného 
vozového parku na požadovanou cílovou úroveň;

15. navrhuje, aby byl ke správě systému CARS zřízen regulační orgán pro celou EU, aby mu 
byly poskytovány registrační údaje, jež získává i každý členský stát, a aby tento orgán 
každý rok zveřejňoval zůstatky každého výrobce i dovozce a přehled uložených i 
splacených pokut; 

16. doporučuje, aby bylo výrobcům i dovozcům umožněno rozhodnout se, zda si přejí, aby 
byla uznanou obchodní jednotkou právnická osoba či různé dceřiné společnosti nebo 
obchodní jednotky přímo odpovědné za výrobu dotčených vozidel;

17. podotýká, že systém CARS by v prvním roce měl být ve „stínovém“ provozu, který 
vyžaduje pouze sběr údajů, převod certifikátů a zveřejňování zůstatků, a že finanční 
režim by měl započít až s platností od 1. ledna 2012;  
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Zlepšení testování a monitorování údajů

18. podporuje revizi testovacích postupů, aby lépe odpovídaly reálným podmínkám jízdy, 
a vyzývá k tomu, aby změny evropského jízdního cyklu vzaly v potaz technologické 
vývojové trendy, jako například montáž šestého rychlostního stupně;

19. vyzývá Komisi, aby zavedla nová měřítka a normy, které by pro účely snižování CO2
umožnily přiřazení stanovené hodnoty prospěšným zlepšením, jako jsou například 
ukazatele rychlostních stupňů, vysoce účinná klimatizace, pneumatiky s nízkým valivým 
odporem a vylepšená maziva, jejichž použití bude záležet na uvážení jednotlivých řidičů;

20. vyzývá Radu, aby přezkoumala testovací postupy, a zjistila tak, zda jsou dodržována 
výrobní pravidla, a aby zajistila, že pověřené orgány v různých členských státech 
nebudou uplatňovat rozdílné přístupy; 

Specifikace vozidel

21. zdůrazňuje, že je nutno věnovat pozornost naléhavým problémům energetické 
bezpečnosti a snížit závislost Evropy na dováženém palivu i emise CO2, aniž by se 
zvýšila cena nových vozů, a zlepšit bezpečnost na silnicích; 

22. trvá proto na tom, aby mimo osobní vozidla zvlášť licencovaná pro účely výkonu práva 
nebo pohotovostní a vojenské účely nebyl počínaje 31. prosincem 2012 uveden na trh EU 
žádný nový model osobního vozidla, pokud jeho konstrukční vlastnosti umožňují 
dosahovat rychlosti vyšší než 162 km/h (101 mph (míle/h)), tj. o 25 % překročit nejvyšší 
povolenou rychlost v převážné většině členských států; 

Reklama a označování

23. doporučuje, aby byly stanoveny povinné minimální požadavky na zobrazení informací 
o nových vozech týkajících se účinnosti paliva a emisí CO2, a to při reklamní kampani, 
ve všech publikacích zajišťujících marketing a propagaci i v předváděcích salonech, a 
považuje formát A-G používaný pro srovnávání energetické účinnosti jistých 
elektrických výrobků za možný model pro požadované zobrazení informací;

24. domnívá se, že užitečným příkladem jsou právní předpisy vyžadující zobrazení 
zdravotních varování na cigaretových obalech, a navrhuje, aby minimálně 20 % prostoru 
věnovaného propagaci nových vozidel prostřednictvím reklamy, publikací zajišťujících 
marketing či zobrazení v místě prodeje v předváděcích salonech poskytovalo informace 
o účinnosti paliva a emisích CO2 ve schváleném formátu;

Podpora spotřebitelské poptávky

25. je si vědom značné úlohy, kterou mohou členské státy hrát při podpoře spotřebitelské 
poptávky po vozidlech s nižšími emisemi, a vyzývá k přípravě národních akčních plánů, 
které popíšou opatření plánovaná v této oblasti;

26. zejména podporuje použití fiskálních opatření a vyzývá členské státy, aby u vozidel 
s nadprůměrnými hodnotami emisí zavedly jak daň z nákupu, tak i silniční daň; 
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Doplňková opatření

27. domnívá se, že by se na opatření, jež mohou pomoci snížit automobilové emise CO2, 
avšak jimž nelze přiřadit absolutní hodnotu, mělo pohlížet jako na opatření čistě 
doplňková, která by neměla být součástí této navrhované právní úpravy;

28. vyjadřuje obavy, že vyšší využívání biopaliv s sebou nese riziko zvýšení cen potravin pro 
osoby s velmi nízkými příjmy a ještě rychlejšího ničení tropických deštných pralesů, a 
vyzývá k urychlenému přezkumu politiky v oblasti biopaliv, která by měla vzít v potaz 
všechny environmentální a sociální souvislosti;

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Přibližně 19 % všech emisí kysličníku uhličitého v Evropské unii pochází z osobních 
automobilů a lehkých užitkových vozidel a jejich absolutní objem nadále roste navzdory 
tomu, že v letech 1994 až 2004 byly v průměru sníženy o 12, 4 % na každý nový automobil. 

Tento nárůst je způsoben zejména zvyšujícím se počtem automobilů a s tím souvisejícím 
dopravním přetížením (v letech 1990 až 2003 vzrostl počet registrovaných vozidel v 25 
státech EU o 36 %, tj. ze 156 na 212 milionů) i novými automobily, jejichž výkon se v letech 
1994 až 2004 zvýšil v průměru o 28 %, což výrazně převyšuje 15% nárůst jejich hmotnosti, 
ačkoli žádná vláda na silnicích maximální povolenou rychlost nezvýšila.

Tato situace zjevně není nápomocna tomu, aby EU do roku 2020 snížila emise CO2
o minimálně 20 % v porovnání s úrovněmi v roce 1990, nemluvě o cíli omezit tyto emise 
o 30 %, bude-li uzavřena mezinárodní dohoda.

Problematika emisí CO2 neodmyslitelně souvisí se spotřebou pohonných hmot. Na silniční 
dopravu připadá 60 % spotřeby ropy v EU a neúčinné využívání pohonných hmot 
v automobilech vede nejen ke zbytečně vysoké produkci emisí, ale ve vyšší míře ohrožuje 
energetickou bezpečnost v Evropě, vyčerpává světové zásoby ropy a řidičům způsobuje 
vysoké provozní náklady.

V roce 1999 se automobilový průmysl dobrovolně zavázal, že do roku 2008 sníží průměrnou 
hodnotu emisí z nových automobilů vyrobených v Evropě na nejvýše 140g CO2/km. Ačkoli 
25 % výrobců je odhodláno tohoto cíle dosáhnout, celková situace není příliš povzbudivá. 
Průměrná hladina emisí z nových automobilů prodaných na trhu 25 zemí EU v roce 2004 
dosáhla hodnoty 162 g CO2/km a není pravděpodobné, že do konce roku 2008 bude nižší než 
150 g CO2/km.

Komise v zásadě souhlasila až v lednu 2007 se zavedením závazných právních předpisů, 
v jejichž rámci navrhuje, že by výrobci měli do roku 2012 pomocí technických řešení omezit 
emise na 130 g CO2/km, a že by zavedla různá doplňková opatření, jimiž zajistí, aby celkové 
emise k tomuto datu nepřesáhly 120 g CO2/km.

Lhůta stanovená na rok 2012 je nereálná.  Je výsledkem různých politických rozhodnutí, 
nejnověji jednomyslně přijatých Radou v loňském roce, která příliš nebrala ohled na 
skutečnou situaci.  Komise se tento rozpor mezi přáním a realitou snažila vyřešit návrhem, 
aby byl cíl 120 g CO2/km splněn pomocí řady „doplňkových opatření“, např. vedle 
technických zlepšení zohlednit používání biopaliv, i když tato opatření mohou být ovlivněna 
řadou proměnných, jako je např. chování řidičů a dostupnost alternativních pohonných hmot.

Zpravodaj se domnívá, že  výrobci automobilů by měli získat naprostou jistotu ohledně 
požadovaných technických norem. Zatímco existují možnosti pro stanovení a zahrnutí 
některých hodnot pro omezení emisí CO2 pomocí užívání zdokonalených pneumatik, maziv 
nebo klimatizace, ostatní opatření mimo přímou kontrolu výrobců by měla být považována za 
doplňková a neměla by tedy být do tohoto právního předpisu zahrnuta.
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Zpravodaj navrhuje, že nákladově nejefektivnější způsob, jak dosáhnout téhož cíle, je stanovit 
ambicióznější hodnoty pro snížení emisí, avšak povolit automobilovému průmyslu delší lhůtu 
ke splnění závazných požadavků.

Emise lze nyní naštěstí výrazně snížit pomocí technických a konstrukčních zlepšení. Více než 
milion automobilů každoročně prodaných v EU již produkuje méně než 120 g CO2/km
a některá špičková hybridní vozidla dostupná na trhu vypouštějí o 25 % emisí méně (60 g 
CO2/km) než konkurenční vozidla prodávaná za srovnatelnou cenu.  Podle předsedy Asociace 
evropských výrobců automobilů (ACEA) bylo během posledního desetiletí v tomto odvětví 
zavedeno 50 technologií na snížení CO2, i když jejich využití zatím není tak rozšířené, jak by 
bylo žádoucí.  

Emise lze snížit využíváním alternativních pohonných hmot a systémů, ale také větším 
používáním hybridních motorů, zdokonalených benzinových motorů, častějším využíváním 
dieselových motorů, zmenšením motorů vybavených turbokompresory a dalším vývojem 
pohonných systémů, snižováním hmotnosti vozidel pomocí většího využití hliníku, instalací 
systému stop-start, zdokonalením převodovky, vylepšeným aerodynamickým tvarem, 
užíváním maziv a kuličkových ložisek s menším třením, instalací účinnějších klimatizačních 
systémů a použitím pneumatik s nízkým valivým odporem. 

Výrobci nebo dovozci vozových parků, které značně překračují požadavky na průměrné 
emise, budou muset čelit nějakému finančnímu postihu. Obdobně by bylo přínosné, kdyby 
výrobci automobilů s nízkými emisemi, kteří často vykazují velmi nízké ziskové marže, byli 
nějakým způsobem kompenzováni.  

Zpravodaj navrhuje vytvoření nového tržního mechanismu, jímž by byl systém snižování  
povolenek pro emise uhlíku (CARS). Tento systém by zohledňoval jednotlivé segmenty na 
trhu s automobily, ale výrobcům nebo dovozcům by ukládal finanční pokuty za celkové 
překročení závazných cílů a poskytoval kreditní platby těm výrobcům, jejichž vozidla 
nebudou překračovat požadované limity.

Zpravodaj navrhuje ustavit nový kontrolní orgán pro správu tohoto systému.

Ačkoli byl uvedený tržní nástroj koncipován tak, aby měl na náklady tohoto odvětví jako 
celku neutrální dopad, výrobcům zpočátku při snižování emisí náklady vzrostou. Inovace 
a zlepšení něco stojí – podle různých odhadů od 100 do 150 eur na každý snížený gram 
CO2/km na jedno vozidlo. Náklady se sníží, pokud bude výrobcům dopřána dostatečně 
dlouhá doba na plánování, provedení konstrukčních změn a racionalizaci díky úsporám 
z rozsahu poté, co uvedou nové technologie do sériové výroby.

Od roku 1996 se výrobcům automobilů naštěstí podařilo snížit průměrnou cenu nových 
vozidel prodávaných v Evropské unii o 9 %, a to navzdory zpřísněným bezpečnostním 
a ekologickým požadavkům. Vzhledem k okamžitým úsporám díky menší spotřebě 
pohonných hmot se pravděpodobně vyšší počáteční výdaje majitelům nových vozů ve většině 
případů rychle vrátí.
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Evropští výrobci někdy namítají, že by je přijetí uvedených opatření znevýhodnilo vůči 
konkurenci. Tato námitka se jen těžko obhajuje. V Evropské unii je každoročně zakoupeno 
více nových automobilů než v kterémkoli jiném obchodním bloku a jednotný trh EU 
vyžaduje, aby se stejnými normami řídili jak domácí výrobci, tak i dovozci. EU nejenže 
neoslabuje konkurenceschopnost, ale poskytuje rovnocenné podmínky a ochranu tuzemským 
výrobcům vyvíjejícím automobily s nízkými emisemi, s jejichž pomocí by mohli získat nové 
trhy v zámoří.

Výrobci rovněž tvrdí, že produkcí stále výkonnějších nových automobilů pouze reagují na 
poptávku spotřebitelů.  Toto tvrzení je částečně pravdivé, ale na vytváření poptávky se 
podílejí i výrobci.  Studie evropských sdružení spotřebitelů ukázaly, že reklamy na nové 
automobily kladou důraz spíše na vysoký výkon, nízkou spotřebu, že upřednostňují vozy 
s vysokými emisemi CO2, které představují nejvýnosnější sektor v tomto odvětví, 
a nedostatečně podporují taková hlediska nových automobilů, jako je účinnost pohonných 
hmot nebo produkce emisí. 

Je zapotřebí stanovit nové požadavky v oblasti reklamy a označování, které by tato hlediska 
více zdůraznila. Poptávku po vozidlech s nízkými emisemi lze také značně povzbudit tak, že 
by členské státy vytvořily finanční pobídky a na vozy s vyššími emisemi uvalily větší daň 
z nákupu a silniční daň.

Zpravodaj se závěrem vyjádří ještě k jednomu bodu. Evropská unie usiluje nejen o snížení 
emisí CO2 pocházejících z vozidel, ale má zároveň v úmyslu zajistit energetickou bezpečnost. 
Unie nepovoluje, aby byla na trh uváděna vozidla, která nesplňují bezpečnostní normy. Proč 
tedy umožňuje prodej vozidel s nadměrnou spotřebou pohonných hmot, které díky svým 
konstrukčním vlastnostem mohou překračovat nejvyšší povolenou rychlost, jež byla zákonem 
stanovena v zájmu bezpečnosti na silnicích? 

Zpravodaj považuje tuto praxi z politického a ekologického hlediska ze nesmyslnou. 
Ve zprávě je navrženo, že by neměly být schváleny takové typy nových vozidel, které mohou 
vyvinout rychlost přesahující o 25 % nejvyšší povolenou rychlost v téměř všech evropských 
zemích. Ve výsledku by se snížila nejen spotřeba pohonných hmot a emise, ale i cena 
špičkových vozidel /vysokých výkonnostních tříd/, protože by jejich konstrukční vlastnosti 
nebyly  zdokonalovány v absurdním měřítku.

Je možné, že někteří výrobci uváděním takových vysoce nadstandardních automobilů ve 
skrytu podněcují řidiče v překračování nejvyšší povolené rychlosti. Je na nich, aby k tomu 
podali vysvětlení. 


