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Nové limity na emisie CO2 z áut a dodávok v 
skratke

Poslanci navrhujú prísnejšie limity CO2 pre nové autá a dodávky s cieľom dosiahnuť 
nulové emisie na cestách do roku 2035.

Fit for 55: znižovanie emisií CO2 z áut a dodávok
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fit-for-55-reducing-co2-emissions-from-cars-and-vans_N01_AFPS_220512_CARE_ev

V snahe dosiahnuť svoje ambiciózne ciele v oblasti klímy EÚ reviduje právne predpisy v 
odvetviach spadajúcich pod balíček „Fit for 55“. Patrí medzi ne aj doprava, jediné odvetvie, v 
ktorom sú emisie skleníkových plynov stále vyššie ako v roku 1990 a vzrástli o viac ako 25 %. 
Doprava predstavuje pätinu celkových emisií EÚ.

Cestná doprava predstavuje najväčší podiel emisií z dopravy a v roku 2021 bola zodpovedná za 
72 % všetkých emisií skleníkových plynov z vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy v EÚ.

 
Prečo práve osobné automobily a dodávky?
 
Osobné automobily a dodávky (ľahké úžitkové vozidlá) produkujú približne 15 % celkových 
emisií CO2 v EÚ.

Sprísnenie emisných noriem pre automobily by pomohlo dosiahnuť klimatické ciele EÚ do roku 
2030.
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Dnešná situácia
 
Priemerné emisie CO2 z nových osobných automobilov v roku 2019 boli 122,3 g CO2/km, čo je 
lepšie ako cieľ EÚ na obdobie rokov 2015 - 2019, ktorý je stanovený na 130 g CO2/km, ale 
výrazne nad cieľom 95 g/km stanoveným pre rok 2021 a neskôr.

Počet elektromobilov rýchlo rastie a v roku 2020 predstavoval 11 % novo registrovaných 
osobných automobilov.

 
Ďalšie fakty a čísla nájdete v našej infografike 
.

 
Nové ciele
 
Nové právne predpisy stanovujú cestu k nulovým emisiám CO2 pre nové osobné a dodávky v 
roku 2035. Strednodobé ciele zníženia emisií do roku 2030 sú stanovené na 55 % pre osobné 
automobily a 50 % pre dodávky.

Ciele sú vyjadrené v percentách, pretože norma 95 g/km sa bude musieť prepočítať podľa 
nového prísnejšieho emisného testu, ktorý lepšie odráža skutočné jazdné podmienky.

Revidované právne predpisy pre zavádzanie vozidiel s nulovými emisiami by mali pomôcť 
občanom (lepšia kvalita ovzdušia, úspora energie a nižšie náklady na vlastníctvo vozidla) a mali 
napomôcť stimulovaniu inovácií v oblasti technológií s nulovými emisiami. 

Parlament a členské krajiny EÚ dosiahli dohodu na finálnej verzii pravidiel v októbri 2022. Táto 
dohoda bola schválená Parlamentom vo februári 2023 a ešte musí byť formálne schválená 
Radou.

V októbri 2022 Parlament odsúhlasil svoju pozíciu k rozšíreniu elektrických nabíjacích a 
vodíkových čerpacích staníc s cieľom zlepšiť infraštruktúru pre alternatívne palivá v EÚ.

Viac o emisiách z dopravy:
Znížovanie emisií z lietadiel a lodí• 
Emisie z lietadiel a lodí - fakty a čísla• 
Využívanie výhod obnoviteľného vodíka• 
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https://ec.europa.eu/clima/eu-action/transport-emissions/road-transport-reducing-co2-emissions-vehicles/co2-emission-performance-standards-cars-and-vans_sk
https://www.eea.europa.eu/ims/new-registrations-of-electric-vehicles
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190313STO31218/emisie-co2-z-automobilov-fakty-a-cisla-infografika
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20230210IPR74715/fit-for-55-nulove-emisie-co2-pre-nove-osobne-automobily-a-dodavky-v-roku-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20221013STO43019/alternativne-paliva-pre-automobily-ako-zvysit-ich-pouzivanie
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20221013STO43019/alternativne-paliva-pre-automobily-ako-zvysit-ich-pouzivanie


Štúdie od parlamentného think-tanku (anglicky) 
CO2 štandardy pre nové autá a dodávky: balíček "Fit for 55" (február 2022) 
Emisie CO2 v doprave - infografika (október 2020)
Legislatívny pokrok v súvislosti s revíziou výkonnostných noriem emisií CO2 pre osobné a 
dodávkové vozidlá v rámci Európskej zelenej dohody
Leigslatívny postup pre návrh o CO2 emisných štandardoch pre autá a dodávky
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659265/EPRS_ATA(2020)659265_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards
https://oeil.secure.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0197(COD)&l=sk
mailto:webmaster@europarl.eu

