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NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 404/2014
ze dne 17. února 2014,
kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde
o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, jejichž typ byl schválen v rámci více
stupňového schvalování
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví
výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2
z lehkých vozidel (1), a zejména na čl. 8 odst. 9 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze XII nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (2) jsou stanoveny nové metody stanovení emisí CO2 a spotřeby
paliva pro vozidla N1, která prošla postupem vícestupňového schválení typu (dále jen „vozidla vyráběná ve více
fázích“). Tato nová metoda se bude používat od 1. ledna 2014, ale dobrovolně se může používat již od
1. ledna 2013.

(2)

Bod 7 části B přílohy II nařízení (EU) č. 510/2011 stanoví, že specifické emise CO2 dokončených vozidel jsou
připsány výrobci základního vozidla. Proto je třeba, aby se dokončená vozidla vyráběná ve více fázích v rámci
sledování rozlišovala a aby bylo možné identifikovat výrobce základního vozidla. Rovněž je zapotřebí podle meto
diky uvedené v příloze XII nařízení (ES) č. 692/2008 vymezit určité údaje, které se vztahují k základnímu
vozidlu.

(3)

Výrobci základních vozidel mají v souladu s čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 510/2011 právo ověřovat údaje o vozi
dlech vyráběných ve více fázích, na jejichž základě jim byl vypočítán cíl pro specifické emise CO2. Proto je
vhodné stanovit příslušné údaje parametrů a zajistit, aby takové ověření mohlo být účinně provedeno.

(4)

Metodika stanovená v příloze XII nařízení (ES) č. 692/2008 se uplatní na nedokončená nebo dokončená vozidla.
Pokud se však dokončené vozidlo před první registrací dále upravuje, mělo by být upřesněno, že při výpočtu cíle
pro specifické emise jsou sledovány a vzaty v úvahu hmotnost vozidla v provozním stavu a emise CO2 pro úplné
vozidlo, které se používá jako vozidlo základní.

(1) Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1.
(2) Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6)
a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).
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(5)

Je nezbytné dále upřesnit údaje, které by měly být poskytovány, s cílem zajistit, aby emise CO2 vozidel vyráběných
ve více fázích mohly být adekvátně a účinně sledovány a ověřovány.

(6)

Vozidlo je identifikováno identifikačním číslem vozidla (dále jen „VIN“), tedy alfanumerickým kódem přiděleným
vozidlu výrobcem v souladu s nařízením Komise (EU) č. 19/2011 (1). Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2007/46/ES (2) v oddíle 4 přílohy XVII stanoví jako základní pravidlo, že identifikační číslo základního vozidla
musí být zachováno ve všech dalších stupních procesu schvalování typu, aby se zajistila sledovatelnost procesu.
Prostřednictvím VIN by proto mělo být možné propojit dokončené vozidlo s vozidlem základním s cílem určit
výrobce základního vozidla, který je odpovědný za emise CO2. Kromě toho by VIN mělo umožnit výrobci základ
ního vozidla ověřit příslušné údaje týkající se základního vozidla. Poněvadž neexistují žádné jiné parametry, které
mohou poskytnout tento druh propojení, je vhodné požadovat, aby členské státy sledovaly čísla VIN nově regis
trovaných vozidel N1 a podávaly o nich zprávu Komisi prostřednictvím systému shromažďování údajů Evropské
agentury pro životní prostředí (EEA).

(7)

Za účelem výpočtu cílů pro specifické emise, pokud jde o vozidla vyráběná ve více fázích, je třeba v souladu
s bodem 7 části B přílohy II nařízení (EU) č. 510/2011 posoudit standardní přidanou hmotnost stanovenou podle
bodu 5.3 přílohy XII nařízení (ES) č. 692/2008. To bude vyžadovat sledování a hlášení hmotnosti v provozním
stavu základního vozidla a technicky přípustné maximální hmotnosti naloženého vozidla, prostřednictvím čehož
může být stanovena standardní přidaná hmotnost, nebo případně sledování a hlášení vlastní standardní přidané
hmotnosti. Kromě toho, aby bylo možné určit, zda vozidlo vyrobené ve více fázích spadá do oblasti působnosti
nařízení (EU) č. 510/2011, je nezbytné ověřit, že referenční hmotnost dokončeného vozidla nepřekročí limity
uvedené v čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení.

(8)

Jestliže členské státy nejsou schopny poskytnout všechny parametry požadované podle přílohy II nařízení (EU)
č. 510/2011 kvůli koncepci svého systému pro registraci údajů týkajících se nových lehkých užitkových vozidel,
mohou být tyto parametry poskytnuty dotyčnými výrobci v oznámení uvedeném v čl. 8 odst. 5 nařízení (EU)
č. 510/2011.

(9)

Ze stejného důvodu mohou výrobci podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 293/2012 (3) poskytnout Komisi
a Evropské agentuře pro životní prostředí čísla VIN, která přidělili vozidlům prodaným v předchozím kalen
dářním roce nebo vozidlům, kterým byla v uvedeném roce poskytnuta záruka.

(10)

Po registraci vozidla s cílem jeho uvedení do provozu na pozemních komunikacích, může být číslo VIN propo
jeno se soubory údajů, které umožňují identifikaci vlastníka vozidla. VIN však samo o sobě není nositelem osob
ních údajů a zpracování údajů pro účely nařízení (EU) č. 510/2011 nevyžaduje přístup k jakýmkoli propojeným
osobním údajům nebo jejich zpracování. Sledování a hlášení čísel VIN není proto považováno za zpracování
osobních údajů spadající do působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (4) ani nařízení Evrop
ského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5). Uznává se však, že čísla VIN mohou být považována za citlivé
údaje, mimo jiné s ohledem na prevenci krádeží vozidel, a proto je vhodné zajistit, aby čísla VIN oznámená
Komisi a EHP nebyla zveřejňována.

(11)

Porovnáním čísel VIN ohlášených členskými státy s údaji poskytnutými výrobci by Komise, za podpory EHP, měla
určit dotyčné výrobce a vozidla a připravit předběžný datový soubor v souladu s článkem 10b prováděcího naří
zení (EU) č. 293/2012.

(1) Nařízení Komise (EU) č. 19/2011 ze dne 11. ledna 2011, které se týká požadavků pro schvalování typu týkajících se povinných štítků
výrobce a identifikačních čísel motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních
částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 8, 12.1.2011, s. 1).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel
a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla
(Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).
(3) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 293/2012 ze dne 3. dubna 2012 o sledování a hlášení údajů o registraci nových lehkých užitkových
vozidel podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 510/2011 (Úř. věst. L 98, 4.4.2012, s. 1).
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob
ních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco
váním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
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(12)

S cílem zajistit úplný soulad požadavků na sledování podle nařízení (EU) č. 510/2011 s požadavky uplatňova
nými na osobní automobily podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (1) je vhodné přizpů
sobit požadavky uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 510/2011 týkající se poskytování souhrnných údajů a meto
diky pro stanovení údajů o sledování emisí CO2 pro lehká užitková vozidla.

(13)

Příloha II nařízení (EU) č. 510/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha II nařízení (EU) č. 510/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 17. února 2014.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro
nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (Úř. věst.
L 140, 5.6.2009, s. 1).
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PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (EU) č. 510/2011 se mění takto:
1) Část A se mění takto:
a) Bod 1 se nahrazuje tímto:
„1.

Podrobné údaje

1.1 Úplná vozidla registrovaná v kategorii N1
V případě ES schválení typu úplného vozidla registrovaného v kategorii N1 zaznamenají členské státy pro
každý kalendářní rok následující podrobné údaje pro každé nové lehké užitkové vozidlo při první registraci
na svém území:
a) výrobce;
b) číslo schválení typu včetně dodatku;
c) typ, variantu a verzi;
d) značku;
e) kategorii schváleného typu vozidla;
f)

kategorii registrovaného vozidla;

g) specifické emise CO2;
h) hmotnost v provozním stavu;
i)

maximální technicky přípustnou hmotnost naloženého vozidla;

j)

stopu: rozvor náprav, rozchod kol u řízené nápravy a rozchod kol u další nápravy;

k) typ a režim paliva;
l)

zdvihový objem motoru;

m) spotřebu elektrické energie;
n) kód inovativní technologie nebo skupiny inovativních technologií a snížení emisí CO2 prostřednictvím
této technologie;
o) identifikační číslo vozidla.
Použije se formát stanovený v oddíle 2 části C.
1.2 Vozidla schválená v rámci vícestupňového schválení typu jako vozidla kategorie N1
V případě vozidel vyráběných ve více fázích registrovaných jako vozidla N1 zaznamenají členské státy pro
každý kalendářní rok následující podrobné údaje s ohledem na:
a) základní (neúplné) vozidlo: údaje uvedené v písmenech a), b), c), d), e), g), h), i), n) a o) bodu 1.1 nebo,
namísto údajů uvedených v písmenech h) a i), standardní přidanou hmotnost sdělenou jako část informací
při schválení typu uvedených v bodě 2.17.2 přílohy I směrnice 2007/46/ES;
b) základní (úplné) vozidlo: údaje uvedené v písmenech a), b), c), d), e), g), h), i), n) a o) bodu 1.1;
c) dokončené vozidlo: údaje uvedené v písmenech a), f), g), h), j), k), l), m) a o) bodu 1.1.
Pokud údaje uvedené v písmenech a) a b) tohoto bodu nelze pro základní vozidlo stanovit, poskytne členský
stát místo toho údaje s ohledem na dokončené vozidlo.
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Pro dokončená vozidla kategorie N1 se použije formát stanovený v oddíle 2 části C.
Identifikační číslo vozidla uvedené v bodě 1.1 písm. o) nesmí být zveřejněno“;
b) bod 3 se nahrazuje tímto:
„3. Členské státy stanoví pro každý kalendářní rok:
a) zdroje používané pro sběr podrobných údajů uvedených v bodě 1;
b) celkový počet nových registrací nových lehkých užitkových vozidel, která podléhají ES schválení typu;
c) celkový počet nových registrací nových lehkých užitkových vozidel, která podléhají vícestupňovému schvá
lení typu, je-li k dispozici;
d) celkový počet nových registrací nových lehkých užitkových vozidel schválených jednotlivě;
e) celkový počet nových registrací nových lehkých užitkových vozidel schválených na vnitrostátní úrovni
v malých sériích.“
2) Část B se mění takto:
a) úvodní část a bod 1 se mění takto:
„B Metoda zjišťování údajů ze sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel
Údaje ze sledování, které mají členské státy zjistit v souladu s body 1 a 3 části A této přílohy, se zjišťují
metodou popsanou v této části.
1. Počet nových registrovaných lehkých užitkových vozidel
Členské státy zjistí počet nových lehkých užitkových vozidel registrovaných na svém území v příslušném
roce sledování, přičemž tyto automobily rozdělí na vozidla, na něž se vztahuje ES schválení typu, jednotlivá
schválení a vnitrostátní schválení malých sérií a, je-li k dispozici, počet vozidel, která podléhají vícestupňo
vému schválení typu.“;
b) bod 4 se zrušuje;
c) do bodu 7 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Aniž je dotčena skutečnost, že se v části C této přílohy používá standardní přidaná hmotnost, v případech, kdy
tuto hmotnost nelze určit, se pro prozatímní výpočet cíle pro specifické emise podle čl. 8 odst. 4 použije hmot
nost dokončeného vozidla v provozním stavu.
Pokud je základní vozidlo úplné vozidlo, použije se pro výpočet cíle pro specifické emise hmotnost v provozním
stavu tohoto vozidla. V případech, kdy tuto hmotnost nelze určit, smí být nicméně pro prozatímní výpočet cíle
pro specifické emise použita hmotnost dokončeného vozidla v provozním stavu.“
3) Část C se nahrazuje tímto:
„C Formáty pro předávání údajů
Za každý rok ohlásí členské státy údaje popsané v bodech 1 a 3 části A v tomto formátu:
Oddíl 1 – Souhrnné údaje ze sledování
Členský stát (1)
Rok
Zdroj údajů
Celkový počet nových registrací nových lehkých užitkových vozidel, které
podléhají ES schválení typu
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Celkový počet nových registrací nových lehkých užitkových vozidel schvá
lených jednotlivě
Celkový počet nových registrací nových lehkých užitkových vozidel schvá
lených na vnitrostátní úrovni v malých sériích.
Celkový počet nových registrací nových lehkých užitkových vozidel, které
podléhají vícestupňovému schválení typu (pokud je k dispozici)
(1) ISO 3166 alfa-2 kódy s výjimkou Řecka a Spojeného království, pro které se používají kódy ‚EL‘ a ‚UK‘.

Oddíl 2 – Podrobné údaje ze sledování – záznam pro jedno vozidlo
Odkaz na bod
1.1 části A

Podrobné údaje o registrovaném vozidle (1)

Název výrobce – standardní označení EU (2)
Název výrobce, prohlášení výrobce původního zařízení (OEM)
ÚPLNÉ VOZIDLO/ZÁKLADNÍ VOZIDLO (3)
a)
Název výrobce, prohlášení výrobce původního zařízení (OEM)
DOKONČENÉ VOZIDLO (3)
Název výrobce v registru členského státu (2)
b)

Číslo schválení typu a jeho dodatek
Typ

c)

Varianta
Verze

d)

Značka

e)

Kategorie schváleného typu vozidla

f)

Kategorie registrovaného vozidla

g)

Specifické emise CO2
Hmotnost v provozním stavu
ZÁKLADNÍ VOZIDLO

h)
Hmotnost v provozním stavu
DOKONČENÉ VOZIDLO/ÚPLNÉ VOZIDLO
i) (4)

Technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla
Rozvor nápravy

j)

Šířka nápravy u řízené nápravy (náprava 1)
Šířka nápravy u další nápravy (náprava 2)
Druh paliva

k)
Režim paliva
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Odkaz na bod
1.1 části A
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Podrobné údaje o registrovaném vozidle (1)

l)

Zdvihový objem motoru (cm3)

m)

Spotřeba elektrické energie (Wh/km)
Kód inovativní technologie nebo skupiny inovativních technologií

n)
Snížení emisí pomocí inovativních technologií
o)
Bod 2.17.2
přílohy I
směrnice
2007/46/ES (5).

Identifikační číslo vozidla
Standardní přidaná hmotnost (v případě potřeby pro vozidla vyráběná ve více fázích)

Poznámky:
(1) Pokud v případě vozidel vyráběných ve více fázích nelze stanovit údaje pro základní vozidlo, musí členský stát přinej
menším poskytnout údaje uvedené v tomto formátu pro dokončené vozidlo. Pokud nelze poskytnout identifikační číslo
vozidla, musí být poskytnuty všechny podrobné údaje pro úplné vozidlo, dokončené vozidlo, jakož i pro základní vozidlo
podle bodu 1.2 písm. a), b) a c) části A této přílohy.
(2) V případě vozidel schválených na vnitrostátní úrovni v malých sériích (NSS) nebo vozidel schválených jednotlivě (IVA), musí
být název výrobce uveden ve sloupci ‚Název výrobce v členském státě registru‘, zatímco ve sloupci ‚Název výrobce –
standardní označení EU‘ se uvede buď: ‚AA-NSS‘ nebo ‚AA-IVA‘.
(3) V případě vozidel vyráběných ve více fázích se uvede výrobce základního (neúplného/úplného) vozidla. Pokud výrobce
základního vozidla není k dispozici, uveďte pouze výrobce dokončeného vozidla.
(4) V případě vozidel vyráběných ve více fázích uveďte maximální technicky přípustnou hmotnost naloženého základního
vozidla.
(5) V případě vozidel vyráběných ve více fázích smí být hmotnost vozidla v provozním stavu a maximální technicky přípustná
hmotnost naloženého základního vozidla nahrazena standardní přidanou hmotností stanovenou v informacích souvisejících
se schvalováním typu v souladu s bodem 2.17.2 přílohy I směrnice 2007/46/ES.“

