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17.10.2018 A8-0321/82 

Pozmeňujúci návrh  82 

Andrzej Grzyb 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 

Smernica 2009/33/ES 

Článok 5 – odsek 1 b (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  1b. Vozidlá cestnej dopravy, ktoré sú 

vyrobené výrobcami so sídlom v tretích 

krajinách, v ktorých výrobcovia z Únie 

nemajú prístup k verejným súťažiam 

prostredníctvom verejného obstarávania 

na nákup, prenájom alebo kúpu cestných 

vozidiel na splátky, sa nezapočítavajú do 

plnenia minimálnych cieľových hodnôt 

verejného obstarávania stanovených v 

tabuľkách 4 a 5 v prílohe. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/83 

Pozmeňujúci návrh  83 

Andrzej Grzyb 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Pokrytie všetkých relevantných 

postupov obstarávania sa zaisťuje 

rozšírením rozsahu pôsobnosti smernice 

na postupy ako lízing vozidiel, ich 

prenájom alebo nákup na splátky, ako aj na 

zmluvy o poskytovaní služieb verejnej 

cestnej dopravy, služieb osobnej cestnej 

dopravy na osobitné účely, nepravidelnej 

osobnej dopravy a požičiavaní autobusov a 

autokarov s vodičom, ako aj konkrétnych 

poštových a kuriérskych služieb či zberu 

odpadu. 

(9) Rozšírením rozsahu pôsobnosti 

smernice tak, aby zahŕňalo postupy ako 

lízing vozidiel, ich prenájom alebo nákup 

na splátky, ako aj zmluvy o poskytovaní 

služieb verejnej cestnej dopravy, služieb 

osobnej cestnej dopravy na osobitné účely, 

nepravidelnej osobnej dopravy a 

požičiavaní autobusov a autokarov s 

vodičom, ako aj konkrétnych poštových a 

kuriérskych služieb či zberu odpadu, sa 

zabezpečuje, aby sa pokryli všetky 

príslušné postupy verejného obstarávania. 

Sankcie za nedodržiavanie prahových 

hodnôt by však mali byť neprípustné, ak 

nemôžu byť splnené z dôvodu 

neexistencie obchodovateľných a 

technicky spoľahlivých vozidiel podľa 

európskych noriem alebo nadmerného 

dopytu po takýchto vozidlách. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/84 

Pozmeňujúci návrh  84 

Andrzej Grzyb 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10) Kľúčoví zainteresovaní aktéri 

všeobecne podporujú definíciu 

ekologických vozidiel, ktorá zohľadní 

požiadavky na znižovanie emisií 

skleníkových plynov a látok znečisťujúcich 

ovzdušie z ľahkých vozidiel a ťažkých 

úžitkových vozidiel. Aby sa zaistili 

primerané stimuly na podporu trhového 

uplatnenia vozidiel s nízkymi a nulovými 

emisiami v Únii, ustanovenia o ich 

verejnom obstarávaní podľa tejto novely 

by sa mali zosúladiť s ustanoveniami 

legislatívy Únie o emisiách CO2 z 

osobných automobilov a dodávok na 

obdobie po roku 2020. Opatrenia prijaté 

na základe zmenenej smernice posilnia 

súlad s požiadavkami týchto noriem. 

Ambicióznejší prístup v oblasti verejného 

obstarávania môže byť významným 

dodatočným trhovým stimulom. 

 (10) Zmenená smernica musí prispieť k 

znižovaniu emisií skleníkových plynov a 

látok znečisťujúcich ovzdušie z ľahkých 

vozidiel a ťažkých úžitkových vozidiel. 

Aby sa zaistili primerané stimuly na 

podporu trhového uplatnenia vozidiel s 

nízkymi a nulovými emisiami v Únii, 

ustanovenia o ich verejnom obstarávaní 

podľa tejto novely by sa mali zosúladiť s 

ustanoveniami legislatívy Únie. Okrem 

toho je spoločným cieľom zmenenej 

smernice a smernice 2014/94/EÚ a 

podpora ekologických vozidiel cestnej 

dopravy. V dôsledku toho by definícia 

ekologického vozidla mala byť v súlade s 

ustanoveniami smernice 2014/94/EÚ. 

Týmto zosúladením sa dosiahne dlhodobá 

predvídateľnosť a stabilita v práve Únie a 

budú sa chrániť investície, ktoré už boli 

vynaložené do infraštruktúry 

alternatívnych palív. Zmenená smernica 

zároveň prispeje k ďalšiemu zavádzaniu 

infraštruktúry pre alternatívne palivá, ako 

aj zhode vozidiel s požiadavkami 

najnovších noriem emisií látok 

znečisťujúcich ovzdušie a skleníkových 

plynov. Ambicióznejší prístup v oblasti 

verejného obstarávania môže byť 

významným dodatočným trhovým 

stimulom. 
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17.10.2018 A8-0321/85 

Pozmeňujúci návrh  85 

Andrzej Grzyb 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Návrh smernice 

Príloha I – poznámka pod čiarou za tabuľkou 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

*Vozidlá s nulovými výfukovými emisiami 

sa počítajú za jedno vozidlo prispievajúce 

k cieľu. Všetky ostatné vozidlá, ktoré 

spĺňajú požiadavky tabuľky 2 tejto 

prílohy, sa počítajú ako príspevok 0,5 

vozidla. 

*Vozidlá s nulovými výfukovými emisiami 

sa počítajú za jedno vozidlo prispievajúce 

k cieľu. Vozidlá s nízkymi emisiami a 

vozidlá s pohonom na zemný plyn za 

predpokladu, že ich poháňa výlučne 

biometán (čo sa musí preukázať zmluvou 

na obstaranie biometánu alebo iným 

spôsobom zabezpečenia prístupu k 

biometánu), sa počítajú ako príspevok 

0,66 vozidla k cieľu.  Všetky ostatné 

ekologické vozidlá sa počítajú ako 

príspevok 0,5 vozidla k cieľu. 

Or. en 

 

 


