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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Směrnice 1999/62/ES poskytuje první rámec pro výběr poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. Neukládá členským státům povinnost 

zavést poplatky, avšak stanoví minimální požadavky na způsob, jímž by měly být poplatky za 

infrastrukturu stanoveny. 

 

Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je silniční doprava největším zdrojem 

emisí skleníkových plynů v EU. Zatímco námořní doprava odpovídá za 23 % celkových emisí 

CO2 v EU, odpovídá silniční doprava za 72 % těchto emisí. Nejvíce se na těchto emisích 

podílejí osobní automobily (více než 60 %), přičemž podíl těžkých nákladních vozidel stoupá. 

V dosavadním trendu nebude snižování emisí ze silniční dopravy stačit na splnění 

klimatických cílů EU vytyčených pro rok 2030 a 2050. 

 

Další významné náklady pro společnost představují náklady na emise znečisťující ovzduší. 

Podle EEA odpovídá znečistění ovzduší v EU každoročně za 500 000 předčasných úmrtí, 

přičemž k tomu přispívají zejména emise ze silniční dopravy. 

 

Se zvyšováním poptávky v dopravě se stále významnějším tématem stávají dopravní zácpy, 

které přinášejí značné hospodářské, společenské a environmentální náklady včetně zpoždění, 

plýtvání palivem a dalších emisí CO2 a znečisťujících látek, což představuje 1-2 % HDP EU. 

Ačkoli současná směrnice zahrnuje možnost zpoplatnit vnější náklady silniční dopravy, příliš 

se tato možnost nevyužila. 

 

Ve své bílé knize z roku 2011 nazvané „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – 

vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ Komise 

stanovila rok 2020 jako lhůtu k postupu „k plné a povinné internalizaci externích nákladů 

(kromě povinné náhrady nákladů na běžné opotřebení se rovněž jedná o hluk, místní 

znečištění a přetížení) u silniční a železniční dopravy“. Při současných trendech je EU od 

dosažení tohoto cíle daleko. 

 

Zpravodaj celkově vítá cíle návrhu Komise: prosadit udržitelnou a spravedlivou silniční 

dopravu prostřednictvím širšího uplatnění zásad „uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“. 

Stanovisko je zaměřeno na zajištění toho, aby účinné a spravedlivé stanovení cen za silniční 

dopravu mohlo přispět k úsilí EU o omezení emisí CO2 a polutantů lepším provádění zásady 

„znečišťovatel platí“ a pomohlo urychlit přechod k čisté mobilitě s nulovými emisemi. 

 

Oblast působnosti 

Současná směrnice zahrnuje pouze těžká nákladní vozidla, ale Komise navrhuje rozšířit 

právní rámec na všechna těžká vozidla – autobusy a autokary a na lehká vozidla – osobní 

automobily a dodávky. Zpravodaj podporuje toto rozšíření působnosti. Autobusy, autokary, 

osobní automobily a dodávky nepřispívají prostřednictvím silničních poplatků dostatečně, 

ačkoli se tato vozidla významně podílejí na dopravním provozu a odpovídají za značnou část 

opotřebení infrastruktury (a dalších vnějších nákladů). 

 

Na podporu spravedlivého a účinného stanovení cen navrhuje zpravodaj oddělit osobní 

automobily a dodávky určené k přepravě zboží, aby se poplatky pro těžká vozidla, jež začínají 

od 3,5 tuny, vztahovaly rovněž na velké dodávky používané v dopravě. Velké dodávky se 
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stále více používají pro dopravu zboží s cílem vyhnout se pravidlům vztahujícím se na těžká 

vozidla. 

 

Zpoplatnění infrastruktury: založené na vzdálenosti, anebo založené na čase 

Zpravodaj vítá návrh postupně ustoupit od zpoplatnění založeného na čase (známky), protože 

neodráží skutečné využívání silnic a pobízí řidiče k tomu, aby v době, kterou si zaplatili, řídili 

více. Poplatky založené na vzdálenosti jsou na druhé straně přiměřené využívání silnic a lépe 

zahrnují zásadu, že platí uživatel a znečišťovatel. 

 

Zpravodaj navrhuje předložit data pro postupné vyřazování známek pro těžká vozidla, včetně 

dodávek přepravujících zboží, a pro lehká vozidla, protože se tím urychlí internalizace 

vnějších nákladů ze silniční dopravy a urychlí uplatňování zásady „znečišťovatel platí“. 

 

Vnější náklady: 

Silniční doprava je zdrojem významných vnějších nákladů zahrnujících změnu klimatu, 

znečistění ovzduší a hluk. V současnosti tyto náklady nese odvětví silniční dopravy pouze 

částečně. I když zpravodaj vítá návrh Komise rozšířit povinné zpoplatnění vnějších nákladů 

na těžká vozidla v nejvíce znečistěných částech silniční sítě, nestačí to pro dosažení 

stanoveného cíle povinné internalizace vnějších nákladů silniční dopravy. 

 

Zpravodaj proto navrhuje uplatnění poplatku za vnější náklady spojeného s náklady, jež 

přináší znečistění vzduchu a hluk, povinně v celé silniční sítí, na níž se vztahují poplatky za 

používání infrastruktury. Pro snazší stanovení příslušné sazby a přechod na čistší vozidla byly 

změněny referenční hodnoty v příloze IIIb na závazné minimální hodnoty pro stanovení 

poplatku v souvislosti s náklady, jež přináší znečistění ovzduší a hluk. 

 

Mobilita s nulovými emisemi 

Zpoplatnění silnic mohou být účinným nástrojem na straně poptávky, jenž pomůže přechodu 

na vozidla s nulovými emisemi. Pro posílení přechodu na mobilitu s nulovými emisemi 

navrhuje zpravodaj zachovat 75 % slevu u vozidel s nulovými emisemi, avšak nezávisle na 

vstupu v platnost prováděcího nařízení (EU) č. 595/2009.  

 

Zpravodaj rovněž navrhuje vypustit čtyřletou výjimku z poplatku za vnější náklady pro 

vozidla splňující nejvyšší třídu Euro. Nejen že by tato výjimka přestala být relevantní pro 

vozidla splňující normu Euro VI, ale odstranění výjimky pro budoucí třídy Euro rovněž 

urychlí přechod na vozidla s nulovými emisemi. 

 

Vyčleňování příjmů 

Silniční poplatky vytvářejí zdroje, které by mohly přispět k financování údržby a rozvoje 

dopravní infrastruktury, snížit znečistění ze silniční dopravy u zdroje a usnadnit výrobu a 

nástup vozidel s nulovými emisemi. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro dopravu 

a cestovní ruch jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) V této bílé knize Komise stanoví 

jako lhůtu rok 2020 s cílem „postupovat k 

plné a povinné internalizaci vnějších 

nákladů (kromě povinné náhrady nákladů 

na běžné opotřebení se rovněž jedná o 

hluk, místní znečištění a přetížení) u 

silniční a železniční dopravy“. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) S cílem zajistit přiměřenost 

poplatků je důležité rozlišovat mezi 

lehkými vozidly určenými k přepravě osob 

a dodávkami určenými k přepravě zboží, 

jak je stanoveno v nařízeních Evropského 

parlamentu a Rady (EC) No 1071/20091a a 

(EC) No 1072/20091b a podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

165/20141c.  

 ____________________ 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, 

kterým se zavádějí společná pravidla 

týkající se závazných podmínek pro výkon 

povolání podnikatele v silniční dopravě 
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a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. 

věst. L 300, 14.11.2009, s. 51). 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 

o společných pravidlech pro přístup na trh 

mezinárodní silniční nákladní dopravy 

(Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72). 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 

o tachografech v silniční dopravě, 

o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 

o záznamovém zařízení v silniční dopravě 

a o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 

o harmonizaci některých předpisů 

v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) K zajištění přijetí budoucích 

systémů silničních poplatků uživateli je 

třeba členské státy vybídnout k zohlednění 

sociálně-ekonomických faktorů při 

zavádění silničních poplatků u osobních 

vozidel.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Podle směrnice 1999/62/ES lze (7) Podle směrnice 1999/62/ES by měl 
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poplatek za externí náklady ukládat v 

úrovni, která se blíží sociálním mezním 

nákladům na používání zpoplatněného 

vozidla. Tato metoda se ukázala být 

nejspravedlivějším a nejefektivnějším 

způsobem zohlednění negativních dopadů 

znečištění ovzduší a hluku působených 

těžkými vozidly na zdraví a životní 

prostředí a zajistila by spravedlivý podíl 

těžkých vozidel na plnění norem EU 

týkajících se kvality ovzduší a jakýchkoli 

platných limitů17 či cílových hladin hluku. 

Uplatnění takových změn je proto třeba 

podporovat. 

být poplatek za externí náklady ukládán v 

úrovni, která se blíží sociálním mezním 

nákladům na používání zpoplatněného 

vozidla. Tato metoda se ukázala být 

nejspravedlivějším a nejefektivnějším 

způsobem zohlednění negativních dopadů 

znečištění ovzduší a hluku působených 

těžkými vozidly na zdraví a životní 

prostředí a zajistila by spravedlivý podíl 

těžkých vozidel na plnění norem EU 

týkajících se kvality ovzduší a jakýchkoli 

platných limitů17 či cílových hladin hluku. 

Uplatnění takových změn je proto třeba 

podporovat. 

__________________ __________________ 

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o 

kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší 

pro Evropu (Úř. věst. L 152, 11.06.2008, s. 

1–44). 

17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o 

kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší 

pro Evropu (Úř. věst. L 152, 11.06.2008, s. 

1–44). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Proto je třeba nahradit maximální 

vážený průměrný poplatek za externí 

náklady snadno použitelnými referenčními 

hodnotami aktualizovanými ve světle 

inflace, vědeckého pokroku v určování 

externích nákladů silniční dopravy a 

vývoje struktury autoparků. 

(8) Proto je třeba nahradit maximální 

vážený průměrný poplatek za externí 

náklady snadno použitelnými minimálními 

hodnotami aktualizovanými ve světle 

inflace, vědeckého pokroku v určování 

externích nákladů silniční dopravy a 

vývoje struktury autoparků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Aby se přispělo k cíli stanovenému 

v bílé knize Komise ze dne 28. března 

2011 přistoupit k plné a povinné 

internalizaci vnějších nákladů, mělo by 

být zpoplatnění vnějších nákladů povinné 

na části silniční sítě, které podléhají 

poplatku za využívání infrastruktury. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8b) Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1a 

směrnice 1999/62/EC, mělo by být 

členským státům umožněno uplatnit nebo 

zachovat zpoplatnění vnějších nákladů na 

části sítě, na něž se nevztahuje poplatek za 

využívání infrastruktury. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Členění poplatků za pozemní 

komunikace podle emisní třídy Euro 

přispívá k užívání čistších vozidel. S 

postupnou obnovou autoparků se ovšem 

očekává, že takovéto členění poplatků pro 

meziměstské silniční sítě bude do konce 

roku 2020 zastaralé a bude třeba jej do té 

doby nahradit. Od stejného okamžiku 

bude třeba systematičtěji uplatňovat 

(9) Bude třeba systematičtěji 

uplatňovat poplatky za externí náklady 

jako cílové prostředky krytí externích 

nákladů s ohledem na situace, v nichž to 

vadí nejvíce. 
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poplatky za externí náklady jako cílové 

prostředky krytí externích nákladů s 

ohledem na situace, v nichž to vadí nejvíce. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Na podporu používání co 

nejčistších a nejúčinnějších vozidel by 

členské státy měly na tato vozidla 

uplatňovat mýtné a poplatky za užívání ve 

výrazně snížené výši. 

(12) Na podporu používání co 

nejčistších a nejúčinnějších vozidel by 

členské státy měly na tato vozidla 

uplatňovat mýtné a poplatky za užívání ve 

snížené výši. Pro urychlení přechodu na 

nejčistší a nejúčinnější vozidla je nezbytné 

uplatňovat tato snížení nezávisle na 

vstupu v platnost prováděcího nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

595/2009. 

 __________________ 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 

o schvalování typu motorových vozidel a 

motorů z hlediska emisí z těžkých 

nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu 

k informacím o opravách a údržbě 

vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 

a směrnice 2007/46/ES a o zrušení 

směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES 

a 2005/78/ES (Úř. věst. L 188, 

18.7.2009, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Silniční kongesce, na níž se 

všechna motorová vozidla v různém 

poměru podílejí, představuje náklady ve 

výši zhruba 1 % HDP. Významnou část 

těchto nákladů lze připsat meziměstské 

kongesci. Mělo by být proto povoleno 

stanovit zvláštní poplatek za kongesci pod 

podmínkou, že se bude vztahovat na 

všechny kategorie vozidel. Poplatky by 

měly být vypočítány na základě 

marginálních nákladů na kongesci a 

členěny podle místa, času a kategorie 

vozidla, tím bude dosaženo efektivity a 

přiměřenosti. Aby bylo dosaženo 

maximálního pozitivního účinku poplatků 

za kongesci, měly by být příslušné příjmy 

vyčleněny na projekty, které řeší příčiny 

tohoto problému. 

(13) Silniční kongesce, na níž se 

všechna motorová vozidla v různém 

poměru podílejí, představuje náklady ve 

výši zhruba 1 % HDP. Významnou část 

těchto nákladů lze připsat meziměstské 

kongesci. Mělo by být proto povoleno 

stanovit zvláštní poplatek za kongesci, aniž 

by byl dotčen čl. 9 odst. 1 směrnice 

1999/62/ES a pod podmínkou, že se bude 

vztahovat na všechny kategorie vozidel. 

Poplatky by měly být vypočítány na 

základě marginálních nákladů na kongesci 

a členěny podle místa, času a kategorie 

vozidla, tím bude dosaženo efektivity a 

přiměřenosti. Aby bylo dosaženo 

maximálního pozitivního účinku poplatků 

za kongesci, měly by být příslušné příjmy 

vyčleněny na projekty, které řeší příčiny 

tohoto problému. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Poplatky za užívání pozemních 

komunikací mohou mobilizovat zdroje, 

které přispívají financování údržby a 

rozvoji vysoce kvalitní dopravní 

infrastruktury. Proto je na místě 

podněcovat členské státy k využívání 

příjmů z poplatků za užívání pozemních 

komunikací v tomto duchu a s tímto cílem 

vyžadovat odpovídající podávání zpráv o 

využívání těchto příjmů. Pomůže to 

zejména k odhalování možných mezer ve 

financování a k přijímání výběru poplatků 

za užívání pozemních komunikací 

veřejností. 

(19) Poplatky za užívání pozemních 

komunikací mobilizují zdroje, které 

přispívají k financování údržby a rozvoji 

vysoce kvalitní dopravní infrastruktury, 

snižují znečistění ze silniční dopravy u 

zdroje a usnadňují výrobu a nástup 

vozidel s nulovými emisemi. Proto je na 

místě, aby členské státy využívaly příjmy z 

poplatků za užívání pozemních komunikací 

v tomto duchu a s tímto cílem vyžadovat 

odpovídající podávání zpráv o využívání 

těchto příjmů. Pomůže to zejména k 

odhalování možných mezer ve financování 

a k přijímání výběru poplatků za užívání 

pozemních komunikací veřejností na 
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základě ujeté vzdálenosti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Je třeba zajistit, aby poplatky za 

externí náklady dále co nejpřesněji 

odrážely náklady vyvolané znečišťováním 

ovzduší a hlukem těžkých vozidel bez 

toho, aby se systém zpoplatnění zbytečně 

komplikoval, aby stimulovaly používání 

vozidel s co nejúčinnějším spalováním a 

aby byla tato stimulace účinná a členění 

zpoplatnění aktuální. Proto je třeba v 

souladu s článkem 290 Smlouvy 

o fungování Evropské unie přenést na 

Komisi pravomoc přijímat akty a umožnit 

Komisi upravovat referenční hodnoty pro 

poplatky za externí náklady v souladu s 

vědeckým pokrokem, určovat formy 

příjmově neutrálního členění poplatků za 

pozemní komunikace podle emisí CO2 z 

těžkých vozidel a přizpůsobovat formy 

členění poplatků za pozemní komunikace 

pro lehká vozidla technickému pokroku. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 

tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v 

interinstitucionální dohodě ze dne 

13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 

právních předpisů21. Zejména v zájmu 

zajištění rovné účasti na vypracovávání 

aktů v přenesené pravomoci obdrží 

Evropský parlament a Rada veškeré 

dokumenty současně s odborníky z 

členských států, přičemž odborníci těchto 

dvou orgánů mají systematicky přístup na 

zasedání odborných skupin Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené 

(21) Je třeba zajistit, aby poplatky za 

externí náklady dále co nejpřesněji 

odrážely náklady vyvolané znečišťováním 

ovzduší a hlukem těžkých vozidel bez 

toho, aby se systém zpoplatnění zbytečně 

komplikoval, aby stimulovaly používání 

vozidel s co nejúčinnějším spalováním a 

aby byla tato stimulace účinná a členění 

zpoplatnění aktuální. Proto je třeba v 

souladu s článkem 290 Smlouvy 

o fungování Evropské unie přenést na 

Komisi pravomoc přijímat akty a umožnit 

Komisi upravovat minimální hodnoty pro 

poplatky za externí náklady v souladu s 

vědeckým pokrokem, určovat formy 

příjmově neutrálního členění poplatků za 

pozemní komunikace podle emisí CO2 z 

těžkých vozidel a přizpůsobovat formy 

členění poplatků za pozemní komunikace 

pro lehká vozidla technickému pokroku. Je 

obzvláště důležité, aby Komise v rámci 

přípravné činnosti vedla odpovídající 

konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby 

tyto konzultace probíhaly v souladu se 

zásadami stanovenými v 

interinstitucionální dohodě ze dne 

13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 

právních předpisů21. Zejména v zájmu 

zajištění rovné účasti na vypracovávání 

aktů v přenesené pravomoci obdrží 

Evropský parlament a Rada veškeré 

dokumenty současně s odborníky z 

členských států, přičemž odborníci těchto 

dvou orgánů mají systematicky přístup na 

zasedání odborných skupin Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené 
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pravomoci. pravomoci. 

__________________ __________________ 

21 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 21 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – bod 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) „lehkým vozidlem“ osobní 

automobil, minibus nebo dodávka; 

(19) „lehkým vozidlem“ osobní 

automobil, minibus nebo dodávka anebo 

dodávka určená k přepravě zboží; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – bod 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) „dodávkou“ vozidlo určené k 

přepravě zboží, s maximální přípustnou 

hmotností nepřesahující 3,5 t; 

(22) „dodávkou“ vozidlo s maximální 

přípustnou hmotností nepřesahující 3,5 t; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – bod 22 a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (22a) „dodávkou určenou k přepravě 

zboží“ vozidlo kategorie N1 třídy III v 

souladu s nařízením (ES) č. 715/20071a 

určené k přepravě zboží; 

 __________________ 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 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 

171, 29.6.2007, s. 1). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Aniž je dotčen odstavec 9, členské 

státy od 1. ledna 2018 nezavádějí poplatky 

za užívání pro těžká vozidla. Poplatky za 

užívání zavedené před tímto datem je 

možné ponechat v platnosti do 31. prosince 

2023. 

6. Aniž je dotčen odstavec 9, členské 

státy od 1. ledna 2018 nezavádějí poplatky 

za užívání pro těžká vozidla. Poplatky za 

užívání zavedené před tímto datem je 

možné ponechat v platnosti do 31. prosince 

2021. 

Or. en 

Odůvodnění 

Neexistují žádné technické důvody pro to, aby členské státy nemohly odstranit poplatky za 

užívání pro těžká vozidla dříve. 
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Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Od [datum vstupu této směrnice v 

platnost] členské státy nezavádějí poplatky 

za užívání pro lehká vozidla. Poplatky za 

užívání zavedené před tímto datem se 

postupně zruší do 31. prosince 2027. 

7. Od [datum vstupu této směrnice v 

platnost] členské státy nezavádějí poplatky 

za užívání pro lehká vozidla. Poplatky za 

užívání zavedené před tímto datem pro 

dodávky určené k přepravě zboží se 

postupně zruší do 31. prosince 2021 a do 

31. prosince 2025 pro další lehká vozidla. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zpravodaj se domnívá, že sedm let (od vstupu této směrnice v platnost) postačuje k úpravě 

systémů zpoplatnění pro lehká vozidla. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Od 1. ledna 2020 se mýtné a 

poplatky za užívání uplatňované na těžká 

vozidla vztahují na všechna těžká vozidla. 

9. Od 1. ledna 2020 se mýtné a 

poplatky za užívání uplatňované na těžká 

vozidla vztahují na všechna těžká vozidla i 

na všechny dodávky určené k přepravě 

zboží vybavené tachografem, na něž se 

vztahuje nařízení (EU) č. 165/2014. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 
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Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Mýtné a poplatky za užívání je možné 

zavádět a uplatňovat pro těžká vozidla a 

pro lehká vozidla samostatně. 

Do 31. prosince 2025 je možné mýtné a 

poplatky za užívání zavádět a uplatňovat 

pro těžká vozidla a pro lehká vozidla 

samostatně. 

Or. en 

Odůvodnění 

Postupné zrušení známek pro všechna vozidla do 31. prosince 2025. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 c – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy mohou ponechat v platnosti 

nebo zavést poplatek za externí náklady 

odpovídající nákladům v důsledku 

znečištění ovzduší nebo hlučnosti 

způsobených provozem. 

Členské státy mohou ponechat v platnosti 

nebo zavést poplatek za externí náklady 

odpovídající nákladům v důsledku 

znečištění ovzduší nebo hlučnosti 

způsobených provozem těžkých a lehkých 

vozidel. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 c – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poplatek za externí náklady pro těžká 

vozidla musí být rozlišen a stanoven na 

základě minimálních požadavků a metod 

Poplatek za externí náklady musí být 

rozlišen, stanoví se na základě 

minimálních požadavků a metod 
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uvedených v příloze IIIa a musí dodržovat 

referenční hodnoty stanovené v příloze 

IIIb. 

uvedených v příloze IIIa a musí dodržovat 

přinejmenším minimální hodnoty 

stanovené v příloze IIIb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 c – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Poplatek za externí náklady v důsledku 

znečištění ovzduší způsobeného provozem 

se neuplatní na těžká vozidla, která 

splňují nejpřísnější emisní normy EURO. 

vypouští se 

První pododstavec přestane platit čtyři 

roky po datu začátku použitelnosti 

pravidel, jimiž byly tyto normy zavedeny. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Vypuštění výjimky pro přísnější normy EURO bude další pobídkou pro pořizování vozidel s 

nulovými emisemi. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 c – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Od 1. ledna 2021 uplatní členské 

státy, které odstranily mýta, poplatek za 

vnější náklady spojený s náklady v 

souvislosti se znečištěním ovzduší a 

hlukem na těžká vozidla a na dodávky 

určené k přepravě zboží na všechny 
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součásti silniční sítě, na něž se vztahuje 

poplatek za používání infrastruktury. 

Or. enOdůvodnění 

S cílem zavést zásadu „znečisťovatel platí“ jež je stanoveným cílem návrhu a bílé knihy o 

dopravě z roku 2011: vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně 

využívajícího zdroje. Znečistění ovzduší se může šířit na velkou vzdálenost a je stejně 

nebezpečné, i když je vytvářeno na těch částech silniční sítě, kde je poškození životního 

prostředí těžkými vozidly nižší, než je průměr. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 c – odst. 4 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b. Od 1. ledna 2026 členské státy 

zavedou nebo ponechají v platnosti 

poplatek za vnější náklady spojené se 

znečištěním ovzduší a hlukem z dopravy 

pro všechna těžká a lehká vozidla na 

všech částech silniční sítě, na něž se 

vztahuje poplatek za používání 

infrastruktury. 

Or. en 

Odůvodnění 

Povinné zpoplatnění vnějších nákladů založené na měření vzdálenosti by se mělo uplatňovat v 

souvislosti s poplatky založenými na vzdálenosti pro všechna vozidla. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 c – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Od 1. ledna 2021 členské státy, 5. Od 1. ledna 2021 členské státy, 
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které vybírají mýtné, uplatňují poplatek za 

externí náklady na těžká vozidla, a to 

alespoň na části sítě vymezené v čl. 7 

odst. 1, pokud jsou škody na životním 

prostředí působené těžkými vozidly vyšší 

než průměrné škody na životním prostředí 

působené těžkými vozidly vymezené 

v souladu s příslušnými požadavky 

na podávání zpráv uvedenými v příloze 

IIIa.; 

které vybírají mýtné, mohou uplatňovat 

vyšší poplatek za externí náklady na těžká 

vozidla na části sítě vymezené v čl. 7 

odst. 1, pokud jsou škody na životním 

prostředí působené těžkými vozidly a 

dodávkami určenými k přepravě zboží 

vyšší než průměrné škody na životním 

prostředí působené těžkými vozidly a 

dodávkami určenými k přepravě zboží 

vymezené v souladu s příslušnými 

požadavky na podávání zpráv uvedenými 

v příloze IIIa.“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 c – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Členské státy mohou zavést nebo 

ponechat v platnosti poplatek za externí 

náklady odpovídající nákladům v 

důsledku znečištění ovzduší nebo hluku 

způsobených provozem pro části silniční 

sítě, na něž se nevztahuje poplatek za 

používání infrastruktury. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 g – odst. 4 – pododstavec 2  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 
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členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Od vstupu této směrnice v platnost se na 

vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba vyjasnit, že 75% sleva na vozidla s nulovými emisemi se může přijmout před přijetím 

příslušného prováděcího aktu stanovujícího referenční hodnoty emisí CO2 spolu s vhodnou 

kategorizací těžkých vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 g – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Komise vypracuje hodnotící zprávu 

odhadující tržní podíl vozidel s nulovými 

emisemi [Úř. věst.: prosím vložte datum: 

pět let po vstupu této směrnice v platnost ]. 

Komisi je svěřena pravomoc přijmout v 

případě potřeby akt v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 9e na 

přepočítání slevy vztahující se na vozidla s 

nulovými emisemi ve srovnání s nejvyšší 

sazbou poplatku za používání 

infrastruktury. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pro zajištění spravedlivého stanovení cen a stabilního příjmu na investice. 
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Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 g a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Od 1. ledna 2022 členské státy 

rozlišují mýtné a v případě poplatků za 

užívání alespoň roční poplatky podle emisí 

CO2 a znečišťujících látek z vozidel podle 

pravidel stanovených v příloze VII. 

2. Od 1. ledna 2022 členské státy 

rozlišují mýtné a v případě poplatků za 

užívání alespoň měsíční poplatky podle 

emisí CO2 a znečišťujících látek z vozidel 

podle pravidel stanovených v příloze VII. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 g a – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Od [datum vstupu této směrnice v 

platnost] se poplatky za používání 

infrastruktury pro lehká vozidla snižují o 

75 % ve srovnání s nejvyšší sazbou. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 - písm. (-a) (nové) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 -a)  v odstavci 2 se první pododstavec 
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nahrazuje tímto: 

Členské státy rozhodnou o využití příjmů 

získaných na základě této směrnice. V 

zájmu rozvoje dopravní sítě jako celku by 

příjmy z poplatků za používání 

infrastruktury a za externí náklady nebo 

finanční hodnoty rovnocenné těmto 

příjmům měly být využity ve prospěch 

odvětví dopravy s cílem optimalizovat celý 

dopravní systém. Zejména příjmy z 

poplatků za externí náklady nebo finanční 

hodnoty rovnocenné těmto příjmům by 

měly být použity na zvýšení dlouhodobé 

udržitelnosti dopravy, včetně jednoho nebo 

více z těchto prvků:  

V zájmu rozvoje dopravní sítě jako celku 

budou příjmy z poplatků za používání 

infrastruktury a za externí náklady nebo 

finanční hodnoty rovnocenné těmto 

příjmům využity ve prospěch odvětví 

dopravy s cílem optimalizovat celý 

dopravní systém. Zejména příjmy z 

poplatků za externí náklady nebo finanční 

hodnoty rovnocenné těmto příjmům by 

měly být použity na zvýšení dlouhodobé 

udržitelnosti dopravy, včetně jednoho nebo 

více z těchto prvků: 

a)  usnadnění účinného stanovení cen; a)  usnadnění účinného stanovení cen; 

b)  snížení znečištění ze silniční 

dopravy u zdroje; 

b)  snížení znečištění ze silniční 

dopravy u zdroje; 

c)  zmírnění dopadů znečištění ze 

silniční dopravy u zdroje; 

c)  zmírnění dopadů znečištění ze 

silniční dopravy u zdroje; 

d)  snížení emisí CO2 a zlepšení 

energetické účinnosti vozidel; 

d)  snížení emisí CO2 a zlepšení 

energetické účinnosti vozidel; 

e)  rozvoj náhradních komunikací pro 

uživatele dopravy a rozšíření stávající 

kapacity; 

e)  rozvoj náhradních komunikací pro 

uživatele dopravy a rozšíření stávající 

kapacity; 

f) podpora transevropské dopravní 

sítě; 

f) podpora a posílení rozvoje 

elektrické mobility včetně infrastruktury 

na přenos elektrické energie do vozidel; 

g)  optimalizace logistiky; g)  podpora hromadných druhů 

dopravy; 

h)  zlepšení bezpečnosti silničního 

provozu; a 

 

i)  zajištění bezpečných parkovišť.  

Or. en 

 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 
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Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 e – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 7g odst. 4, čl. 7ga 

odst. 4 a článku 9d je svěřena Komisi na 

dobu neurčitou od [datum vstupu této 

směrnice v platnost]. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 7g odst. 4, čl. 7ga 

odst. 4 a článku 9d je svěřena Komisi na 

dobu pěti let od [datum vstupu této 

směrnice v platnost]. Komise vypracuje 

zprávu o přenesené pravomoci nejpozději 

devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. b – písm. i – odrážka 1 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III – oddíl 2 – bod 2.1 – odrážka 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

–  Přidělení nákladů těžkým vozidlům 

se provádí objektivním a transparentním 

způsobem, s přihlédnutím k podílu těžkých 

vozidel na provozu v silniční síti 

a souvisejícím nákladům. Kilometry ujeté 

těžkými vozidly lze za tímto účelem 

upravit podle objektivně odůvodněných 

„koeficientů ekvivalence“, jako jsou 

koeficienty uvedené v bodě 4 (*). 

– Přidělení nákladů těžkým a lehkým 

vozidlům se provádí objektivním 

a transparentním způsobem, s přihlédnutím 

k podílu různých vozidel na provozu 

v silniční síti a souvisejícím nákladům. 

Kilometry ujeté těžkými vozidly lze za 

tímto účelem upravit podle objektivně 

odůvodněných „koeficientů ekvivalence“, 

jako jsou koeficienty uvedené v bodě 4 (*). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. b – písm. i – odrážka 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III – oddíl 2 – bod 2.2 – odrážka 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– Tyto náklady se rozdělí mezi těžká 

vozidla a jiná vozidla v silničním provozu 

na základě skutečných a předpokládaných 

podílů vozokilometrů a lze je upravit 

s použitím věcně oprávněných koeficientů 

ekvivalence, jako jsou koeficienty uvedené 

v bodě 4. 

– Tyto náklady se rozdělí mezi těžká 

vozidla a lehká vozidla v silničním 

provozu na základě skutečných 

a předpokládaných podílů vozokilometrů 

a lze je upravit s použitím věcně 

oprávněných koeficientů ekvivalence, jako 

jsou koeficienty uvedené v bodě 4. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. c 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III a – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO 

STANOVENÍ POPLATKU ZA EXTERNÍ 

NÁKLADY 

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO 

STANOVENÍ VYŠŠÍHO POPLATKU ZA 

EXTERNÍ NÁKLADY 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. c 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III a – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V této příloze jsou stanoveny minimální 

požadavky pro stanovení poplatku za 

externí náklady a pro případný výpočet 

V této příloze jsou stanoveny minimální 

požadavky pro stanovení vyššího poplatku 

za externí náklady ve srovnání s 
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maximálního poplatku za externí náklady. minimálními hodnotami stanovenými v 

příloze IIIb pro případný výpočet 

maximálního poplatku za externí náklady. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. c 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III a – část 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členský stát upřesní část nebo části své 

silniční sítě, na které se má vztahovat 

poplatek za externí náklady. 

Členský stát upřesní část nebo části své 

silniční sítě, na které se má vztahovat vyšší 

poplatek za externí náklady ve srovnání s 

minimálními hodnotami stanovenými v 

příloze IIIb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. c 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III a – část 1 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud chce členský stát stanovit poplatek 

za externí náklady pouze na část nebo části 

silniční sítě tvořené jeho dílem 

transevropské sítě a jeho dálnicemi, musí 

být tato část nebo části vybrány na základě 

posouzení, ze kterého vyplývá, že: 

Pokud chce členský stát stanovit vyšší 

poplatek za externí náklady pouze na část 

nebo části silniční sítě tvořené jeho dílem 

transevropské sítě a jeho dálnicemi, musí 

být tato část nebo části vybrány na základě 

posouzení, ze kterého vyplývá, že: 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. c 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III a – část 1 – odst. 2 – odrážka 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– užívání vozidel na pozemních 

komunikacích, na nichž se uplatňuje 

poplatek za externí náklady, působí větší 

škody na životním prostředí, než jsou 

průměrné způsobené škody, které se 

posoudí podle zpráv o kvalitě ovzduší, 

národních emisních inventur, objemu 

dopravy a v případě hluku podle směrnice 

2002/49/ES, nebo 

– užívání vozidel na pozemních 

komunikacích, na nichž se uplatňuje vyšší 

poplatek za externí náklady, působí větší 

škody na životním prostředí, než jsou 

průměrné způsobené škody, které se 

posoudí podle zpráv o kvalitě ovzduší, 

národních emisních inventur, objemu 

dopravy a v případě hluku podle směrnice 

2002/49/ES, nebo 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. c 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III a – část 1 – odst. 2 – odrážka 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– uložení poplatku za externí náklady 

na jiné části silniční sítě tohoto typu by 

mohlo mít nepříznivý dopad na životní 

prostředí nebo bezpečnost silničního 

provozu nebo by stanovení a výběr 

poplatku za externí náklady na tyto části 

sítě vyžadovaly neúměrné náklady. 

– uložení vyššího poplatku za externí 

náklady na jiné části silniční sítě tohoto 

typu by mohlo mít nepříznivý dopad na 

životní prostředí nebo bezpečnost 

silničního provozu nebo by stanovení a 

výběr vyššího poplatku za externí náklady 

na tyto části sítě vyžadovaly neúměrné 

náklady. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. c 
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Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III a – část 2 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud chce členský stát použít vyšší 

poplatky za externí náklady, než jsou 

referenční hodnoty uvedené v příloze IIIb, 

oznámí Komisi klasifikaci vozidel, podle 

které se budou poplatky za externí náklady 

rozlišovat. Komisi rovněž oznámí polohu 

pozemních komunikací, na které se 

vztahují vyšší poplatky za externí náklady 

(dále jen „příměstské komunikace (včetně 

dálnic)“), a komunikací, na které se 

vztahují nižší poplatky za externí náklady 

(dále jen „meziměstské komunikace 

(včetně dálnic)“). 

Pokud chce členský stát použít vyšší 

poplatky za externí náklady, než jsou 

minimální hodnoty uvedené v příloze IIIb, 

oznámí Komisi klasifikaci vozidel, podle 

které se budou poplatky za externí náklady 

rozlišovat. Komisi rovněž oznámí polohu 

pozemních komunikací, na které se 

vztahují vyšší poplatky za externí náklady 

(dále jen „příměstské komunikace (včetně 

dálnic)“), a komunikací, na které se 

vztahují minimální poplatky za externí 

náklady (dále jen „meziměstské 

komunikace (včetně dálnic)“). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. c 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III a – část 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tento oddíl se vztahuje na situace, kdy 

chce členský stát použít vyšší poplatky za 

externí náklady, než jsou referenční 

hodnoty uvedené v příloze IIIb. 

Tento oddíl se vztahuje na situace, kdy 

chce členský stát použít vyšší poplatky za 

externí náklady, než jsou minimální 

hodnoty uvedené v příloze IIIb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. c 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha IIIa – část 4 – bod 4.1 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud chce členský stát použít vyšší 

poplatky za externí náklady, než jsou 

referenční hodnoty uvedené v příloze IIIb, 

vypočte členský stát nebo případně 

nezávislý orgán účtovatelné náklady v 

důsledku znečištění ovzduší provozem 

podle tohoto vzorce: 

Pokud chce členský stát použít vyšší 

poplatky za externí náklady, než jsou 

minimální hodnoty uvedené v příloze IIIb, 

vypočte členský stát nebo případně 

nezávislý orgán účtovatelné náklady v 

důsledku znečištění ovzduší provozem 

podle tohoto vzorce: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. c 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III a – část 4 – bod 4.2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud chce členský stát použít vyšší 

poplatky za externí náklady, než jsou 

referenční hodnoty uvedené v příloze IIIb, 

vypočte členský stát nebo případně 

nezávislý orgán účtovatelné náklady v 

důsledku hluku podle těchto vzorců: 

Pokud chce členský stát použít vyšší 

poplatky za externí náklady, než jsou 

minimální hodnoty uvedené v příloze IIIb, 

vypočte členský stát nebo případně 

nezávislý orgán účtovatelné náklady v 

důsledku hluku podle těchto vzorců: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. d 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III b – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

REFERENČNÍ HODNOTY POPLATKŮ 

ZA EXTERNÍ NÁKLADY 

MINIMÁLNÍ HODNOTY POPLATKŮ 

ZA EXTERNÍ NÁKLADY 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. d 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III b – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V této příloze se stanoví referenční 

hodnoty poplatků za externí náklady, které 

zahrnují náklady vyvolané znečištěním 

ovzduší a hlukem. 

V této příloze se stanoví minimální 

hodnoty poplatků za externí náklady, které 

zahrnují náklady vyvolané znečištěním 

ovzduší a hlukem. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. d 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III b – tabulka 1 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tabulka 1: Referenční hodnoty poplatků 

za externí náklady pro těžká nákladní 

vozidla 

Tabulka 1: minimální hodnoty poplatků za 

externí náklady pro těžká nákladní vozidla 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. d 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III b – tabulka 2 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tabulka 2: Referenční hodnoty poplatků 

za externí náklady pro autokary 

Tabulka 2: minimální hodnoty poplatků za 

externí náklady pro autokary 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. d 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III b – tabulka 3 (nová) 

 

Znění navržené Komisí 

  

 

Pozměňovací návrh 

  

Tabulka 3: minimální hodnoty poplatků za externí náklady pro osobní automobily 

Vozidlo Motor třída Euro Městské Meziměstské  

Vozidlo s 

dieselovým 

motorem 

<1,4l Euro 2 1,9 0,9 

Euro 3 1,6 0,9 

Euro 4 1,3 0,7 

Euro 5 0,9 0,5 

Euro 6 0,6 0,3 

1,4-2,0l Euro 0 3,6 1,0 

Euro 1 1,9 0,9 

Euro 2 1,8 0,8 

Euro 3 1,7 0,9 

Euro 4 1,4 0,7 

Euro 5 0,9 0,5 

Euro 6 0,6 0,3 

>2,0l Euro 0 3,9 1,3 

Euro 1 1,9 0,9 

Euro 2 1,8 0,9 

Euro 3 1,7 0,9 

Euro 4 1,4 0,7 

Euro 5 0,9 0,5 

Euro 6 0,6 0,3 

Vozidlo s 

benzínovým 

motorem 

<1,4l Euro 0 3,7 2,4 

Euro 1 1,0 0,4 

Euro 2 0,7 0,3 

Euro 3 0,5 0,2 

Euro 4 0,5 0,2 

Euro 5 0,5 0,2 

Euro 6 0,5 0,2 

1,4-2,0l Euro 0 3,9 3,0 

Euro 1 1,1 0,4 
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Euro 2 0,7 0,3 

Euro 3 0,5 0,2 

Euro 4 0,5 0,2 

Euro 5 0,4 0,2 

Euro 6 0,4 0,2 

>2,0l Euro 0 4,0 3,0 

Euro 1 1,0 0,4 
Euro 2 0,5 0,3 

Euro 3 0,5 0,2 

Euro 4 0,5 0,2 

Euro 5 0,4 0,2 

Euro 6 0,4 0,2 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. d 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III b – tabulka 4 (nová) 

 

Znění navržené Komisí 

  

 

Pozměňovací návrh 

Tabulka 4: minimální hodnoty poplatku za vnější náklady pro dodávky určené k přepravě 

zboží 

Vozidlo třída Euro Městské Meziměstské 

Dodávka určená 

k přepravě zboží s 

benzínovým 

motorem 

Euro 1 2,4 0,7 

Euro 2 1,9 0,4 

Euro 3 1,8 0,4 

Euro 4 1,7 0,3 

Euro 5 1,6 0,3 

Euro 6 1,6 0,3 

Dodávka určená 

k přepravě zboží s 

dieselovým 

motorem 

Euro 1 4,0 1,7 

Euro 2 4,1 1,7 

Euro 3 3,5 1,3 

Euro 4 3,0 1,1 

Euro 5 2,2 0,8 
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Euro 6 1,9 0,5 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. d 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha V – tabulka 2 

 

Znění navržené Komisí 

Tabulka 2: Koeficienty ekvivalence pro stanovení poměru mezi výší poplatků za kongesci za 

jednotlivé kategorie vozidel 

Kategorie vozidla Koeficient ekvivalence 

Lehká vozidla 1 

Těžká nákladní vozidla bez přípojného 

vozidla 

1,9 

Autobusy a autokary 2,5 

Těžká nákladní vozidla s přípojným 

vozidlem 

2,9 

 

Pozměňovací návrh 

Tabulka 2: Koeficienty ekvivalence pro stanovení poměru mezi výší poplatků za kongesci za 

jednotlivé kategorie vozidel 

Kategorie vozidla Koeficient ekvivalence 

Lehká vozidla 1 

Těžká nákladní vozidla bez přípojného 

vozidla 

1,9 

Autobusy a autokary 1,5 

Těžká nákladní vozidla s přípojným 

vozidlem 

2,9 

Or. en 

 

 

 


