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Pozměňovací návrh  79 

Michael Cramer, Keith Taylor, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Název 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Návrh 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY, 

kterou se mění směrnice 1999/62/ES 

o výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly 

(Text s významem pro EHP) 

Návrh 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY, 

kterou se mění směrnice 1999/62/ES 

o výběru poplatků za znečišťování 

životního prostředí a užívání veřejných 

silničních komunikací motorovými vozidly 

(Text s významem pro EHP) 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Pokrok při dosahování cíle, který 

Komise stanovila ve své bílé knize ze dne 

28. března 201113, a sice začít plně 

uplatňovat zásady „znečišťovatel platí“ 

a „uživatel platí“ s cílem vytvářet zisky a 

zajistit financování budoucích dopravních 

investic, je pomalý a při výběru poplatků 

za používání pozemních komunikací 

přetrvávají v rámci Unie nesrovnalosti. 

(1) Pokrok při dosahování cíle, který 

Komise stanovila ve své bílé knize ze dne 

28. března 201113, a sice začít plně 

uplatňovat zásady „znečišťovatel platí“ 

a „uživatel platí“ s cílem vytvářet zisky a 

zajistit financování budoucích dopravních 

investic, je pomalý a při výběru poplatků 

za používání pozemních komunikací 

přetrvávají v rámci Unie 

nesrovnalosti. Hlavní důvod 

podfinancování silniční sítě spočívá 

ovšem nezávisle na tom v chybějící 

účelové vázanosti vybíraných poplatků. 

_________________ _________________ 

13 Bílá kniha ze dne 28. března 2011 „Plán 

jednotného evropského dopravního 

prostoru – vytvoření konkurenceschopného 

dopravního systému účinně využívajícího 

13 Bílá kniha ze dne 28. března 2011 „Plán 

jednotného evropského dopravního 

prostoru – vytvoření konkurenceschopného 

dopravního systému účinně využívajícího 
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zdroje“ (KOM(2011) 144 v konečném 

znění). 

zdroje“ (KOM(2011) 144 v konečném 

znění). 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  81 

Keith Taylor, Michael Cramer, Karima Delli, Bas Eickhout 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1 a) „Příručka o vnějších nákladech 

dopravy“ vypracovaná generálním 

ředitelstvím Komise pro mobilitu a 

dopravu (GŘ MOVE) by měla být 

považována za základ pro stanovování 

minimálních částek pro internalizaci 

externích nákladů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Michael Cramer, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1b) Jedním z dalších cílů uvedených v 

bílé knize o dopravě je dosáhnout toho, 

aby se do roku 2030 30 % a do roku 2050 

50 % silniční nákladní dopravy, která je 

klimaticky nešetrná, přesunulo na 

udržitelnější železnici a vnitrozemské 

vodní cesty. Právní předpisy upravující 

zpoplatnění jednotlivých druhů dopravy 

by neměly vytvářet nezdravou 

intermodální konkurenci: ustanovení 

směrnice 2001/14/ES1a upravující 

„poplatky za přístup k železničním 

kolejím“ by proto neměla být pro železnici 
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ve srovnání s tímto právním předpisem 

nadále nevýhodná.   

 _________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o 

přidělování kapacity železniční 

infrastruktury, zpoplatnění železniční 

infrastruktury a o vydávání osvědčení o 

bezpečnosti (Úř. věst. L 75, 15.3.2001, 

s. 29). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Maria Grapini 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Ve svém sdělení o Evropské 

strategii pro nízkoemisní mobilitu14 

Komise oznámila, že navrhne revizi 

směrnice o výběru poplatků pro nákladní 

vozidla s cílem umožnit výběr poplatků 

rovněž na základě diferenciace emisí oxidu 

uhličitého a rozšíření použití některých 

zásad směrnice i na autobusy a autokary a 

také na osobní automobily a dodávky. 

(2) Ve svém sdělení o Evropské 

strategii pro nízkoemisní mobilitu14 

Komise oznámila, že navrhne revizi 

směrnice o výběru poplatků pro nákladní 

vozidla s cílem umožnit výběr poplatků 

rovněž na základě diferenciace emisí oxidu 

uhličitého a rozšíření použití některých 

zásad směrnice i na autobusy a autokary a 

také na osobní automobily a dodávky, 

včetně jízdních souprav se 2+4 osami, 3+1 

osou a více než 9 osami, které jsou 

uvedeny v příloze IV tohoto návrhu. 

_________________ _________________ 

14 COM(2016) 501 final. 14 COM(2016) 501 final. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  84 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 
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Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Ve svém sdělení o Evropské 

strategii pro nízkoemisní mobilitu14 

Komise oznámila, že navrhne revizi 

směrnice o výběru poplatků pro nákladní 

vozidla s cílem umožnit výběr poplatků 

rovněž na základě diferenciace emisí 

oxidu uhličitého a rozšíření použití 

některých zásad směrnice i na autobusy 

a autokary a také na osobní automobily a 

dodávky. 

(2) Ve svém sdělení o Evropské 

strategii pro nízkoemisní mobilitu14 

Komise oznámila, že navrhne revizi 

směrnice o výběru poplatků pro nákladní 

vozidla a rozšíření použití některých zásad 

směrnice i na autobusy a autokary a 

dodávky. 

_________________ _________________ 

14 COM(2016) 501 final. 14 COM(2016) 501 final. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  85 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Ve svém sdělení o Evropské 

strategii pro nízkoemisní mobilitu14 

Komise oznámila, že navrhne revizi 

směrnice o výběru poplatků pro nákladní 

vozidla s cílem umožnit výběr poplatků 

rovněž na základě diferenciace emisí oxidu 

uhličitého a rozšíření použití některých 

zásad směrnice i na autobusy a autokary a 

také na osobní automobily a dodávky. 

(2) Ve svém sdělení o Evropské 

strategii pro nízkoemisní mobilitu14 

Komise oznámila, že navrhne revizi 

směrnice o výběru poplatků pro nákladní 

vozidla s cílem umožnit výběr poplatků 

rovněž na základě diferenciace emisí oxidu 

uhličitého a rozšíření použití některých 

zásad směrnice i na autokary a dodávky. 

_________________ _________________ 

14 COM(2016) 501 final. 14 COM(2016) 501 final. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  86 

Georg Mayer 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a 

sociálních dopadů silniční dopravy 

spojených s emisemi a kongescí. V zájmu 

rovného zacházení a spravedlivé 

hospodářské soutěže je třeba zajistit, aby 

vozidla, na něž se dosud nevztahuje rámec 

stanovený ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 1999/62/ES15, pokud 

jde o mýtné a poplatky za užívání, byla 

do tohoto rámce zahrnuta. Působnost 

uvedené směrnice by proto měla být 

rozšířena i na těžká vozidla s určením 

jiným, než je převoz zboží, a na lehká 

vozidla, včetně osobních automobilů. 

vypouští se 

_________________  

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 

o výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42). 

 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  87 

Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

vypouští se 
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zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a 

sociálních dopadů silniční dopravy 

spojených s emisemi a kongescí. V zájmu 

rovného zacházení a spravedlivé 

hospodářské soutěže je třeba zajistit, aby 

vozidla, na něž se dosud nevztahuje rámec 

stanovený ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 1999/62/ES,15 pokud 

jde o mýtné a poplatky za užívání, byla 

do tohoto rámce zahrnuta. Působnost 

uvedené směrnice by proto měla být 

rozšířena i na těžká vozidla s určením 

jiným, než je převoz zboží, a na lehká 

vozidla, včetně osobních automobilů. 

_________________  

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 

o výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42–50). 

 

Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  88 

Merja Kyllönen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 

emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES,15 pokud jde o mýtné 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 

emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES,15 pokud jde o mýtné 
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a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 

převoz zboží, a na lehká vozidla, včetně 

osobních automobilů. 

a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 

převoz zboží, a na lehká vozidla, včetně 

osobních automobilů. V zájmu rovného 

zacházení je rovněž nezbytné zajistit, aby 

poplatky byly uplatňovány 

nediskriminačním způsobem podle 

kategorie vozidel a podle dopadu vozidel 

na pozemní komunikace, jejich vlivu na 

životní prostředí a společnost. Je třeba 

rovněž zajistit, aby pro nové služby 

mobility, které přispívají k nízkoemisní 

mobilitě (jako jsou spolujízdy a mobilita 

jako služba), platily stejně příznivé nebo 

příznivější podmínky, než jaké platí pro 

soukromé užívání osobních vozidel. Žádné 

ustanovení této směrnice by také nemělo 

vytvářet překážky, které by od zavádění 

těchto služeb odrazovaly. 

_________________ _________________ 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42). 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  89 

Michael Cramer, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 
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emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES,15 pokud jde o mýtné 

a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 

převoz zboží, a na lehká vozidla, včetně 

osobních automobilů. 

emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES,15 pokud jde o mýtné 

a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 

převoz zboží, a na lehká vozidla, včetně 

motorových osobních vozidel. 

Zohledňován by měl být hospodářský, 

environmentální a klimatický dopad 

celého životního cyklu vozidla. 

_________________ _________________ 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42). 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 

emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES15, pokud jde o mýtné 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 

emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES15, pokud jde o mýtné 
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a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 

převoz zboží, a na lehká vozidla, včetně 

osobních automobilů. 

a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 

převoz zboží, a na lehká vozidla, včetně 

osobních automobilů. 

Výši poplatků vztahujících se na osobní 

automobily bude možné upravit tak, aby 

zátěž dopadající na uživatele krátkých 

úseků sítě v rámci každodenního dojíždění 

do práce nebyla neúměrně velká. 

_________________ _________________ 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42–50). 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42–50). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  91 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 

emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES,15 pokud jde o mýtné 

a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 

emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES,15 pokud jde o mýtné 

a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 
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převoz zboží, a na lehká vozidla, včetně 

osobních automobilů. 

převoz zboží, a na lehká vozidla, včetně 

osobních automobilů. 

Výše poplatků vztahujících se na 

soukromé automobily může být upravena 

tak, aby uživatelé kratších úseků sítě v 

rámci svého každodenní dojíždění do 

práce, jakož i místní nebo pravidelná 

doprava, nenesli neúměrnou zátěž. 

_________________ _________________ 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42–50). 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42–50). 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  92 

Claudia Țapardel 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 

emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES,15 pokud jde o mýtné 

a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 

převoz zboží, a na lehká vozidla, včetně 

osobních automobilů. 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 

emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES,15 pokud jde o mýtné 

a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 

převoz zboží, a na lehká vozidla, včetně 

osobních automobilů, zohledněny však 

musí být socioekonomické podmínky 
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uživatelů, kteří do zaměstnání nemohou 

dojíždět jinak než po silnici. 

_________________ _________________ 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42). 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  93 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 

emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES15, pokud jde o mýtné 

a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 

převoz zboží, a na lehká vozidla, včetně 

osobních automobilů. 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 

emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES15, pokud jde o mýtné 

a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 

převoz zboží, a na lehká vozidla. 

_________________ _________________ 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 
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20.7.1999, s. 42–50). 20.7.1999, s. 42–50). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  94 

Georges Bach, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 

emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES,15 pokud jde o mýtné 

a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 

převoz zboží, a na lehká vozidla, včetně 

osobních automobilů. 

(3) Všechna vozidla mají dopad na 

pozemní komunikace. Těžká vozidla se 

významně podílejí na znečišťování ovzduší 

a lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 

emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES,15 pokud jde o mýtné 

a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 

převoz zboží, a na lehká vozidla, včetně 

osobních automobilů. 

_________________ _________________ 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42). 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  95 

Claudia Schmidt 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 

emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES15, pokud jde o mýtné 

a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 

převoz zboží, a na lehká vozidla, včetně 

osobních automobilů. 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 

emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES15, pokud jde o mýtné 

a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 

převoz zboží, a na lehká vozidla. 

_________________ _________________ 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42). 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42). 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  96 

Peter van Dalen 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 

(3) Všechna těžká vozidla mají 

významný dopad na pozemní komunikace 

a podílejí se na znečišťování ovzduší, 

zatímco lehká vozidla jsou zdrojem většiny 
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negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 

emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES,15 pokud jde o mýtné 

a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 

převoz zboží, a na lehká vozidla, včetně 

osobních automobilů. 

negativních environmentálních a sociálních 

dopadů silniční dopravy spojených s 

emisemi a kongescí. V zájmu rovného 

zacházení a spravedlivé hospodářské 

soutěže je třeba zajistit, aby vozidla, na něž 

se dosud nevztahuje rámec stanovený 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES,15 pokud jde o mýtné 

a poplatky za užívání, byla do tohoto 

rámce zahrnuta. Působnost uvedené 

směrnice by proto měla být rozšířena i na 

těžká vozidla s určením jiným, než je 

převoz zboží, a na lehká vozidla. 

_________________ _________________ 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42). 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací těžkými 

nákladními vozidly (Úř. věst. L 187, 

20.7.1999, s. 42). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  97 

Georg Mayer 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Časové poplatky za užívání ze své 

podstaty přesně neodrážejí skutečně 

vzniklé náklady na infrastrukturu a ze 

stejných důvodů nejsou účinnou motivací 

k ekologičtějšímu a účelnějšímu provozu a 

snižování kongesce. Proto je třeba je 

postupně nahradit poplatky na základě 

ujeté vzdálenost, které jsou spravedlivější, 

účinnější a efektivnější. 

vypouští se 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  98 

Gabriele Preuß 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Časové poplatky za užívání ze své 

podstaty přesně neodrážejí skutečně 

vzniklé náklady na infrastrukturu a ze 

stejných důvodů nejsou účinnou motivací 

k ekologičtějšímu a účelnějšímu provozu a 

snižování kongesce. Proto je třeba je 

postupně nahradit poplatky na základě 

ujeté vzdálenost, které jsou spravedlivější, 

účinnější a efektivnější. 

vypouští se 

Or. de 

Odůvodnění 

Efektivita a environmentální udržitelnost systémů zpoplatnění závisí na použitém modelu. 

Musí proto zůstat nerozhodnuto, zda mají být vybírány poplatky časové, nebo poplatky podle 

ujeté vzdálenosti. Oba modely mají své výhody a nevýhody. Systémy časových poplatků jsou 

méně nákladné, umožňují spolehlivější ochranu údajů a jsou sociálně únosnější, zejména pro 

odlehlé regiony. 

 

Pozměňovací návrh  99 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Časové poplatky za užívání ze své 

podstaty přesně neodrážejí skutečně 

vzniklé náklady na infrastrukturu a ze 

stejných důvodů nejsou účinnou motivací 

k ekologičtějšímu a účelnějšímu provozu a 

snižování kongesce. Proto je třeba je 

postupně nahradit poplatky na základě 

ujeté vzdálenosti, které jsou spravedlivější, 

účinnější a efektivnější. 

(4) Rozhodování o tom, zda mají být 

vybírány časové poplatky za užívání, nebo 

poplatky na základě ujeté vzdálenosti, 

přísluší v souladu se zásadou subsidiarity 

členským státům. 
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Or. de 

 

Pozměňovací návrh  100 

Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Časové poplatky za užívání ze své 

podstaty přesně neodrážejí skutečně 

vzniklé náklady na infrastrukturu a ze 

stejných důvodů nejsou účinnou motivací 

k ekologičtějšímu a účelnějšímu provozu a 

snižování kongesce. Proto je třeba je 

postupně nahradit poplatky na základě 

ujeté vzdálenost, které jsou spravedlivější, 

účinnější a efektivnější. 

(4) Časové poplatky za užívání ze své 

podstaty přesně neodrážejí skutečně 

vzniklé náklady na infrastrukturu, a měly 

by být proto v případě těžkých nákladních 

vozidel postupně nahrazeny poplatky na 

základě ujeté vzdálenosti, které jsou 

spravedlivější, účinnější a efektivnější. V 

případě lehkých vozidel (osobní 

automobily, minibusy a dodávky) a 

autokarů a autobusů by mělo být možné 

ponechat v platnosti časové poplatky za 

užívání. 

Or. hu 

Odůvodnění 

Zavedení mýtného podle vzdálenosti pro lehká vozidla by citelně a neodůvodněně zvýšilo 

zatížení občanů a vzhledem k sociální citlivosti této otázky by mělo být možné ponechat v 

platnosti časové poplatky za užívání. 

 

Pozměňovací návrh  101 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Časové poplatky za užívání ze své 

podstaty přesně neodrážejí skutečně 

vzniklé náklady na infrastrukturu a ze 

stejných důvodů nejsou účinnou motivací 

k ekologičtějšímu a účelnějšímu provozu a 

snižování kongesce. Proto je třeba je 

(4) Členské státy by měly mít kvůli 

zeměpisným rozdílům, jako jsou řídce 

osídlené oblasti, velké vzdálenosti, 

rozsáhlé silniční sítě a nízká intenzita 

dopravního provozu, trvalou možnost 

zavádět či zachovávat časové poplatky za 
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postupně nahradit poplatky na základě 

ujeté vzdálenost, které jsou spravedlivější, 

účinnější a efektivnější. 

užívání. 

Or. en 

Odůvodnění 

Členským státům by měla být poskytnuta flexibilita, aby časové poplatky za užívání používaly, 

jak uznají za vhodné vzhledem ke svým zeměpisným podmínkám. 

 

Pozměňovací návrh  102 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Časové poplatky za užívání ze své 

podstaty přesně neodrážejí skutečně 

vzniklé náklady na infrastrukturu a ze 

stejných důvodů nejsou účinnou motivací k 

ekologičtějšímu a účelnějšímu provozu a 

snižování kongesce. Proto je třeba je 

postupně nahradit poplatky na základě 

ujeté vzdálenost, které jsou spravedlivější, 

účinnější a efektivnější. 

(4) Časové poplatky za užívání ze své 

podstaty přesně neodrážejí skutečně 

vzniklé náklady na infrastrukturu a ze 

stejných důvodů nejsou účinnou motivací k 

ekologičtějšímu a účelnějšímu provozu a 

snižování kongesce. Proto je třeba je 

postupně nahradit poplatky na základě 

ujeté vzdálenosti, které jsou účinnější a 

efektivnější. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  103 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) V zájmu zajištění toho, aby se toto 

postupné nahrazování časových poplatků 

poplatky podle ujeté vzdálenosti nestalo 

další překážkou bránící přístupu na 

hlavní evropské trhy pro dopravu ze zemí 

a regionů ležících na okraji EU, by měl 
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být zaveden co nejdříve kompenzační 

systém, který vyrovná zvýšení nákladů, a 

zajistí tak, aby nedošlo k významnému 

poklesu konkurenceschopnosti. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  104 

Markus Ferber, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Má-li se zabránit odklonění 

dopravy, které by mohlo mít nepříznivé 

dopady na bezpečnost silničního provozu 

a optimální využívání dopravní sítě, je 

nutné, aby členské státy měly možnost 

vybírat mýtné na všech pozemních 

komunikacích, které představují přímou 

konkurenci transevropským sítím. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  105 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4 a) V zájmu zajištění spravedlivé 

hospodářské soutěže by se i na lehká 

vozidla pro převoz zboží, která se používají 

v rámci výkonu povolání podnikatele v 

silniční dopravě,1a měly vztahovat 

poplatky uplatňované na těžká vozidla. 

 _________________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU).../..., kterým se zavádějí 
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společná pravidla týkající se závazných 

podmínek pro výkon povolání podnikatele 

v silniční dopravě (2017/0123).  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  106 

Maria Grapini 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Vzhledem k tomu, že země ležící na 

okraji EU by tímto systémem výpočtu 

založeného na ujeté vzdálenosti mohly být 

znevýhodněny, je třeba zavést ustanovení, 

která umožní zajistit, aby tento systém byl 

i pro tyto země spravedlivý. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  107 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4b) V souvislosti s tím je třeba zvážit 

možnost vyrovnávání rozdílu vzniklého 

zvýšením nákladů spojených s odlehlostí 

místa prostřednictvím nástrojů 

umožňujících a) přístup k energeticky 

účinnějším autoparkům a b) prioritní 

poskytování výhradní infrastruktury (viz 

zelené koridory v bílé knize) nebo 

technologie, jako jsou elektronické 

dálnice. Tyto kompenzační nástroje by se 

mohly stát součástí budoucího Nástroje 

pro propojení Evropy (CEF) v období po 

roce 2020. 
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Or. es 

 

Pozměňovací návrh  108 

Maria Grapini 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4b) Musí být vyjasněna otázka, zda 

členské státy mohou uplatňovat a 

zachovat v platnosti mýtné a poplatky za 

užívání pozemních komunikací, které byly 

dokončeny před více než 30 lety, ale 

náklady na jejich výstavbu se dosud 

nevrátily. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  109 

Markus Ferber, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) K zajištění přijetí budoucích 

systémů silničních poplatků uživateli je 

třeba členským státům umožnit zavedení 

vhodných systémů výběru poplatků v 

rámci širšího souboru služeb mobility. 

Těmito systémy je třeba zabezpečit 

spravedlivé rozložení nákladů na pozemní 

komunikace a uplatnění zásady 

„znečišťovatel platí“. Všechny členské 

státy, které takový systém zavádějí, by 

měly zajistit, aby byl v souladu 

s ustanoveními směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/52/ES16. 

(5) K zajištění přijetí budoucích 

systémů silničních poplatků uživateli je 

třeba členským státům umožnit zavedení 

vhodných systémů výběru poplatků v 

rámci širšího souboru služeb mobility. 

Těmito systémy je třeba zabezpečit 

spravedlivé rozložení nákladů na pozemní 

komunikace, uplatnění zásady 

„znečišťovatel platí“ a účelové vázání 

příjmů z financování uživatelů. Členské 

státy se přitom mohou rozhodnout, že na 

vozovkách tvořících součástí hlavní 

dopravní sítě pozemních komunikací 

nebudou mýtné vybírat. Všechny členské 

státy, které takový systém zavádějí, by 

měly zajistit, aby byl v souladu 

s ustanoveními směrnice Evropského 



 

AM\1142506CS.docx 23/127 PE615.519v01-00 

 CS 

parlamentu a Rady 2004/52/ES16. 

_________________ _________________ 

16 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o 

interoperabilitě elektronických systémů pro 

výběr mýtného ve Společenství (Úř. věst. L 

166, 30.4.2004, s. 124). 

16 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o 

interoperabilitě elektronických systémů pro 

výběr mýtného ve Společenství (Úř. věst. L 

166, 30.4.2004, s. 124). 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  110 

Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) K zajištění přijetí budoucích 

systémů silničních poplatků uživateli je 

třeba členským státům umožnit zavedení 

vhodných systémů výběru poplatků v 

rámci širšího souboru služeb mobility. 

Těmito systémy je třeba zabezpečit 

spravedlivé rozložení nákladů na pozemní 

komunikace a uplatnění zásady 

„znečišťovatel platí“. Všechny členské 

státy, které takový systém zavádějí, by 

měly zajistit, aby byl v souladu 

s ustanoveními směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2004/52/ES16. 

(5) K zajištění přijetí budoucích 

systémů silničních poplatků uživateli je 

třeba členským státům umožnit zavedení a 

ponechání v platnosti vhodných systémů 

výběru poplatků v rámci širšího souboru 

služeb mobility. Těmito systémy je třeba 

zabezpečit spravedlivé rozložení nákladů 

na pozemní komunikace a uplatnění zásady 

„znečišťovatel platí“, přičemž by měly být 

rovněž zohledněny odlišné prostředky a 

sociální situace různých segmentů 

společnosti i jiné rozdíly mezi členskými 

státy. 

_________________  

16 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 o 

interoperabilitě elektronických systémů 

pro výběr mýtného ve Společenství (Text s 

významem pro EHP), Úř. věst. L 166, 

30.4.2004, s. 124–143. 

 

Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  111 
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Inés Ayala Sender 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) V souvislosti s uplatňováním 

zásady „znečišťovatel platí“ je však třeba 

rovněž poznamenat, že internalizace 

nákladů prostřednictvím pevně 

stanovených daní za standardní jednotku 

pohonných hmot představuje účinný 

prostředek získávání příjmů, protože 

nepodléhá výkyvům cen a je účinný i z 

hlediska ochrany životního prostředí, 

protože fakticky zavádí systém odměn a 

pokut, v jehož rámci největší 

znečišťovatelé také nejvíce platí. Vybírání 

daní z pohonných hmot nevede navíc k 

odklonu dopravy na méně bezpečné 

vozovky, na kterých se nevybírá mýtné. 

Komise by v této souvislosti měla 

analyzovat a prozkoumat dopad 

stávajícího i nového mýtného pro těžká 

nákladní vozidla na jednotný evropský trh 

a jeho různé územní rozložení. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  112 

Gabriele Preuß 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Velkoplošné vybírání poplatků za 

užívání pozemních komunikací 

prostřednictvím elektronických zařízení se 

pojí se shromažďováním a uchováváním 

velkého množství osobních údajů, na 

jejichž základě lze navíc sestavovat 

komplexní profily mobility. Členské státy 

a Komise by se při provádění této 
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směrnice měly za všech okolností řídit 

zásadou účelové vázanosti a minimalizace 

údajů. Technická řešení umožňující 

shromažďování údajů v souvislosti s 

poplatky za užívání by tudíž měla počítat s 

možnostmi anonymizovaného a 

šifrovaného placení či platby předem. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  113 

Claudia Schmidt, Pascal Arimont, Herbert Dorfmann 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Členské státy, které zavádění 

zpoplatnění pozemních komunikací pro 

osobní automobily, by měly brát zvláštní 

ohled na historicky, hospodářsky nebo 

místně propojené pohraniční oblasti. Měly 

by pro ně stanovit zvláštní předpisy a 

osvobození, aby soukromá ani 

hospodářská osobní doprava nebyly 

neúměrně znevýhodněny a aby zůstal 

zachován volný přeshraniční pohyb. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  114 

Claudia Țapardel 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5 a) K vytvoření systémů zpoplatnění a 

sazeb podle vzdálenosti by mělo dojít na 

úrovni EU poté, co bude zřízena evropská 

agentura pro pozemní dopravu, která by 

měla fungovat jako nezávislý orgán 
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dohledu. Tento orgán by zajišťoval 

transparentnost sazeb a systémů 

zpoplatnění a dohlížel by na to, aby 

shromážděné příjmy byly využívány v 

souladu se záměrem této směrnice. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  115 

Maria Grapini 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) V zájmu alespoň částečného 

usnadnění úhrady mýtného a poplatků ze 

strany uživatelů je nezbytné, aby text 

směrnice obsahoval ustanovení, jež platbu 

mýtného a poplatků výslovně upraví. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  116 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5b) Vytvoření platného a přijatelného 

rámce pro zpoplatnění meziměstské 

dopravy musí zohledňovat sociální 

podmínky. Musí být nalezen vzorec, který 

nastolí rovnováhu a nepovede k 

diskriminaci a zatížení pracujících, kteří 

musí žít na okrajích měst, protože je to pro 

ně vzhledem k nepřiměřeně vysokým 

nákladům na bydlení ve městech 

nejdostupnější možnost, neboť taková 

diskriminace by vytvořila další 

hospodářské problémy a překážky pro 
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mobilitu pracujících. Jak se uvádí v bílé 

knize o dopravě, omezení mobility 

nepředstavuje žádnou možnost, a je tudíž 

nezbytné zavést na evropské i vnitrostátní 

úrovni postupy a mechanismy finanční 

podpory, které pracujícím umožní zajistit 

nediskriminační přístup do městských 

center. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  117 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Podobně jako u těžkých vozidel je 

důležité zajistit, aby časové poplatky 

uplatňované na lehká vozidla byly 

přiměřené, a to i v případě období užívání 

kratších než jeden rok. V tomto ohledu je 

třeba vzít v úvahu fakt, že lehká vozidla 

mají jiný režim užívání než těžká vozidla. 

K výpočtu přiměřených časových poplatků 

lze použít dostupné údaje o režimu 

užívání. 

(6) Podobně jako u těžkých vozidel je 

důležité zajistit, aby časové poplatky 

uplatňované na lehká vozidla byly 

přiměřené. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  118 

Georges Bach, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Podobně jako u těžkých vozidel je 

důležité zajistit, aby časové poplatky 

uplatňované na lehká vozidla byly 

přiměřené, a to i v případě období užívání 

(6) Podobně jako u těžkých vozidel je 

důležité zajistit, aby časové poplatky 

uplatňované na lehká vozidla byly 

přiměřené, a to i v případě období užívání 
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kratších než jeden rok. V tomto ohledu je 

třeba vzít v úvahu fakt, že lehká vozidla 

mají jiný režim užívání než těžká vozidla. 

K výpočtu přiměřených časových poplatků 

lze použít dostupné údaje o režimu užívání. 

kratších než jeden rok. V tomto ohledu je 

třeba vzít v úvahu fakt, že lehká vozidla 

mají jiný režim užívání než těžká vozidla. 

K výpočtu přiměřených časových poplatků 

lze použít dostupné údaje o režimu užívání, 

přičemž je třeba vyloučit jakoukoli 

diskriminaci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  119 

Markus Ferber, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Podobně jako u těžkých vozidel je 

důležité zajistit, aby časové poplatky 

uplatňované na lehká vozidla byly 

přiměřené, a to i v případě období užívání 

kratších než jeden rok. V tomto ohledu je 

třeba vzít v úvahu fakt, že lehká vozidla 

mají jiný režim užívání než těžká vozidla. 

K výpočtu přiměřených časových poplatků 

lze použít dostupné údaje o režimu užívání. 

(6) Podobně jako u těžkých vozidel je 

důležité zajistit, aby v případě, že členské 

státy zavedou časové poplatky i pro lehká 

vozidla, byly tyto poplatky přiměřené 

způsobu a období užívání těchto vozidel. V 

tomto ohledu je třeba vzít v úvahu fakt, že 

lehká vozidla mají jiný režim užívání než 

těžká vozidla. K výpočtu přiměřených 

časových poplatků lze použít dostupné 

údaje o režimu užívání. 

Or. de 

Odůvodnění 

Stanovení stejných podmínek pro dodávky a těžká vozidla znemožňuje jakékoli další členění, 

které je nezbytné pro stanovení spravedlivé výše poplatků pro krytí nákladů na základě 

různých vlastností živnostenských činností, v nichž se tyto skupiny vozidel používají. 

 

Pozměňovací návrh  120 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(6) Podobně jako u těžkých vozidel je 

důležité zajistit, aby časové poplatky 

uplatňované na lehká vozidla byly 

přiměřené, a to i v případě období užívání 

kratších než jeden rok. V tomto ohledu je 

třeba vzít v úvahu fakt, že lehká vozidla 

mají jiný režim užívání než těžká vozidla. 

K výpočtu přiměřených časových poplatků 

lze použít dostupné údaje o režimu užívání. 

(6) (Netýká se českého znění.)   

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  121 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Podle směrnice 1999/62/ES lze 

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 ovzduší17 a jakýchkoli 

platných limitů či cílových hladin hluku. 

Uplatnění takových změn je proto třeba 

podporovat. 

(7) Podle směrnice 1999/62/ES lze 

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 ovzduší17 a jakýchkoli 

platných limitů či cílových hladin hluku. 

_________________ _________________ 

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. de 
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Pozměňovací návrh  122 

Markus Ferber, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Podle směrnice 1999/62/ES lze 

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 ovzduší17 a jakýchkoli 

platných limitů či cílových hladin hluku. 

Uplatnění takových změn je proto třeba 

podporovat. 

(7) Podle směrnice 1999/62/ES lze 

poplatek za externí náklady podle zásady 

„znečišťovatel platí“ 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 ovzduší17 

a jakýchkoli platných limitů 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. de 

Odůvodnění 

Z důvodů subsidiarity je vytvoření rámce pro zpoplatnění externích nákladů postačující. 

 

Pozměňovací návrh  123 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Podle směrnice 1999/62/ES lze 

poplatek za externí náklady ukládat v 

(7) Podle směrnice 1999/62/ES je 

nutno poplatek za externí náklady ukládat 
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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 ovzduší17 a jakýchkoli 

platných limitů či cílových hladin hluku. 

Uplatnění takových změn je proto třeba 

podporovat. 

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 ovzduší17 a jakýchkoli 

platných limitů 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. de 

 

Pozměňovací návrh  124 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Podle směrnice 1999/62/ES lze 

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 ovzduší17  

a jakýchkoli platných limitů či cílových 

hladin hluku. Uplatnění takových změn je 

proto třeba podporovat. 

(7) Podle směrnice 1999/62/ES lze 

poplatek za externí náklady ukládat v 

úrovni, která se blíží sociálním mezním 

nákladům na používání zpoplatněného 

vozidla. Tato metoda se ukázala být 

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 ovzduší17  

a jakýchkoli platných limitů či cílových 

hladin hluku. Uplatnění takových změn je 

proto třeba podporovat. 
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_________________ _________________ 

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. fr 

 

Pozměňovací návrh  125 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a)  Za účelem zajištění náležitého 

využití příjmů získaných výběrem 

poplatků za externí náklady by bylo 

žádoucí, aby tyto příjmy byly investovány 

zpět do odvětví dopravní infrastruktury s 

cílem podporovat udržitelnější způsoby 

dopravy, které mají menší 

environmentální dopady. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  126 

Claudia Schmidt 

 

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. 

vypouští se 
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Or. de 

 

Pozměňovací návrh  127 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

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. de 

 

Pozměňovací návrh  128 

Markus Ferber 

 

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 možné 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. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  129 

Michael Cramer, Karima Delli, Bas Eickhout 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 



 

PE615.519v01-00 34/127 AM\1142506CS.docx 

CS 

 
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  130 

Claudia Schmidt 

 

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 

poplatky za externí náklady jako cílové 

prostředky krytí externích nákladů s 

ohledem na situace, v nichž to vadí 

nejvíce. 

(9) Členění poplatků za pozemní 

komunikace podle emisní třídy Euro 

přispívá k užívání čistších vozidel a mělo 

by být zachováno. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  131 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(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 

poplatky za externí náklady jako cílové 

prostředky krytí externích nákladů s 

ohledem na situace, v nichž to vadí 

nejvíce. 

(9) Členění poplatků za pozemní 

komunikace podle emisní třídy Euro 

přispívá k užívání čistších vozidel. 

Or. en 

Odůvodnění 

Nástroj VECTO bude uplatňován pouze postupně, což znamená, že v roce 2020 nebudou mít 

certifikaci emisí CO2 všechna vozidla na silnicích. Aby se tudíž zabránilo zbytečné 

administrativní zátěži, mělo by rozlišování podle třídy Euro zůstat jako možnost pro 

rozlišování mýtného. 

 

Pozměňovací návrh  132 

Andor Deli 

 

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 poplatky za 

externí náklady jako cílové prostředky 

krytí externích nákladů s ohledem na 

situace, v nichž to vadí nejvíce. 

(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 zastaralé a 

bude třeba jej nahradit, jakmile bude 

možné zajistit potřebné technické a právní 

podmínky. Od stejného okamžiku bude 

třeba systematičtěji uplatňovat poplatky za 

externí náklady jako cílové prostředky 

krytí externích nákladů s ohledem na 

situace, v nichž to vadí nejvíce. 

Or. hu 
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Pozměňovací návrh  133 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

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 poplatky za 

externí náklady jako cílové prostředky 

krytí externích nákladů s ohledem na 

situace, v nichž to vadí nejvíce. 

(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 

nutno uplatňovat poplatky za externí 

náklady systematicky a jako cílové 

prostředky krytí externích nákladů. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  134 

Markus Ferber, Markus Pieper 

 

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 
poplatky za externí náklady jako cílové 

prostředky krytí externích nákladů s 

ohledem na situace, v nichž to vadí nejvíce. 

(9) Členění poplatků za pozemní 

komunikace podle emisní třídy Euro 

přispívá k užívání čistších vozidel. S 

postupnou obnovou autoparků by se 

takovéto členění poplatků pro meziměstské 

silniční sítě za externí náklady mělo 

uplatňovat systematičtěji a jako cílové 

prostředky krytí externích nákladů s 

ohledem na situace, v nichž to vadí nejvíce, 

přičemž by měly být zohledňovány externí 

náklady spojené se znečištěním ovzduší 

dopravním provozem nebo hlukem z 

dopravního provozu. 
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Or. de 

 

Pozměňovací návrh  135 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Podíl emisí CO2 z těžkých vozidel 

roste. Členění poplatků za pozemní 

komunikace podle těchto emisí může 

přispět ke zlepšení v této oblasti, a proto je 

třeba jej zavést. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  136 

Keith Taylor, Michael Cramer, Karima Delli, Bas Eickhout 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10 a) Při výpočtu a provádění odhadu 

externích nákladů zapříčiněných změnou 

klimatu je třeba zohlednit škody 

způsobené extrémními povětrnostními 

podmínkami v různých odvětvích, včetně 

odvětví dopravy, jakož i investice do 

opatření zaměřených na vyhýbání se 

dopadům změny klimatu nebo na jejich 

zmírňování. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  137 

Georg Mayer 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Lehká vozidla se na negativních 

vlivech silniční dopravy na životní 

prostředí a zdraví obyvatelstva podílejí 

dvěma třetinami. Je proto důležité 

motivovat k využívání nejekologičtějších 

a nejúspornějších vozidel prostřednictvím 

diferenciace silničních poplatků 

na základě faktorů shody, které jsou 

vymezeny v nařízení Komise (EU) 

2016/42718, nařízení Komise (EU) 

2016/64619 a nařízení Komise (EU) 

č. 2017/xxx20. 

vypouští se 

_________________  

18 Nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 

10. března 2016, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 692/2008 z hlediska emisí 

z lehkých osobních vozidel a z užitkových 

vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 

26.4.2016, s. 1–22). 

 

18 Nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 

10. března 2016, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 692/2008 z hlediska emisí 

z lehkých osobních vozidel a z užitkových 

vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 

26.4.2016, s. 1–22). 

 

20   

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  138 

Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Miltiadis Kyrkos, Lucy Anderson 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Lehká vozidla se na negativních 

vlivech silniční dopravy na životní 

prostředí a zdraví obyvatelstva podílejí 

dvěma třetinami. Je proto důležité 

motivovat k využívání nejekologičtějších 

(11) Lehká vozidla se na negativních 

vlivech silniční dopravy na životní 

prostředí a zdraví obyvatelstva podílejí 

dvěma třetinami. Je proto důležité 

motivovat k využívání nejekologičtějších 
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a nejúspornějších vozidel prostřednictvím 

diferenciace silničních poplatků na základě 

faktorů shody, které jsou vymezeny 

v nařízení Komise (EU) 2016/42718, 

nařízení Komise (EU) 2016/64619 

a nařízení Komise (EU) č. 2017/xxx20. 

a nejúspornějších vozidel prostřednictvím 

diferenciace silničních poplatků na základě 

faktorů shody, které jsou vymezeny 

v nařízení Komise (EU) 2016/42718, 

nařízení Komise (EU) 2016/64619 

a nařízení Komise (EU) č. 2017/xxx20. 

Tímto ustanovením není dotčeno právo 

členských států v souladu se Smlouvou o 

fungování Evropské unie a zásada 

nediskriminace, pokud jde o poskytování 

podpory některým uživatelům, kteří 

nemají jinou možnost dostat se do práce 

než po silnici. 

_________________ _________________ 

18 Nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 

10. března 2016, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 692/2008 z hlediska emisí 

z lehkých osobních vozidel a z užitkových 

vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 82, 31.3.2016, 

s. 1–98). 

18 Nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 

10. března 2016, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 692/2008 z hlediska emisí 

z lehkých osobních vozidel a z užitkových 

vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 82, 31.3.2016, 

s. 1–98). 

19 19 Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze 

dne 20. dubna 2016, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí 

z lehkých osobních vozidel a z užitkových 

vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 

26.4.2016, s. 1–22). 

19 19 Nařízení Komise (EU) 2016/646 ze 

dne 20. dubna 2016, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 692/2008 z hlediska emisí 

z lehkých osobních vozidel a z užitkových 

vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 

26.4.2016, s. 1–22). 

 20 Nařízení Komise (EU) č. 2017/xxx 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  139 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Lehká vozidla se na negativních 

vlivech silniční dopravy na životní 

prostředí a zdraví obyvatelstva podílejí 

dvěma třetinami. Je proto důležité 

motivovat k využívání nejekologičtějších 

a nejúspornějších vozidel prostřednictvím 

(11) Lehká vozidla se na negativních 

vlivech silniční dopravy na životní 

prostředí a zdraví obyvatelstva podílejí 

dvěma třetinami. Je proto důležité 

motivovat k využívání nejekologičtějších 

a nejúspornějších vozidel prostřednictvím 
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diferenciace silničních poplatků na základě 

faktorů shody, které jsou vymezeny 

v nařízení Komise (EU) 2016/42718, 

nařízení Komise (EU) 2016/64619 

a nařízení Komise (EU) č. 2017/xxx20. 

diferenciace silničních poplatků. 

_________________  

18 Nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 

10. března 2016, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 692/2008 z hlediska emisí 

z lehkých osobních vozidel a z užitkových 

vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 

26.4.2016, s. 1–22).  

 

19 Nařízení Komise (EU) 2016/427 ze dne 

10. března 2016, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 692/2008 z hlediska emisí 

z lehkých osobních vozidel a z užitkových 

vozidel (Euro 6) (Úř. věst. L 109, 

26.4.2016, s. 1–22).  

 

20   

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  140 

Michael Cramer, Keith Taylor 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11 a)  Měla by přinejmenším vzniknout 

spravedlivá hospodářská soutěž s 

ekologicky šetrnější železniční dopravou, 

kde v současnosti na základě směrnice 

2016/2370/EU1a existuje povinnost platit 

poplatky za přístup k tratím za každý jeden 

kilometr trati, po kterém projede 

lokomotiva, a to jak v oblasti nákladní 

dopravy, tak v oblasti přepravy cestujících. 

 _________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/2370 ze dne 14. prosince 

2016, kterou se mění směrnice 
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2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu 

vnitrostátních služeb v přepravě 

cestujících po železnici a správu a řízení 

železniční infrastruktury. Úř. věst L 352, 

23.12.2016, s. 1. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  141 

Georg Mayer 

 

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. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  142 

Nicola Caputo 

 

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 

výrazně snížené výši. Automatizované a 

propojené technologie umožňují další 

snižování emisí CO2 u těžkých nákladních 

vozidel organizovaných v konvoji, ale tato 

vozidla by měla být oprávněna k větším 

slevám na mýtném a poplatcích za 

užívání. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Truck platooning is the linking of two or more trucks in convoy, using connectivity technology 

and automated driving support systems.Truck platooning holds great potential to make road 

transport safer, cleaner and more efficient in the future. Given that trucks can drive closer 

together safely with automated and connected technologies, the air-drag friction is reduced 

significantly and therefore the fuel consumption and the CO2 emissions are significantly 

reduced. Several studies have demonstrated the potential of truck platooning for lowering fuel 

consumption and CO2 emissions: platooning can reduce CO2 emissions by up to 16% from 

the trailing vehicles and by up to 8% from the lead vehicle (according to the ITS4CV study by 

Ertico). According to the FP7 project “SARTRE”, a truck platooning can save up to 2.8 tons 

of CO2eq in a single year. 

 

Pozměňovací návrh  143 

Luis de Grandes Pascual 

 

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 a 

používání alternativních paliv by členské 

státy měly na tato vozidla uplatňovat 

mýtné a poplatky za užívání a externí 

náklady ve výrazně snížené výši. Na 

vozidla s nulovými emisemi by se neměly 

vztahovat žádné poplatky za externí 

náklady související se znečištěním 

ovzduší. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  144 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Na podporu používání co (12) Na podporu používání co 
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nejčistších a nejúčinnějších vozidel by 

členské státy měly na tato vozidla 

uplatňovat mýtné a poplatky za užívání ve 

výrazně snížené výši. 

nejčistších a nejúčinnějších vozidel by 

členské státy měly na tato vozidla 

uplatňovat mýtné a poplatky za užívání ve 

výrazně snížené výši. Automatizované a 

propojené technologie umožňují další 

snižování emisí CO2 u těžkých nákladních 

vozidel organizovaných v konvoji, ale tato 

vozidla by měla být oprávněna k větším 

slevám na mýtném a poplatcích za 

užívání. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  145 

Michael Cramer, Karima Delli 

 

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) S cílem odradit od používání 

nejméně účinných vozidel, která jsou 

zdrojem největšího znečištění, by členské 

státy měly na tato vozidla uplatňovat 

mýtné a poplatky za užívání ve výrazně 

větší výši. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  146 

Marie-Christine Arnautu 

 

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 mohly na tato vozidla 

uplatňovat mýtné a poplatky za užívání ve 

výrazně snížené výši. 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  147 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

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 čistších a 

účinnějších vozidel by členské státy měly 

na tato vozidla uplatňovat mýtné a 

poplatky za užívání ve výrazně snížené 

výši. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  148 

Karoline Graswander-Hainz, Herbert Dorfmann 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Tranzitní doprava vedoucí přes 

Alpy představuje pro dotčené regiony 

značnou zátěž v podobě hluku z 

dopravního provozu, znečištění ovzduší a 

opotřebení infrastruktury, které 

konkurence v oblasti nákladů s okolními 

koridory ještě zhoršuje. Dotčené regiony a 

členské státy by proto měly mít co nejširší 

flexibilní možnosti zpoplatňování 

externích nákladů a uplatňování opatření 

pro zdanění dopravního provozu, a to i za 

účelem zabránění nežádoucím přesunům 

a využívání jednotlivých koridorů jako 

objížděk. 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  149 

Georg Mayer 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
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. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  150 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
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 

vypouští se 



 

PE615.519v01-00 46/127 AM\1142506CS.docx 

CS 

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. de 

 

Pozměňovací návrh  151 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
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. Náklady na 

kongesci nesou v současnosti již uživatelé 

pozemních komunikací a vybírání 

poplatků za kongesci by pro ně 

představovalo dvojí zátěž. Členské státy by 

proto měly mít možnost vybírání poplatků 

za kongesci ukončit. 

Or. de 

Odůvodnění 

Náklady vznikající v souvislosti s kongescí již v současnosti nesou uživatelé, a vybírání 

poplatků za kongesci by proto představovalo dvojí zátěž. 
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Pozměňovací návrh  152 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
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 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, 

přiměřenosti a nediskriminace. Podobně je 

třeba nalézt vyvažující a vyrovnávací 

vzorce, které vyloučí diskriminaci 

pracující třídy žijící na okrajích měst, 

neboť tito lidé by museli nést již náklady 

na poplatky za užívání a mýtné. Aby bylo 

dosaženo maximálního pozitivního účinku 

poplatků za kongesci, měly by být 

příslušné příjmy vyčleněny na projekty, 

které řeší příčiny tohoto problému. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  153 

Matthijs van Miltenburg, Wim van de Camp 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Silniční kongesce, na níž se 

všechna motorová vozidla v různém 

(13) Silniční kongesce, na níž se 

všechna motorová vozidla v různém 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  154 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
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. 

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. 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  155 

Georges Bach, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
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. Poplatek za kongesci musí být 

efektivní a přiměřený a neměl by brzdit 

hospodářskou činnost či poškozovat ty 

účastníky silničního provozu, kteří v 

některých obdobích nemohou dojíždět do 

práce jinak než automobilem. Aby bylo 

dosaženo maximálního pozitivního účinku 

poplatků za kongesci, měly by být 

příslušné příjmy vyčleněny na projekty, 

které řeší příčiny tohoto problému, a měly 

by přispívat na alternativní dopravní 

řešení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  156 

Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 
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 

(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. V situaci, kdy je to s ohledem na 
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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. 

již vybrané silniční poplatky na téže trase 

odůvodněné, by proto mělo být možné 

zavést zvláštní poplatek za kongesci. 

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. hu 

 

Pozměňovací návrh  157 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13 a) Autobusy a autokary nabízejí 

možnosti, jak řešit celou řadu 

environmentálních a sociálních 

problémů, a představují součást řešení 

externích faktorů kongesce a dopravy. 

Vzhledem k pozitivní úloze, kterou 

energeticky účinné autobusy a autokary 

jakožto služba v oblasti hromadné 

mobility plní, by je členské státy měly mít 

možnost osvobodit od poplatků za externí 

náklady a za kongesci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  158 

Dominique Riquet, Gesine Meissner, Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 



 

AM\1142506CS.docx 51/127 PE615.519v01-00 

 CS 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) V zájmu zachování dědictví 

automobilového průmyslu by členské státy 

měly vytvořit zvláštní kategorii 

historických vozidel s cílem umožnit 

stanovení různé výše poplatků vybíraných 

v souladu s touto směrnicí. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  159 

Georg Mayer 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Poplatky za kongesci by měly 

úměrně odrážet skutečné náklady 

způsobené každým vozidlem přímo 

ostatním uživatelům pozemních 

komunikací a nepřímo celé společnosti. 

Aby neúměrně neomezovaly volný pohyb 

osob a zboží, měly by být omezeny určitou 

výší, která bude odrážet marginální 

náklady vyvolané kongescí ve stavu 

blízkém kapacitní mezi, to znamená stavu, 

kdy se objem provozu blíží kapacitě 

silnice. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  160 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Poplatky za kongesci by měly 

úměrně odrážet skutečné náklady 

vypouští se 
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způsobené každým vozidlem přímo 

ostatním uživatelům pozemních 

komunikací a nepřímo celé společnosti. 

Aby neúměrně neomezovaly volný pohyb 

osob a zboží, měly by být omezeny určitou 

výší, která bude odrážet marginální 

náklady vyvolané kongescí ve stavu 

blízkém kapacitní mezi, to znamená stavu, 

kdy se objem provozu blíží kapacitě 

silnice. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  161 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Poplatky za kongesci by měly 

úměrně odrážet skutečné náklady 

způsobené každým vozidlem přímo 

ostatním uživatelům pozemních 

komunikací a nepřímo celé společnosti. 

Aby neúměrně neomezovaly volný pohyb 

osob a zboží, měly by být omezeny určitou 

výší, která bude odrážet marginální 

náklady vyvolané kongescí ve stavu 

blízkém kapacitní mezi, to znamená stavu, 

kdy se objem provozu blíží kapacitě 

silnice. 

vypouští se 

Or. de 

Odůvodnění 

Náklady vznikající v souvislosti s kongescí již v současnosti nesou uživatelé, a vybírání 

poplatků za kongesci by proto představovalo dvojí zátěž. 

 

Pozměňovací návrh  162 

Georges Bach, Markus Ferber 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Poplatky za kongesci by měly 

úměrně odrážet skutečné náklady 

způsobené každým vozidlem přímo 

ostatním uživatelům pozemních 

komunikací a nepřímo celé společnosti. 

Aby neúměrně neomezovaly volný pohyb 

osob a zboží, měly by být omezeny určitou 

výší, která bude odrážet marginální 

náklady vyvolané kongescí ve stavu 

blízkém kapacitní mezi, to znamená stavu, 

kdy se objem provozu blíží kapacitě 

silnice. 

(14) Poplatky za kongesci by měly 

úměrně odrážet náklady. Aby neúměrně 

neomezovaly volný pohyb osob a zboží, 

měly by být omezeny určitou výší, která 

bude odrážet marginální náklady vyvolané 

kongescí ve stavu blízkém kapacitní mezi, 

to znamená stavu, kdy se objem provozu 

blíží kapacitě silnice. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  163 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Příjmově neutrální členění 

poplatků za pozemní komunikace pro 

těžká vozidla jako ne zcela optimální 

nástroj pro omezování kongesce je třeba 

odstranit a nahradit. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  164 

Georg Mayer 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(15) Příjmově neutrální členění 

poplatků za pozemní komunikace pro 

těžká vozidla jako ne zcela optimální 

nástroj pro omezování kongesce je třeba 

odstranit a nahradit. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  165 

Georg Mayer 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) K řešení problémů výrazného 

poškozování životního prostředí nebo 

kongesce způsobené užíváním některých 

silnic v horských i jiných oblastech 

mohou přispět také přirážky k poplatku za 

pozemní komunikace. Současné 

omezování těchto přirážek pouze na 

horské oblasti je proto třeba ukončit. 

Přirážky je třeba vymezit na úseky silnic, 

na kterých se neuplatňují poplatky za 

kongesci, aby nemohlo docházet ke 

dvojímu zpoplatnění uživatelů. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  166 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) K řešení problémů výrazného 

poškozování životního prostředí nebo 

kongesce způsobené užíváním některých 

silnic v horských i jiných oblastech mohou 

přispět také přirážky k poplatku za 

(16) K řešení problémů výrazného 

poškozování životního prostředí způsobené 

užíváním některých silnic v horských i 

jiných oblastech mohou přispět také 

přirážky k poplatku za pozemní 
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pozemní komunikace. Současné 

omezování těchto přirážek pouze na horské 

oblasti je proto třeba ukončit. Přirážky je 

třeba vymezit na úseky silnic, na kterých 

se neuplatňují poplatky za kongesci, aby 

nemohlo docházet ke dvojímu zpoplatnění 

uživatelů. 

komunikace. Současné omezování těchto 

přirážek pouze na horské oblasti je proto 

třeba ukončit. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  167 

Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) K řešení problémů výrazného 

poškozování životního prostředí nebo 

kongesce způsobené užíváním některých 

silnic v horských i jiných oblastech mohou 

přispět také přirážky k poplatku za 

pozemní komunikace. Současné 

omezování těchto přirážek pouze na 

horské oblasti je proto třeba ukončit. 

Přirážky je třeba vymezit na úseky silnic, 

na kterých se neuplatňují poplatky za 

kongesci, aby nemohlo docházet ke 

dvojímu zpoplatnění uživatelů. 

(16) K řešení problémů výrazného 

poškozování životního prostředí nebo 

kongesce způsobené užíváním některých 

silnic v horských i jiných oblastech mohou 

přispět také přirážky k poplatku za 

pozemní komunikace. Současná omezení 

je proto třeba odstranit a usnadnit tak 

uplatňování přirážek v uvedených 

oblastech a jejich přidělování na projekty 

týkající se základní sítě transevropské 

dopravní sítě. Přirážky je třeba vymezit na 

úseky silnic, na kterých se neuplatňují 

poplatky za kongesci, aby nemohlo 

docházet ke dvojímu zpoplatnění uživatelů. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  168 

Keith Taylor, Michael Cramer, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16 a) Dopravní protokol Alpské úmluvy 
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ratifikovaný EU a všemi alpskými 

členskými státy by měl být rámcem pro 

uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ a 

současně stanovovat vyšší částky pro 

přirážky v přeshraniční alpské oblasti. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  169 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Pokud členský stát zavede poplatky 

na pozemních komunikacích, může, podle 

okolností, kompenzacemi působit 

diskriminaci řidičů z jiných zemí. 

Poskytování kompenzací by proto mělo 

být omezené pouze na mýtné, bez další 

možnosti využití na poplatky za užívání. 

(17) Pokud členský stát zavede poplatky 

na pozemních komunikacích, musí být 

dodržována zásada nediskriminace 

občanů EU. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  170 

Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Pokud členský stát zavede poplatky 

na pozemních komunikacích, může, podle 

okolností, kompenzacemi působit 

diskriminaci řidičů z jiných zemí. 

Poskytování kompenzací by proto mělo být 

omezené pouze na mýtné, bez další 

možnosti využití na poplatky za užívání. 

(17) Pokud členský stát zavede poplatky 

na pozemních komunikacích, může, podle 

okolností, kompenzacemi působit 

diskriminaci řidičů z jiných zemí. 

Poskytování kompenzací by nemělo vést k 

diskriminaci řidičů z jiných zemí. 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  171 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17 a) Je třeba zajistit, aby ustanovení 

této směrnice, která se týkají lehkých 

vozidel, neomezovala pohyb občanů. Pro 

případ, kdy poplatky mají na účastníky 

silničního provozu neúměrný dopad z 

důvodů zeměpisných nebo sociálních, by 

členské státy měly mít možnost zavádět 

slevy a nižší sazby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  172 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Pro rozvoj spolupráce mezi 

stávajícími systémy zpoplatnění a snížení 

provozních nákladů podporuje Komise 

spolupráci členských států při zavádění 

společných systémů zpoplatnění. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  173 

Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(18) Pro rozvoj spolupráce mezi 

stávajícími systémy zpoplatnění a snížení 

provozních nákladů podporuje Komise 

spolupráci členských států při zavádění 

společných systémů zpoplatnění. 

(18) Pro rozvoj spolupráce mezi 

stávajícími systémy zpoplatnění a snížení 

provozních nákladů by měla být zřízena 

evropská agentura pro pozemní dopravu, 

jejímž úkolem by bylo zajišťovat 

koordinaci členských států při zavádění 

společných systémů zpoplatnění. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  174 

Georges Bach, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Pro rozvoj spolupráce mezi 

stávajícími systémy zpoplatnění a snížení 

provozních nákladů podporuje Komise 

spolupráci členských států při zavádění 

společných systémů zpoplatnění. 

(18) Pro rozvoj spolupráce mezi 

stávajícími systémy zpoplatnění a snížení 

provozních nákladů podporuje Komise 

spolupráci členských států při zavádění 

společných a interoperabilních systémů 

zpoplatnění. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  175 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

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 

(19) Poplatky za užívání pozemních 

komunikací mohou mobilizovat zdroje, 

které přispívají financování údržby a 

rozvoji vysoce kvalitní dopravní 

infrastruktury. Proto je na místě, aby 

členské státy využívaly příjmy z poplatků 

za užívání pozemních komunikací v tomto 

duchu a s tímto cílem by měly mít 

povinnost podávat odpovídající zprávy o 
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využívání těchto příjmů. Pomůže to 

zejména k odhalování možných mezer ve 

financování a k přijímání výběru poplatků 

za užívání pozemních komunikací 

veřejností. 

využívání těchto příjmů. Příjmy z poplatků 

za pozemní komunikace by proto měly být 

investovány zpět do rozvoje pozemních 

komunikací, přičemž je třeba zajistit 

odpovídající úroveň údržby a bezpečnosti 

účastníků silničního provozu. Pomůže to 

zejména k odhalování možných mezer ve 

financování a k přijímání výběru poplatků 

za užívání pozemních komunikací 

veřejností. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  176 

Markus Ferber, Markus Pieper 

 

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 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. Členské státy by 

přitom měly zajistit, aby 100 % prostředků 

získaných vybíráním poplatků za užívání 

pozemních komunikací bylo investováno 

do pozemních komunikací. Pomůže to 

zejména k odhalování možných mezer ve 

financování a k přijímání výběru poplatků 

za užívání pozemních komunikací 

veřejností. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  177 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 
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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, opravám a 

rozvoji vysoce kvalitní dopravní 

infrastruktury a dopravních služeb. 

Členské státy by měly využívat příjmy z 

poplatků za užívání pozemních komunikací 

v tomto duchu a s tímto cílem by měly mít 

povinnost podávat odpovídající zprávy o 

využívání těchto příjmů. Pomůže to 

zejména k odhalování možných mezer ve 

financování a k přijímání výběru poplatků 

za užívání pozemních komunikací 

veřejností. Členské státy by měly 

transparentním způsobem komunikovat s 

účastníky silničního provozu o tom, jak 

využívají příjmů z poplatků za užívání 

pozemních komunikací prostřednictvím 

viditelných panelů. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  178 

Georg Mayer 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 19 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Poplatky za užívání pozemních 

komunikací mohou mobilizovat zdroje, 

které přispívají financování údržby a 

rozvoje 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 

(19) Poplatky za užívání pozemních 

komunikací by měly být v první řadě 

využívány k financování údržby a rozvoje 

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. 
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zejména k odhalování možných mezer ve 

financování a k přijímání výběru poplatků 

za užívání pozemních komunikací 

veřejností. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  179 

Michael Cramer, Keith Taylor, Karima Delli 

 

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 mohou mobilizovat zdroje, 

které přispívají financování údržby a 

rozvoji vysoce kvalitní intermodální 

dopravní infrastruktury, veřejné dopravy a 

nemotorizované mobility. Proto je na místě 

podněcovat EU a 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. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  180 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 19 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Poplatky za užívání pozemních 

komunikací mohou mobilizovat zdroje, 

které přispívají financování údržby a 

(19) Poplatky za užívání pozemních 

komunikací mobilizují zdroje, které 

přispívají k financování, křížovému 
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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. 

financování alternativních projektů v 

oblasti dopravní infrastruktury, údržby a 

rozvoje 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. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  181 

Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička 

 

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 představují zdroje, které 

přispívají financování údržby a rozvoji 

vysoce kvalitní dopravní infrastruktury. 

Členské státy by proto měly využívat 

příjmy z poplatků za užívání pozemních 

komunikací v tomto duchu a měly by 

podávat řádné zprávy o využívání těchto 

příjmů. Pomůže to zejména k odhalování 

možných mezer ve financování a k 

přijímání výběru poplatků za užívání 

pozemních komunikací veřejností. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  182 

Dieter-Lebrecht Koch 
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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 rozvoje 

vysoce kvalitní dopravní infrastruktury a 

mobility obecně. Proto je nutné, aby 

členské státy v tomto duchu vymezily 

způsob využívání příjmů z poplatků za 

užívání pozemních komunikací a aby o 

využívání těchto příjmů podávaly zprávu. 

Pomůže to zejména k odhalování možných 

mezer ve financování a k přijímání výběru 

poplatků za užívání pozemních komunikací 

veřejností. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  183 

Matthijs van Miltenburg, Wim van de Camp 

 

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 mohou mobilizovat zdroje, 

které přispívají financování údržby a 

rozvoji vysoce kvalitní dopravní 

infrastruktury. Proto je na místě 

podněcovat členské státy k využívání části 

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. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  184 

Claudia Țapardel 

 

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 by měly mobilizovat zdroje, 

které přispívají financování údržby a 

rozvoji vysoce kvalitní dopravní 

infrastruktury a dopravních služeb. 

Členské státy by měly využívat příjmy z 

poplatků za užívání pozemních komunikací 

v tomto duchu a s tímto cílem by měly být 

podněcovány k odpovídajícímu 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. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  185 

Michael Cramer, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 19 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (19 a) Členské státy, které neuplatňují 

zásadu „uživatel a znečišťovatel platí“, by 

neměly mít nárok na spolufinancování 

pozemních komunikací z EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  186 

Georg Mayer 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Cílem této směrnice je zejména 

zajistit uplatňování systémů zpoplatnění v 

členských státech na jiná než těžká 

nákladní vozidla sourodým způsobem, 

který zajistí rovný přístup v celé Unii, a 

nemůže být dostatečně realizován na 

úrovni samotných členských států. Z 

důvodů mezinárodního charakteru 

silniční dopravy a problémů, které se tato 

směrnice snaží řešit, je takový způsob lépe 

zvládnutelný na unijní úrovni a Unie 

může přijmout opatření v souladu se 

zásadou subsidiarity vyjádřené v článku 5 

Smlouvy o fungování Evropské unie. V 

souladu se zásadou proporcionality 

stanovenou v uvedeném článku 

nepřekračuje tato směrnice rámec toho, 

co je pro dosažení uvedeného cíle 

nezbytné. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  187 

Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Cílem této směrnice je zejména 

zajistit uplatňování systémů zpoplatnění v 

členských státech na jiná než těžká 

nákladní vozidla sourodým způsobem, 

který zajistí rovný přístup v celé Unii, a 

nemůže být dostatečně realizován na 

úrovni samotných členských států. Z 

důvodů mezinárodního charakteru 

silniční dopravy a problémů, které se tato 

směrnice snaží řešit, je takový způsob lépe 

vypouští se 
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zvládnutelný na unijní úrovni a Unie 

může přijmout opatření v souladu se 

zásadou subsidiarity vyjádřené v článku 5 

Smlouvy o fungování Evropské unie. V 

souladu se zásadou proporcionality 

stanovenou v uvedeném článku 

nepřekračuje tato směrnice rámec toho, 

co je pro dosažení uvedeného cíle 

nezbytné. 

Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  188 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Cílem této směrnice je zejména 

zajistit uplatňování systémů zpoplatnění v 

členských státech na jiná než těžká 

nákladní vozidla sourodým způsobem, 

který zajistí rovný přístup v celé Unii, a 

nemůže být dostatečně realizován na 

úrovni samotných členských států. Z 

důvodů mezinárodního charakteru 

silniční dopravy a problémů, které se tato 

směrnice snaží řešit, je takový způsob lépe 

zvládnutelný na unijní úrovni a Unie 

může přijmout opatření v souladu se 

zásadou subsidiarity vyjádřené v článku 5 

Smlouvy o fungování Evropské unie. V 

souladu se zásadou proporcionality 

stanovenou v uvedeném článku 

nepřekračuje tato směrnice rámec toho, 

co je pro dosažení uvedeného cíle 

nezbytné. 

(20) Jelikož cílem této směrnice je 

zajistit uplatňování systémů zpoplatnění v 

členských státech na komerční vozidla, 

jako jsou těžká nákladní vozidla, lehká 

užitková vozidla a autobusy, v souladu se 

zásadou rovného zacházení ve smyslu 

spravedlivé přeshraniční hospodářské 

soutěže, musí níže uvedená zásada celým 

svým obsahem odpovídat článku 5 

Smlouvy o fungování Evropské unie v 

plném znění. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  189 

Marie-Christine Arnautu 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Cílem této směrnice je zejména 

zajistit uplatňování systémů zpoplatnění v 

členských státech na jiná než těžká 

nákladní vozidla sourodým způsobem, 

který zajistí rovný přístup v celé Unii, a 

nemůže být dostatečně realizován na 

úrovni samotných členských států. Z 

důvodů mezinárodního charakteru silniční 

dopravy a problémů, které se tato směrnice 

snaží řešit, je takový způsob lépe 

zvládnutelný na unijní úrovni a Unie může 

přijmout opatření v souladu se zásadou 

subsidiarity vyjádřené v článku 5 Smlouvy 

o fungování Evropské unie. V souladu se 

zásadou proporcionality stanovenou v 

uvedeném článku nepřekračuje tato 

směrnice rámec toho, co je pro dosažení 

uvedeného cíle nezbytné. 

(20) Cílem této směrnice je zejména 

zajistit uplatňování systémů zpoplatnění v 

členských státech na jiná užitková vozidla 

než těžká nákladní vozidla sourodým 

způsobem, který zajistí rovný přístup v celé 

Unii, a nemůže být dostatečně realizován 

na úrovni samotných členských států. Z 

důvodů mezinárodního charakteru silniční 

dopravy a problémů, které se tato směrnice 

snaží řešit, je takový způsob lépe 

zvládnutelný na unijní úrovni a Unie může 

přijmout opatření v souladu se zásadou 

subsidiarity vyjádřené v článku 5 Smlouvy 

o fungování Evropské unie. V souladu se 

zásadou proporcionality stanovenou v 

uvedeném článku nepřekračuje tato 

směrnice rámec toho, co je pro dosažení 

uvedeného cíle nezbytné. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  190 

Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) S ohledem na zásadu subsidiarity a 

hospodářské a jiné rozdíly mezi členskými 

státy, jakož i s ohledem na rozdílné 

prostředky jednotlivých segmentů 

společnosti, by zavádění mýtného a 

zavádění nebo zachování časových 

poplatků či poplatků za užívání na 

základě ujeté vzdálenosti pro osobní 

automobily, dodávky, minibusy, autokary 

a autobusy mělo zůstat odpovědností 

členských států. 
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Or. hu 

 

Pozměňovací návrh  191 

Georg Mayer 

 

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. 
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pravomoci. 

_________________  

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

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  192 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

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 

(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 

používání čistých vozidel 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 
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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 

pravomoci. 

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 

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  193 

Michael Cramer, Karima Delli 

 

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 

(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 
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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 

pravomoci. 

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 

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  194 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

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 

(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 
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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 

pravomoci. 

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 

pravomoci. 

_________________ _________________ 

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

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  195 

Markus Ferber, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) Do dvou let od vstupu tohoto 

pozměněného nařízení v platnost stanoví 

Komise obecně platný, transparentní a 

proveditelný rámec pro internalizaci 

externích nákladů na ochranu životního 

prostředí, kongesci a zdraví, jejichž 

budoucí výše se vypočítá na základě 

poplatků za pozemní komunikace. Komise 

navrhne určitý model s připojenou 

analýzou dopadů na internalizaci 

externích nákladů ve všech druzích 

dopravy. Pro zajištění jeho přiměřenosti 

musejí být při zpoplatnění externích 

nákladů zohledněny všechny druhy 

dopravy. 
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Or. de 

 

Pozměňovací návrh  196 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a)  V zájmu transparentnosti by bylo 

žádoucí, aby členské státy zpřístupnily 

účastníkům silničního provozu výsledky, 

jichž bylo dosaženo opětovným 

investováním prostředků získaných 

výběrem poplatků za pozemní 

komunikace, poplatků za externí náklady 

a poplatků za kongesci. Měly by proto 

uveřejňovat přínosy v podobě zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu, omezení 

environmentálního dopadu a omezení 

kongesce. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  197 

Georg Mayer 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 22 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Za účelem zajištění jednotných 

podmínek k provedení příslušných 

ustanovení této směrnice by měly být 

Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Pro 

přijetí prováděcího aktu, kterým se stanoví 

harmonizované ukazatele pro hodnocení 

kvality sítě zpoplatněných silnic, je třeba 

použít doporučený postup. Tyto pravomoci 

by měly být vykonávány v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 182/201122. 

vypouští se 
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_________________  

22 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 

2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 

zásady způsobu, jakým členské státy 

kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 

pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 

13). 

 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  198 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 22 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (22a) V zájmu zajištění právní stability 

stávajících smluvních rámců, jimiž se řídí 

koncesní smlouvy, pokud jde o vybírání 

silničních poplatků, by se tato směrnice 

měla vztahovat pouze na nové koncesní 

smlouvy a/nebo by měla být uplatňována 

až po dokončení plánovaných vyjednávání 

nových podmínek a neměla by mít 

zpětnou účinnost. 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  199 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 1999/62/EU 

Název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) název se nahrazuje tímto: vypouští se 

„Směrnice Evropského parlamentu  
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a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 

1999 o výběru poplatků za užívání 

pozemních komunikací vozidly“; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  200 

Michael Cramer, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 1999/62/ES 

Název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání pozemních 

komunikací vozidly; 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za znečišťování a užívání 

pozemních komunikací motorovými 

vozidly; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  201 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 1999/62/ES 

Název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání pozemních 

komunikací vozidly; 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru mýtného podle ujeté vzdálenosti; 

Or. de 
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Odůvodnění 

Má-li platnost časových poplatků za užívání (známek) skončit, pak již tyto poplatky nemohou 

být součástí názvu tohoto právního předpisu. 

 

Pozměňovací návrh  202 

Nicola Caputo 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 1999/62/ES 

Název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání pozemních 

komunikací vozidly; 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání pozemních 

komunikací těžkými nákladními vozidly; 

Or. en 

Odůvodnění 

Působnost uvedené směrnice by neměla být rozšířena na jiné kategorie vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  203 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 1999/62/ES 

Název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání pozemních 

komunikací vozidly; 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání pozemních 

komunikací těžkými nákladními vozidly; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Směrnice by se neměla vztahovat na žádné jiné kategorie vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  204 

Georges Bach, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 1999/62/ES 

Název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání pozemních 

komunikací vozidly; 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání určitých 

pozemních komunikací vozidly; 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh se snaží jasně stanovit, že tato směrnice upravuje pouze některé 

pozemní komunikace. Zachování slova „určitých“ v názvu směrnice přesněji vystihuje její 

účel. 

 

Pozměňovací návrh  205 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 1999/62/ES 

Název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání pozemních 

komunikací vozidly; 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o 

výběru poplatků za užívání pozemních 

komunikací; 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  206 

Markus Pieper, Sabine Verheyen, Pascal Arimont 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Tato směrnice se nevztahuje na 

vozidla po dobu jejich užívání v 

pohraničních oblastech; 

Or. de 

Odůvodnění 

Pro obyvatele pohraničních oblastí představují poplatky za pozemní komunikace největší 

zátěž, ale kromě toho vedou i k nezamýšlenému odklánění dopravy, přinášejí hospodářské 

nevýhody a vytvářejí kulturní předěly mezi regiony, které se až doposud vyvíjely společně. Z 

těchto důvodů by měla být vozidla používaná v pohraničních oblastech od případné 

povinnosti odvádět poplatky osvobozena, a to po dobu, kdy jsou v těchto oblastech používána. 

 

Pozměňovací návrh  207 

Maria Grapini 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zdanění těžkých nákladních 

vozidel; 

a) zdanění těžkých nákladních 

vozidel, motorových karavanů, jeřábových 

automobilů a jiných strojních zařízení 

často využívajících veřejné vozovky; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  208 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zdanění těžkých nákladních 

vozidel; 

a) zdanění těžkých nákladních 

vozidel, kamionů a autobusů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  209 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/EU 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) mýtné a poplatky za užívání 

ukládané na vozidla. 

b) mýtné a poplatky za užívání 

ukládané na vozidla pro převoz zboží. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  210 

Nicola Caputo 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) mýtné a poplatky za užívání 

ukládané na vozidla. 

b) mýtné a poplatky za užívání 

ukládané na vozidla definovaná v čl. 2 

odst. 15. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Čl. 2 odst. 15 obsahuje definici vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  211 

Michael Cramer, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) „stavebními náklady“ náklady 

související s výstavbou, případně 

zahrnující i finanční náklady na: 

2) „stavebními náklady“ náklady 

související s výstavbou, zahrnující i v době 

stavby vzniklé finanční náklady na: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  212 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) nové pozemní komunikace nebo 

nové zlepšení pozemních komunikací, 

včetně významných strukturálních oprav; 

a) nové alternativní dopravní 

infrastruktury pro odklonění dopravy, 
nové pozemní komunikace nebo nové 

zlepšení pozemních komunikací, včetně 

významných strukturálních oprav; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  213 

Michael Cramer, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 
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 CS 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) „finančními náklady“ úroky 

z půjček nebo výnosy akcionářů z vkladů 

do vlastního jmění; 

3) „finančními náklady“ úroky 

z půjček v době stavby nebo výnosy 

akcionářů z vkladů do vlastního jmění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  214 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) umožňuje parkování; 

Or. en 

Odůvodnění 

S ohledem na účel této směrnice by uvedené dálnice, na něž se vztahují poplatky, měly nabízet 

možnosti parkování. 

 

Pozměňovací návrh  215 

Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6) „mýtným“ určitá částka stanovená 

na základě ujeté vzdálenosti po určité 

pozemní komunikaci a typu vozidla, jejímž 

zaplacením vzniká právo na používání 

pozemních komunikací vozidlem a která 

6) „mýtným“ určitá částka stanovená 

na základě ujeté vzdálenosti po určité 

pozemní komunikaci a typu vozidla, jejímž 

zaplacením vzniká právo na používání 

pozemních komunikací vozidlem a která 
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zahrnuje poplatek za pozemní komunikace 

a případně poplatek za kongesci nebo 

poplatek za externí náklady nebo oba 

posledně jmenované poplatky; 

zahrnuje poplatek za pozemní komunikace; 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý text. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 

Or. it 

Odůvodnění 

Další poplatky vedle poplatku za užívání pozemních komunikací by měly být internalizovány v 

rámci tohoto poplatku, aniž by to vedlo ke zvýšení mýtného. 

 

Pozměňovací návrh  216 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. „mýtným“ určitá částka stanovená 

na základě ujeté vzdálenosti po určité 

pozemní komunikaci a typu vozidla, jejímž 

zaplacením vzniká právo na používání 

pozemních komunikací vozidlem a která 

zahrnuje poplatek za pozemní komunikace 

a případně poplatek za kongesci nebo 

poplatek za externí náklady nebo oba 

posledně jmenované poplatky; 

6. „mýtným“ určitá částka stanovená 

na základě ujeté vzdálenosti po určité 

pozemní komunikaci a typu vozidla, jejímž 

zaplacením vzniká právo na používání 

pozemních komunikací vozidlem a která 

zahrnuje poplatek za pozemní komunikace; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  217 

Wim van de Camp 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6) „mýtným“ určitá částka stanovená 

na základě ujeté vzdálenosti po určité 

pozemní komunikaci a typu vozidla, jejímž 

zaplacením vzniká právo na používání 

pozemních komunikací vozidlem a která 

zahrnuje poplatek za pozemní komunikace 

a případně poplatek za kongesci nebo 

poplatek za externí náklady nebo oba 

posledně jmenované poplatky; 

6) „mýtným“ určitá částka stanovená 

na základě ujeté vzdálenosti po určité 

pozemní komunikaci a typu vozidla, která 

zahrnuje poplatek za pozemní komunikace 

a případně poplatek za kongesci nebo 

poplatek za externí náklady nebo oba 

posledně jmenované poplatky; 

Or. en 

Odůvodnění 

Podle definice, kterou navrhuje Komise, představuje mýtné náhradu vytvářející přímé spojení 

mezi používáním pozemní komunikace a platbou, což předpokládá, že veškeré prostředky 

musejí být investovány zpět do téže pozemní komunikace. Členské státy by měly mít možnost 

samy rozhodovat o tom, jak a kde mají být tyto příjmy opětovně investovány. 

 

Pozměňovací návrh  218 

Georges Bach, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6) „mýtným“ určitá částka stanovená 

na základě ujeté vzdálenosti po určité 

pozemní komunikaci a typu vozidla, jejímž 

zaplacením vzniká právo na používání 

pozemních komunikací vozidlem a která 

zahrnuje poplatek za pozemní komunikace 

a případně poplatek za kongesci nebo 

poplatek za externí náklady nebo oba 

posledně jmenované poplatky; 

6) „mýtným“ určitá částka stanovená 

na základě ujeté vzdálenosti po určité 

pozemní komunikaci a typu vozidla, jejímž 

zaplacením vzniká právo na používání 

pozemních komunikací vozidlem, včetně 

bezpečných parkovacích míst, a která 

zahrnuje poplatek za pozemní komunikace 

a případně poplatek za kongesci nebo 

poplatek za externí náklady nebo oba 

posledně jmenované poplatky; 

Or. en 
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Odůvodnění 

Platí-li účastník silničního provozu za své právo užívat určitou část sítě mýtné, měl by mít 

možnost bezpečně zaparkovat. 

 

Pozměňovací návrh  219 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. „mýtným“ určitá částka stanovená 

na základě ujeté vzdálenosti po určité 

pozemní komunikaci a typu vozidla, jejímž 

zaplacením vzniká právo na používání 

pozemních komunikací vozidlem a která 

zahrnuje poplatek za pozemní komunikace 

a případně poplatek za kongesci nebo 

poplatek za externí náklady nebo oba 

posledně jmenované poplatky; 

6. „mýtným“ určitá částka stanovená 

na základě ujeté vzdálenosti po určité 

pozemní komunikaci a typu vozidla, jejímž 

zaplacením vzniká právo na používání 

pozemních komunikací vozidlem a která 

zahrnuje poplatek za pozemní komunikace 

nebo poplatek za externí náklady nebo oba 

posledně jmenované poplatky; 

Or. de 

Odůvodnění 

Náklady vznikající v souvislosti s kongescí již v současnosti nesou uživatelé, a vybírání 

poplatků za kongesci by proto představovalo dvojí zátěž. 

 

Pozměňovací návrh  220 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. „mýtným“ určitá částka stanovená 

na základě ujeté vzdálenosti po určité 

pozemní komunikaci a typu vozidla, jejímž 

6. „mýtným“ určitá částka stanovená 

na základě ujeté vzdálenosti po určité 

pozemní komunikaci a typu vozidla, jejímž 
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zaplacením vzniká právo na používání 

pozemních komunikací vozidlem a která 

zahrnuje poplatek za pozemní komunikace 

a případně poplatek za kongesci nebo 

poplatek za externí náklady nebo oba 

posledně jmenované poplatky; 

zaplacením vzniká právo na používání 

pozemních komunikací vozidlem a která 

zahrnuje poplatek za pozemní komunikace 

nebo poplatek za externí náklady a 

případně poplatek za kongesci; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  221 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. „poplatkem za pozemní 

komunikace“ poplatek stanovený k 

dosažení návratnosti nákladů vzniklých v 

členském státě na stavbu, údržbu, provoz a 

rozvoj souvisejících s danými pozemními 

komunikacemi; 

7. „poplatkem za pozemní 

komunikace“ poplatek stanovený k 

dosažení návratnosti nákladů vzniklých v 

členském státě na stavbu, údržbu, provoz a 

rozvoj a nákladů na křížové financování 

projektů nové alternativní dopravní 

infrastruktury souvisejících s danými 

pozemními komunikacemi; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  222 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. „kongescí“ situace, kdy se 

dopravní provoz blíží kapacitě silnice, 

nebo ji překračuje; 

vypouští se 
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Or. de 

 

Pozměňovací návrh  223 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. „kongescí“ situace, kdy se 

dopravní provoz blíží kapacitě silnice, 

nebo ji překračuje; 

vypouští se 

Or. de 

Odůvodnění 

Náklady vznikající v souvislosti s kongescí již v současnosti nesou uživatelé, a vybírání 

poplatků za kongesci by proto představovalo dvojí zátěž. 

 

Pozměňovací návrh  224 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10. „poplatkem za kongesci“ poplatek 

pro vozidla stanovený k dosažení 

návratnosti nákladů vzniklých v členském 

státě v důsledku nákladů kongesce, 

určený ke zmírnění kongesce; 

vypouští se 

Or. de 

Odůvodnění 

Náklady vznikající v souvislosti s kongescí již v současnosti nesou uživatelé, a vybírání 

poplatků za kongesci by proto představovalo dvojí zátěž. 
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Pozměňovací návrh  225 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10. „poplatkem za kongesci“ poplatek 

pro vozidla stanovený k dosažení 

návratnosti nákladů vzniklých v členském 

státě v důsledku nákladů kongesce, 

určený ke zmírnění kongesce; 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  226 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

11. „náklady v důsledku znečištění 

ovzduší provozem“ náklady za škody 

způsobené uvolňováním některých částic a 

prekurzorů ozonu, jako například oxidu 

dusíku a těkavých organických látek, 

během provozu vozidla; 

11. „náklady v důsledku znečištění 

ovzduší provozem“ náklady za škody na 

zdraví a škody na životním prostředí 

způsobené uvolňováním některých částic a 

prekurzorů ozonu, jako například oxidu 

dusíku a těkavých organických látek, 

během provozu vozidla; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  227 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

12. „náklady v důsledku hluku z 

provozu“ náklady za škody způsobené 

hlukem vydávaným vozidly nebo vzniklým 

jejich interakcí s povrchem vozovky; 

12. „náklady v důsledku hluku z 

provozu“ náklady za škody na lidském 

zdraví a škody na životním prostředí 
způsobené hlukem vydávaným vozidly 

nebo vzniklým jejich interakcí s povrchem 

vozovky; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  228 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

15) „vozidlem“ motorové vozidlo se 

čtyřmi a více koly nebo jízdní souprava, 

které jsou určeny nebo používány k 

přepravě osob nebo zboží po silnici; 

15) „vozidlem“ motorové vozidlo nebo 

jízdní souprava, které jsou určeny nebo 

používány k přepravě zboží po silnici; 

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice by se neměla vztahovat na žádné jiné kategorie vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  229 

Markus Ferber, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

15. „vozidlem“ motorové vozidlo se 

čtyřmi a více koly nebo jízdní souprava, 

které jsou určeny nebo používány k 

přepravě osob nebo zboží po silnici; 

15. „vozidlem“ motorové vozidlo se 

čtyřmi nebo více koly nebo jízdní 

souprava, které jsou určeny nebo 

používány k přepravě osob nebo zboží po 

silnici; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  230 

Michael Cramer, Keith Taylor, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

15) „vozidlem“ motorové vozidlo se 

čtyřmi a více koly nebo jízdní souprava, 

které jsou určeny nebo používány k 

přepravě osob nebo zboží po silnici; 

15) „vozidlem s motorovým pohonem“ 

motorové vozidlo se dvěma a více koly 

poháněné motorem o výkonu více než 

0,25 KwH nebo jízdní souprava;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  231 

Peter van Dalen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

15) „vozidlem“ motorové vozidlo se 

čtyřmi a více koly nebo jízdní souprava, 

které jsou určeny nebo používány k 

přepravě osob nebo zboží po silnici; 

15) „vozidlem“ motorové vozidlo se 

čtyřmi a více koly nebo jízdní souprava, 

které jsou určeny nebo používány k 

přepravě zboží po silnici; 

Or. en 



 

PE615.519v01-00 90/127 AM\1142506CS.docx 

CS 

Odůvodnění 

Právní základ pro uplatňování této směrnice byl Komisí nepřiměřeně rozšířen. Doplnění 

osobních automobilů překračuje zásadu subsidiarity a proporcionality, které jsou stanoveny 

ve Smlouvě. 

 

Pozměňovací návrh  232 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

16) „těžkým vozidlem“ těžké nákladní 

vozidlo nebo autokar či autobus; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice by se neměla vztahovat na žádné jiné kategorie vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  233 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 17 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

17) „těžkým nákladním vozidlem“ 

vozidlo určené k přepravě zboží, s 

maximální přípustnou hmotností 

přesahující 3,5 t; 

17) s maximální přípustnou hmotností 

3,5 t; 

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice by se neměla vztahovat na žádné jiné kategorie vozidel. 
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Pozměňovací návrh  234 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

18) „autokarem či autobusem“ vozidlo 

určené k přepravě více než osmi osob a 

řidiče, s maximální přípustnou hmotností 

přesahující 3,5 t; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice by se neměla vztahovat na žádné jiné kategorie vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  235 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 19 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

19) „lehkým vozidlem“ osobní 

automobil, minibus nebo dodávka; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice by se neměla vztahovat na žádné jiné kategorie vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  236 

Claudia Schmidt 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 19 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

19. „lehkým vozidlem“ osobní 

automobil, minibus nebo dodávka; 

19. „lehkým vozidlem“ minibus nebo 

dodávka. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  237 

Peter van Dalen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 19 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

19) „lehkým vozidlem“ osobní 

automobil, minibus nebo dodávka; 

19) „lehkým užitkovým vozidlem“ 

minibus nebo dodávka; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  238 

Georges Bach, Herbert Dorfmann, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 19 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 19 a) „dodávkou určenou k přepravě 

zboží“ vozidlo určené k přepravě zboží s 

maximální přípustnou hmotností 

naloženého vozidla mezi 2,4 a 3,5 tuny a 

používané v rámci výkonu povolání 

podnikatele v silniční dopravě ve smyslu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU).../..., kterým se zavádějí společná 



 

AM\1142506CS.docx 93/127 PE615.519v01-00 

 CS 

pravidla týkající se závazných podmínek 

pro výkon povolání podnikatele v silniční 

dopravě (2017/0123); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  239 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

20) „osobním automobilem“ vozidlo se 

čtyřmi koly určené k přepravě maximálně 

osmi osob a řidiče; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice by se neměla vztahovat na žádné jiné kategorie vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  240 

Peter van Dalen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

20) „osobním automobilem“ vozidlo se 

čtyřmi koly určené k přepravě maximálně 

osmi osob a řidiče; 

vypouští se 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  241 

Dominique Riquet, Gesine Meissner, Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 20a) „historickým vozidlem“ historické 

vozidlo, jak je definováno ve směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o 

pravidelných technických prohlídkách 

motorových vozidel a jejich přípojných 

vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  242 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

21) „minibusem“ vozidlo určené k 

přepravě více než osmi osob a řidiče, s 

maximální přípustnou hmotností 

nepřesahující 3,5 t; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice by se neměla vztahovat na žádné jiné kategorie vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  243 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 22 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

22) „dodávkou“ vozidlo určené k 

přepravě zboží, s maximální přípustnou 

hmotností nepřesahující 3,5 t; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice by se neměla vztahovat na žádné jiné kategorie vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  244 

Georges Bach, Herbert Dorfmann, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – 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  245 

Michael Cramer, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 22 a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 22 a) „životním cyklem“ vozidla dopad 

vozidla způsobený jeho výrobou, existencí 

a užíváním, jakož i recyklací a 
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nakládáním s odpady po jeho skončení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  246 

Merja Kyllönen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 23a) „provozem s nulovými emisemi“ 

hybridní vozidla, která fungují v rámci 

pokryté silniční sítě bez výfukových emisí; 

Or. en 

Odůvodnění 

Má-li se stát 75% sleva na výběr mýtného účinnější pobídkou, měla by se vztahovat i na 

hybridní vozidla s nulovými emisemi. 

 

Pozměňovací návrh  247 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 23a) „provoz s nulovými emisemi“ se 

vztahuje na vozidla, která fungují v rámci 

pokryté silniční sítě bez výfukových emisí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  248 
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Michael Cramer, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 23a) „vozidlem s nízkými emisemi“ 

vozidlo, které za celý svůj životní cyklus 

vyprodukuje méně než 10 % emisí oproti 

průměru veškerého vozového parku v EU. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  249 

Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 23a) „provozem s nulovými emisemi“ 

provoz vozidla, které je schopno fungovat 

v rámci pokryté silniční sítě bez 

výfukových emisí; 

Or. en 

Odůvodnění 

Article 2 - point (23) refers only to zero [tailpipe] emission vehicles, that would mean that 

other vehicles, which are not qualified as zero-emission vehicles, but also capable to operate 

without tailpipe emissions while operating on the covered road network (for example: by 

using electricity) would not be covered. By introducing an additional term of ,,zero emission 

operation’’ vehicles which are capable to operate without tailpipe emissions on the covered 

road network could benefit from the 75% reduction in charges, thereby we could also ensure 

technology neutrality and promote wider scale of clean vehicles. 

 

Pozměňovací návrh  250 

Gesine Meissner 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 23a) „provoz s nulovými emisemi“ se 

vztahuje na hybridní vozidla, která 

fungují v rámci pokryté silniční sítě bez 

výfukových emisí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  251 

Wim van de Camp 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 23a) „provoz s nulovými emisemi“ se 

vztahuje na hybridní vozidla, která 

fungují v rámci pokryté silniční sítě bez 

výfukových emisí; 

Or. en 

Odůvodnění 

V souvislosti s hledáním hybridních řešení je třeba podporovat provoz s nulovými emisemi ve 

všech jeho formách. Provoz s nulovými emisemi nabídne rovněž určité možnosti v době, kdy 

počet lidí využívajících vozidla s nulovými emisemi je stále ještě omezený. 

 

Pozměňovací návrh  252 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 24 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

24) „dopravcem“ jakýkoli podnik 

provozující silniční přepravu zboží nebo 

osob; 

24) „dopravcem“ jakýkoli podnik 

provozující silniční přepravu zboží; 

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice by se neměla vztahovat na žádné jiné kategorie vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  253 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 25 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

25) „vozidlem kategorie „EURO 0“, 

„EURO I“, „EURO II“, „EURO III“, 

„EURO IV“, „EURO V“ nebo „EURO 

VI““ těžké vozidlo, které splňuje mezní 

hodnoty emisí stanovené v příloze 0; 

25) „vozidlem kategorie „EURO 0“, 

„EURO I“, „EURO II“, „EURO III“, 

„EURO IV“, „EURO V“ nebo „EURO 

VI““ těžké nákladní vozidlo, které splňuje 

mezní hodnoty emisí stanovené v příloze 0; 

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice by se neměla vztahovat na žádné jiné kategorie vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  254 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 27 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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27) „koncesní smlouvou“ „veřejná 

zakázka na stavební práce“ podle definice 

v článku 1 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/24/EU**; 

27) „koncesní smlouvou“ koncese 

podle definice v čl. 5 odst. 1 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/23/EU1a**; 

 _________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o 

udělování koncesí.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  255 

Dominique Riquet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/EU 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 27 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

27) „koncesní smlouvou“ „veřejná 

zakázka na stavební práce“ podle definice 

v článku 1 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/24/EU**; 

27) „koncesní smlouvou“ „koncese“ 

podle definice v článku 5 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/23/EU**; 

Or. fr 

Odůvodnění 

Pojem „koncesní smlouva“ je definován ve směrnici Evropského parlamentu a Rady  

2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí. 

 

Pozměňovací návrh  256 

Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 29 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

29) „podstatně změněným režimem 29) „podstatně změněným režimem 
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výběru mýtného nebo poplatků“ režim 

výběru mýtného nebo poplatků, který byl 

změněn způsobem, jenž vedl k nejméně 

5% rozdílu v nákladech či příjmech v 

porovnání s předchozím rokem, po úpravě 

o inflaci měřenou na základě změn 

celounijního harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen zveřejňovaného 

Komisí (Eurostatem) vyjma cen za energii 

a cen nezpracovaných potravin. 

výběru mýtného nebo poplatků“ režim 

výběru mýtného nebo poplatků, který byl 

změněn způsobem, jenž vedl k nejméně 

5% rozdílu v nákladech či příjmech v 

porovnání s předchozím rokem, po úpravě 

o inflaci měřenou na základě změn 

celounijního harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen zveřejňovaného 

Komisí (Eurostatem) vyjma cen za energii 

a cen nezpracovaných potravin. V případě 

systémů pro výběr mýtného založených na 

koncesních smlouvách se použijí pravidla 

týkající se „Změny koncesí v době jejich 

platnosti“, která jsou uvedena v článku 43 

směrnice 2014/23/EU o udělování 

koncesí. 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý text. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 

Or. it 

Odůvodnění 

Navrhujeme, aby se v případě systémů založených na koncesích použila kritéria, která jsou již 

zavedena na úrovni EU a která jsou stanovena v článku 43 směrnice 2014/23/EU o udělování 

koncesí; tato kritéria určují, v jakých případech se jedná o podstatnou změnu koncese v době 

její platnosti. V tomto článku je opětovně zdůrazněna zásada, podle níž by koncese jakožto 

dlouhodobé smlouvy zahrnující mnohdy velmi komplexní technické a finanční podmínky měly 

mít určitou flexibilitu. 

 

Pozměňovací návrh  257 

Dominique Riquet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/EU 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 29 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

29) „podstatně změněným režimem 

výběru mýtného nebo poplatků“ režim 

výběru mýtného nebo poplatků, který byl 

změněn způsobem, jenž vedl k nejméně 

5% rozdílu v nákladech či příjmech v 

29) „podstatně změněným režimem 

výběru mýtného nebo poplatků“ režim 

výběru mýtného nebo poplatků, který byl 

změněn způsobem, jenž vedl k nejméně 

20% rozdílu v nákladech či příjmech v 
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porovnání s předchozím rokem, po úpravě 

o inflaci měřenou na základě změn 

celounijního harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen zveřejňovaného 

Komisí (Eurostatem) vyjma cen za energii 

a cen nezpracovaných potravin. 

porovnání s předchozím rokem, po úpravě 

o inflaci měřenou na základě změn 

celounijního harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen zveřejňovaného 

Komisí (Eurostatem) vyjma cen za energii 

a cen nezpracovaných potravin. 

 V koncesních smlouvách se úpravy 

splňující kritéria čl. 43 odst. 1 a 2 

směrnice 2014/23/EU nepovažují za 

podstatné. 

Or. fr 

Odůvodnění 

V zájmu odstranění administrativní zátěže je patrně žádoucí, aby systém stanovování výše 

mýtného byl flexibilnější. Neméně důležité je i to, aby byla zohledněna směrnice 2014/23/EU, 

která upravuje zásadní změny koncesních smluv. 

 

Pozměňovací návrh  258 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 29 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

29) „podstatně změněným režimem 

výběru mýtného nebo poplatků“ režim 

výběru mýtného nebo poplatků, který byl 

změněn způsobem, jenž vedl k nejméně 

5% rozdílu v nákladech či příjmech v 

porovnání s předchozím rokem, po úpravě 

o inflaci měřenou na základě změn 

celounijního harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen zveřejňovaného 

Komisí (Eurostatem) vyjma cen za energii 

a cen nezpracovaných potravin. 

29) „podstatně změněným režimem 

výběru mýtného nebo poplatků“ režim 

výběru mýtného nebo poplatků, který byl 

změněn způsobem, jenž vedl k nejméně 

5% rozdílu v nákladech či příjmech v 

porovnání s předchozím rokem, po úpravě 

o inflaci měřenou na základě změn 

celounijního harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen zveřejňovaného 

Komisí (Eurostatem) vyjma cen za energii 

a cen nezpracovaných potravin. 

 V případě systémů pro výběr mýtného 

založených na koncesních smlouvách se 

režim považuje za podstatně změněný v 

souladu s podmínkami směrnice 

2014/32/EU. 



 

AM\1142506CS.docx 103/127 PE615.519v01-00 

 CS 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  259 

Cláudia Monteiro de Aguiar 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 29 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

29) „podstatně změněným režimem 

výběru mýtného nebo poplatků“ režim 

výběru mýtného nebo poplatků, který byl 

změněn způsobem, jenž vedl k nejméně 

5% rozdílu v nákladech či příjmech v 

porovnání s předchozím rokem, po úpravě 

o inflaci měřenou na základě změn 

celounijního harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen zveřejňovaného 

Komisí (Eurostatem) vyjma cen za energii 

a cen nezpracovaných potravin. 

29) „podstatně změněným režimem 

výběru mýtného nebo poplatků“ režim 

výběru mýtného nebo poplatků, který byl 

změněn způsobem, jenž vedl k nejméně 

10% rozdílu v nákladech či příjmech v 

porovnání s předchozím rokem, po úpravě 

o inflaci měřenou na základě změn 

celounijního harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen zveřejňovaného 

Komisí (Eurostatem) vyjma cen za energii 

a cen nezpracovaných potravin. 

Or. pt 

Odůvodnění 

Pro změny v systémech mýtného by měl být stanoven větší rozdíl a větší míra flexibility. 

 

Pozměňovací návrh  260 

Michael Cramer, Keith Taylor, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 29 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

29) „podstatně změněným režimem 

výběru mýtného nebo poplatků“ režim 

výběru mýtného nebo poplatků, který byl 

změněn způsobem, jenž vedl k nejméně 

5% rozdílu v nákladech či příjmech v 

29) „podstatně změněným režimem 

výběru mýtného nebo poplatků“ režim 

výběru mýtného nebo poplatků, který byl 

změněn způsobem, jenž vedl k nejméně 

25% rozdílu v nákladech či příjmech v 
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porovnání s předchozím rokem, po úpravě 

o inflaci měřenou na základě změn 

celounijního harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen zveřejňovaného 

Komisí (Eurostatem) vyjma cen za energii 

a cen nezpracovaných potravin. 

porovnání s předchozím rokem, po úpravě 

o inflaci měřenou na základě změn 

celounijního harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen zveřejňovaného 

Komisí (Eurostatem) vyjma cen za energii 

a cen nezpracovaných potravin. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  261 

Markus Pieper, Sabine Verheyen, Pascal Arimont 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 29a. „pohraniční oblastí“ oblast podél 

vnitřních hranic EU široká přibližně 30 

km. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  262 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 29a. „křížovým financováním“ 

financování funkčních projektů 

alternativní dopravní infrastruktury z 

příjmů získaných výběrem mýtného nebo 

poplatků za pozemní komunikace v rámci 

stávající dopravní infrastruktury; 

Or. de 



 

AM\1142506CS.docx 105/127 PE615.519v01-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  263 

Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) náklady na pozemní komunikace 

nebo zlepšení pozemních komunikací 

mohou zahrnovat jakékoli zvláštní výdaje 

na pozemní komunikace určené ke snížení 

hlučnosti nebo ke zlepšení bezpečnosti 

silničního provozu a skutečné platby 

prováděné provozovatelem pozemní 

komunikace a související s objektivními 

prvky ochrany životního prostředí, jako 

například s ochranou před znečišťováním 

půdy. 

b) náklady na pozemní komunikace 

nebo zlepšení pozemních komunikací 

mohou zahrnovat jakékoli výdaje, včetně 

výdajů vzniklých v souvislosti s novými 

regulačními požadavky, určené ke snížení 

hlučnosti, ke zlepšení bezpečnosti 

silničního provozu nebo zavedení 

inovativních technologií na podporu 

těchto funkcí a skutečné platby prováděné 

provozovatelem pozemní komunikace 

a související s objektivními prvky ochrany 

životního prostředí, jako například 

s ochranou před znečišťováním půdy. 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý text. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 

Or. it 

Odůvodnění 

Zavádění inovativních technologií má značný dopad na náklady na infrastrukturu a provoz 

moderních dálnic; to je třeba jasně uvést. 

 

Pozměňovací návrh  264 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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b) náklady na pozemní komunikace 

nebo zlepšení pozemních komunikací 

mohou zahrnovat jakékoli zvláštní výdaje 

na pozemní komunikace určené ke snížení 

hlučnosti nebo ke zlepšení bezpečnosti 

silničního provozu a skutečné platby 

prováděné provozovatelem pozemní 

komunikace a související s objektivními 

prvky ochrany životního prostředí, jako 

například s ochranou před znečišťováním 

půdy. 

b) náklady na pozemní komunikace 

nebo zlepšení pozemních komunikací 

mohou zahrnovat jakékoli zvláštní výdaje 

na pozemní komunikace určené ke snížení 

hlučnosti nebo ke zlepšení bezpečnosti 

silničního provozu, zavedení inovativních 

technologií na podporu těchto funkcí 
a skutečné platby prováděné 

provozovatelem pozemní komunikace 

a související s objektivními prvky ochrany 

životního prostředí, jako například 

s ochranou před znečišťováním půdy. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  265 

Michael Cramer, Keith Taylor, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Článek 1a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) Vkládá se nový článek 1a, který 

zní: 

 Článek 1a 

 Spolufinancování pozemních komunikací 

ze strany EU mohou využívat pouze 

členské státy, které uplatňují tuto 

směrnici, včetně zásad týkajících se 

internalizace externích nákladů. Zpátky 

do rozpočtu EU odvádějí podíl příjmů z 

poplatků z celkového objemu 

spolufinancování jejich vozovek ze strany 

EU, které obdržely během dotčeného 

roku. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  266 

Cláudia Monteiro de Aguiar 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 1 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) Na stávající koncesní smlouvy se 

až do skončení nebo obnovení jejich 

platnosti nevztahují povinnosti, které 

stanoví články 7, 7c, 7da, 7g a 7ga. 

Or. pt 

 

Pozměňovací návrh  267 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 6 – odst. 2 – bod b a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b) V článku 6 odst. 2 se doplňuje 

nové písmeno ba), které zní:  

 ba) historickým vozidlům ve smyslu čl. 3 

odst. 7 směrnice 2014/45/EU o 

pravidelných technických prohlídkách 

motorových vozidel a jejich přípojných 

vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  268 

Dominique Riquet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 1999/62/EU 

Čl. 7 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1a, mohou 

členské státy ponechat v platnosti nebo 

zavést mýtné a poplatky za užívání 

transevropské silniční sítě nebo některých 

úseků této sítě anebo jakýchkoliv dalších 

úseků své dálniční sítě, které nejsou 

součástí transevropské silniční sítě, za 

podmínek uvedených v odstavcích 3 až 9 

tohoto článku a článcích 7a až 7k. 

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1a, mohou 

členské státy ponechat v platnosti nebo 

zavést mýtné a poplatky za užívání 

transevropské silniční sítě nebo některých 

úseků této sítě anebo jakýchkoliv dalších 

úseků své silniční sítě, které nejsou 

součástí transevropské silniční sítě, za 

podmínek uvedených v odstavcích 3 až 9 

tohoto článku a článcích 7a až 7k. 

 Místně příslušné orgány, které jsou 

orgány odpovědné za správu mobility, 

mohou v rámci silniční sítě spadající do 

jejich pravomoci a za souhlasu jejich 

členského státu zavádět mýtné a poplatky 

za užívání. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Musí být zajištěno, aby výhod společného rámce vymezeného touto směrnicí bylo možné 

využívat v rámci celé evropské silniční sítě. Místní orgány, do jejichž pravomoci oblast 

mobility spadá, jsou nejlépe schopny zjistit stávající potřeby související s jednotlivými částmi 

infrastruktury nebo jejich absencí a měly by mít možnost zavést v rámci své sítě systém 

poplatků, který umožní reagovat na místní problémy týkající se pozemních komunikací. 

 

Pozměňovací návrh  269 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1a, mohou 

členské státy ponechat v platnosti nebo 

zavést mýtné a poplatky za užívání 

transevropské silniční sítě nebo některých 

úseků této sítě anebo jakýchkoliv dalších 

úseků své dálniční sítě, které nejsou 

součástí transevropské silniční sítě, za 

podmínek uvedených v odstavcích 3 až 9 

1. Aniž je dotčen čl. 9 odst. 1a, mohou 

členské státy ponechat v platnosti nebo 

zavést mýtné a poplatky za užívání 

transevropské silniční sítě nebo některých 

úseků této sítě anebo jakýchkoliv dalších 

úseků své dálniční sítě, které nejsou 

součástí transevropské silniční sítě, za 

podmínek uvedených v odstavcích 3 až 9 
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tohoto článku a článcích 7a až 7k. tohoto článku a článcích 7a až 7k. 

 Příslušné orgány mohou stanovit 

kompenzační opatření pro místní či 

pravidelné dopravce, která zabrání jejich 

nepřiměřené penalizaci. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  270 

Maria Grapini 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a) Členské státy mohou uplatňovat 

mýtné a poplatky za užívání pozemních 

komunikací, které byly dokončeny více 

než 30 let před 10. červnem 2008, ale 

náklady na jejich výstavbu se nepodařilo 

získat zpět. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  271 

Dominique Riquet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 1999/62/EU 

Čl. 7 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Odstavcem 1 není dotčeno právo 

členských států v souladu se Smlouvou o 

fungování Evropské unie uplatňovat 

mýtné a poplatky za užívání na jiných 

pozemních komunikacích za předpokladu, 

že uložení mýtného a poplatků za užívání 

těchto jiných pozemních komunikací 

vypouští se 
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neznevýhodňuje mezinárodní dopravu a 

nevede k narušení hospodářské soutěže 

mezi hospodářskými subjekty. Mýtné a 

poplatky za užívání uplatňované na 

pozemních komunikacích, které nejsou 

součástí transevropské silniční sítě, a 

jiných než dálnice musí splňovat 

podmínky stanovené v odstavcích 3 a 4 

tohoto článku, v článku 7a a v čl. 7j odst. 

1, 2 a 4. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Následkem úprav provedených v odstavci 1 tohoto článku ztrácejí ustanovení odstavce 2 

relevanci. Poplatky mohou být vybírány na všech pozemních komunikacích podle vlastního 

uvážení členských států, pokud uplatňují rámec vymezený touto směrnicí. 

 

Pozměňovací návrh  272 

Gabriele Preuß 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) Členské státy neuloží pro žádnou 

kategorii vozidel současně mýtné a 

poplatky za užívání pro týž úsek pozemní 

komunikace. Pokud však členský stát 

ukládá poplatek za užívání své sítě, může 

uložit rovněž mýtné za užívání mostů, 

tunelů a horských průsmyků. 

3) Členské státy neuloží pro žádnou 

kategorii vozidel současně mýtné a 

poplatky za užívání pro týž úsek pozemní 

komunikace. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  273 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh směrnice 

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

Čl. 7 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Mýtné a poplatky za užívání 

nesmějí být přímo ani nepřímo 

diskriminující na základě státní 

příslušnosti uživatele silnice, členského 

státu nebo třetí země usazení dopravce 

nebo registrace vozidla, nebo výchozího či 

cílového místa přepravní operace. 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  274 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Mýtné a poplatky za užívání 

nesmějí být přímo ani nepřímo 

diskriminující na základě státní příslušnosti 

uživatele silnice, členského státu nebo třetí 

země usazení dopravce nebo registrace 

vozidla, nebo výchozího či cílového místa 

přepravní operace. 

4. Mýtné a poplatky za užívání 

nesmějí být přímo ani nepřímo 

diskriminující na základě státní příslušnosti 

uživatele silnice, členského státu nebo třetí 

země usazení dopravce nebo registrace 

vozidla, nebo výchozího či cílového místa 

přepravní operace. S cílem předejít 

dalšímu zatížení a zvyšování nákladů 

dopravců z okrajových zemí bude zaveden 

kompenzační systém, který zabrání 

poklesu konkurenceschopnosti a který by 

mohl být založen mimo jiné na přístupu k 

účinnějšímu autoparku a/nebo na 

poskytování výhradní nebo technologické 

infrastruktury, jako jsou elektronické 

dálnice. 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  275 

Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy mohou stanovit 

snížené sazby mýtného nebo poplatků za 

užívání anebo osvobození od povinnosti 

platit mýtné nebo poplatky za užívání u 

těžkých vozidel osvobozených od 

povinnosti instalovat a používat 

záznamové zařízení podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

165/2014* a v případech, na něž se 

vztahují podmínky uvedené v čl. 6 odst. 2 

písm. a), b) a c) této směrnice. 

5. Členské státy mohou stanovit 

snížené sazby mýtného nebo poplatků za 

užívání anebo osvobození od povinnosti 

platit mýtné nebo poplatky za užívání u 

těžkých vozidel osvobozených od 

povinnosti instalovat a používat 

záznamové zařízení podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

165/2014* v případech, na něž se vztahují 

podmínky uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. a), 

b) a c) této směrnice, a u dodávek 

provozovaných nejdále v okruhu 100 km 

od základny podniku, je-li jejich užívání 

odůvodněno ohledem na bezpečnost nebo 

životní prostředí. 

Or. en 

Odůvodnění 

V regionech se zvláštními zeměpisnými podmínkami by mělo být z důvodů bezpečnosti nebo v 

zájmu snížení kongesce zvýhodňováno používání dodávek místo těžších vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  276 

Dominique Riquet, Gesine Meissner, Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 (nový) 

Směrnice 1999/62/EU 

Čl. 7 – odst. 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Členské státy mohou u 

historických vozidel stanovit snížené sazby 

mýtného nebo poplatků za užívání. 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  277 

Lars Adaktusson 

 

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. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Časové systémy mýta by měly zůstat v provozu. 

 

Pozměňovací návrh  278 

Jacqueline Foster 

 

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. 

vypouští se 

Or. en 
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Odůvodnění 

Někdy jsou vzhledem k zeměpisným podmínkám a infrastruktuře účinnějším způsobem 

zpoplatnění účastníků silničního provozu poplatky časové. Nutit členské státy k tomu, aby 

přešly na model zpoplatnění za užívání silnic založeného na vzdálenosti, by mohlo mít v řadě 

oblastí nepříznivé důsledky. Z tohoto důvodu by směrnice měla zachovat možnost poplatků za 

užívání. 

 

Pozměňovací návrh  279 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

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 [datum vstupu této směrnice v 

platnost] nezavádějí poplatky za užívání 

pro těžká vozidla a dodávky určené k 

přepravě zboží. Poplatky za užívání 

zavedené před tímto datem je možné 

ponechat v platnosti do 31. prosince 2023 s 

tím, že po tomto datu je nahradí poplatky 

za pozemní komunikace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  280 

Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

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 

6. Aniž je dotčen odstavec 9, členské 

státy od 1. ledna 2018 nezavádějí poplatky 

za užívání pro těžká vozidla. Do [datum 

vstupu této směrnice v platnost] Komise 

prostřednictvím prováděcího aktu stanoví 
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2023. podmínky pro zachování platnosti 

stávajících koncesních smluv, a to 

nejpozději do doby, kdy má jejich platnost 

skončit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  281 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

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 časové 

poplatky za užívání pro těžká vozidla. 

Časové poplatky za užívání zavedené před 

tímto datem je možné ponechat v platnosti 

do 31. prosince 2020. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  282 

Michael Cramer, Keith Taylor, Karima Delli 

 

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 

2022. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  283 

Merja Kyllönen 

 

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. Členské státy mohou i nadále 

zavádět a vybírat poplatky za užívání pro 

těžká vozidla, v platnosti je však možné 

tyto poplatky ponechat pouze do 31. 

prosince 2028. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem ke skutečnosti, že 12 členských států si jako model zpoplatnění těžkých vozidel za 

užívání silnic rozhodlo vybírat poplatky za užívání, není rozumné je nutit k tomu, aby v 

nereálně krátké době vyvinuly a zavedly nákladné systémy pro vybírání mýtného, nebo aby v 

rámci svých sítí zpoplatnění užívání pozemních komunikací zcela zrušily. Uvážíme-li, že 

systém vybírání poplatků podle ujeté vzdálenosti může být v případě členských států s nižší 

hustotou obyvatelstva příliš nákladný, mělo by být přinejmenším stanoveno delší přechodné 

období. 

 

Pozměňovací návrh  284 

Andor Deli 

 

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. 

vypouští se 
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Or. hu 

Odůvodnění 

Ustanovení čl. 7 odst. 7 není podle mého názoru v souladu se zásadou subsidiarity. V případě 

lehkých vozidel by rozhodování o zavedení nebo zachování mýtného podle vzdálenosti nebo 

časových poplatků za užívání mělo zůstat výlučnou odpovědností členských států. 

 

Pozměňovací návrh  285 

Claudia Schmidt 

 

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. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  286 

Gabriele Preuß 

 

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. 

vypouští se 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  287 

Lars Adaktusson 

 

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. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Časové systémy mýta by měly zůstat v provozu. 

 

Pozměňovací návrh  288 

Pavel Telička, Jozo Radoš 

 

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. Do [datum 

vstupu této směrnice v platnost] Komise 

prostřednictvím prováděcího aktu stanoví 

podmínky pro zachování platnosti 

stávajících koncesních smluv, a to 

nejpozději do doby, kdy má jejich platnost 

skončit. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  289 
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Olga Sehnalová 

 

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 se 

postupně zruší do 31. prosince 2027 nebo 

po vypršení smlouvy s provozovatelem 

mýtného systému, která končí po tomto 

datu. 

Or. cs 

Odůvodnění 

Změna výběru poplatků za pozemní komunikace by měla respektovat stávající platné smlouvy. 

 

Pozměňovací návrh  290 

Markus Ferber, Markus Pieper 

 

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. 

Or. de 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že v EU existuje osm systémů známek pro osobní automobily, je Komisí 

navržená lhůta pro ukončení jejich platnosti příliš krátká. 
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Pozměňovací návrh  291 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

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 je 

možné ponechat v platnosti do 31. prosince 

2027. 

(7) Od [datum vstupu této směrnice v 

platnost] členské státy nezavádějí časové 

poplatky za užívání pro lehká vozidla. 

Časové poplatky za užívání zavedené před 

tímto datem je možné ponechat v platnosti 

do 31. prosince 2022. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  292 

Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß 

 

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] mohou členské státy ponechat v 

platnosti poplatky za užívání pro lehká 

vozidla, nejsou-li poplatky za užívání 

diskriminační. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  293 

Michael Cramer, Keith Taylor, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 
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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 se 

postupně zruší do 31. prosince 2025. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  294 

Dominique Riquet, Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 1999/62/EU 

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 se 

postupně zruší do 31. prosince 2023. 

Or. fr 

Odůvodnění 

S ohledem na větší srozumitelnost ustanovení této směrnice by se na všechny kategorie vozidel 

mělo vztahovat jen jedno datum. 

 

Pozměňovací návrh  295 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 7 

 



 

PE615.519v01-00 122/127 AM\1142506CS.docx 

CS 

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 se 

postupně zruší do 31. prosince 2025. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  296 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 8 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do 31. prosince 2019 se členský stát může 

rozhodnout, že bude uplatňovat mýtné 

nebo poplatky za užívání pouze u těžkých 

vozidel s maximální přípustnou hmotností 

naloženého vozidla nejméně 12 tun, 

pokud se domnívá, že by rozšíření 

působnosti na vozidla lehčí než 12 tun: 

vypouští se 

a) mělo v důsledku odklánění provozu 

významný nepříznivý dopad na plynulost 

dopravy, životní prostředí, hladinu hluku, 

kongesci, zdraví nebo bezpečnost 

silničního provozu; 

 

b) vyžadovalo správní náklady přesahující 

30 % dodatečných příjmů vytvořených 

tímto rozšířením. 

 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  297 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

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

Čl. 7 – odst. 8 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy, které se rozhodnou, že 

budou uplatňovat mýtné nebo poplatky za 

užívání nebo obojí pouze u vozidel s 

maximální přípustnou hmotností 

naloženého vozidla nejméně 12 tun, 

informují o svém rozhodnutí a důvodech k 

němu vedoucích Komisi. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  298 

Lars Adaktusson 

 

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. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Subsidiarita. O této věci by měly rozhodovat členské státy. 

 

Pozměňovací návrh  299 

Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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9) Od 1. ledna 2020 se mýtné a 

poplatky za užívání uplatňované na těžká 

vozidla vztahují na všechna těžká vozidla. 

9) Mýtné a poplatky za užívání 

vztahující se na těžká nákladní vozidla a 

jiná těžká vozidla (autokary a autobusy) 

mohou být zavedeny nebo ponechány v 

platnosti nezávisle na sobě. 

Or. hu 

Odůvodnění 

V případě autokarů a autobusů by rozhodování o zavedení či zachování mýtného podle 

vzdálenosti nebo časových poplatků za užívání mělo zůstat výlučnou odpovědností členských 

států. Autokary a autobusy jsou užívány odlišným způsobem, než jakým jsou užívány těžká 

nákladní vozidla, a také jejich environmentální dopad není tak nepříznivý. Není proto na 

místě, aby se systém pro výběr mýtného vztahující se na těžká nákladní vozidla uplatňoval i na 

těžká vozidla. 

 

Pozměňovací návrh  300 

Georges Bach, Herbert Dorfmann, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 1999/62/ES 

Článek 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 a 

dodávky určené k přepravě zboží. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  301 

Inés Ayala Sender 

 

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 9. Od 1. ledna 2020 se mýtné a 
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poplatky za užívání uplatňované na těžká 

vozidla vztahují na všechna těžká vozidla. 

poplatky za užívání uplatňované na těžká 

vozidla mohou vztahovat na všechna těžká 

vozidla. 

Or. en 

Odůvodnění 

Jedním z cílů legislativy týkající se zpoplatnění pozemních komunikací a vnějších nákladů 

musí být nastolení rovných podmínek pro konkurenční druhy dopravy. Nemá-li docházet k 

narušování hospodářské soutěže a má-li být zajištěna co nejlepší rovnováha mezi jednotlivými 

druhy dopravy, musejí právní předpisy EU zaručit, aby výše zdanění vztahující se na všechny 

konkurenční druhy dopravy byla srovnatelná, přičemž je nutno zohlednit všechny příslušné 

daně, poplatky a odvody. 

 

Pozměňovací návrh  302 

Markus Ferber, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

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. 

Mýtné a poplatky za užívání je možné 

zavádět a uplatňovat pro těžká vozidla a 

pro lehká vozidla samostatně. Poplatky za 

užívání mohou být nezávisle na sobě 

zavedeny nebo ponechány v platnosti též v 

rámci transevropské silniční sítě nebo na 

vedlejších silnicích. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  303 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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Mýtné a poplatky za užívání je možné 

zavádět a uplatňovat pro těžká vozidla a 

pro lehká vozidla samostatně. 

Mýtné a poplatky za užívání je možné 

zavádět a uplatňovat pro těžká vozidla a 

dodávky určené k přepravě zboží a pro 

lehká vozidla samostatně. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  304 

Dominique Riquet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 1999/62/EU 

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. fr 

Odůvodnění 

Předpisy, jimiž se řídí užitková vozidla, ať jsou to vozidla těžká, nebo lehká, je třeba 

harmonizovat. 

 

Pozměňovací návrh  305 

Michael Cramer, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

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 2022 je možné mýtné a 

poplatky za užívání zavádět a uplatňovat 

pro těžká vozidla a pro lehká vozidla 

samostatně. 
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Or. en 

 


