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Pozměňovací návrh  306 

Michael Cramer, Keith Taylor, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 10 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 10a.  Od 1. ledna 2023 se poplatek za 

pozemní komunikace uplatněný na 

jakýkoli úsek silniční sítě uvedený v čl. 7 

odst. 1 použije nediskriminačním 

způsobem na všechna motorová vozidla. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  307 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 a – odst. 2 – pododstavec 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy stanoví poplatky za užívání, 

včetně správních výdajů, pro všechny 

kategorie těžkých vozidel na úrovni 

nepřekračující maximální sazby stanovené 

v příloze II. 

Členské státy stanoví poplatky za užívání, 

včetně správních výdajů, pro kategorie 

těžkých vozidel na úrovni nepřekračující 

maximální sazby stanovené v příloze II. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem k pozitivní úloze, které 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. Vypuštěním slova „všechny“ získají členské státy možnost samy zvážit, zda 

poplatky za užívání uloží nebo neuloží pro všechny kategorie těžkých vozidel, a tedy i možnost 

osvobodit od těchto poplatků autobusy a autokary. 
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Pozměňovací návrh  308 

Peter van Dalen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7a – odst. 3 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě uplatňování poplatků za užívání 

na osobní automobily se užívání daných 

pozemních komunikací umožní na dobu 

alespoň: 10 dnů, jednoho nebo dvou 

měsíců nebo obou těchto období a roku. 

Dvouměsíční sazba smí činit nejvýše 30 % 

roční sazby, měsíční sazba smí činit 

nejvýše 18 % roční sazby a 10denní sazba 

smí činit nejvýše 8 % roční sazby. 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  309 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7a – odst. 3 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě uplatňování poplatků za užívání 

na osobní automobily se užívání daných 

pozemních komunikací umožní na dobu 

alespoň: 10 dnů, jednoho nebo dvou 

měsíců nebo obou těchto období a roku. 

Dvouměsíční sazba smí činit nejvýše 30 % 

roční sazby, měsíční sazba smí činit 

nejvýše 18 % roční sazby a 10denní sazba 

smí činit nejvýše 8 % roční sazby. 

V případě uplatňování poplatků za užívání 

na osobní automobily se užívání daných 

pozemních komunikací umožní na dobu 

alespoň: jednoho dne, jednoho týdne, 10 

dnů, jednoho nebo dvou měsíců nebo obou 

těchto období a roku. Dvouměsíční sazba 

smí činit nejvýše 30 % roční sazby, 

měsíční sazba smí činit nejvýše 18 % roční 

sazby a 10denní sazba smí činit nejvýše 8 

% roční sazby. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  310 

Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7a – odst. 3 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě uplatňování poplatků za užívání 

na osobní automobily se užívání daných 

pozemních komunikací umožní na dobu 

alespoň: 10 dnů, jednoho nebo dvou 

měsíců nebo obou těchto období a roku. 

Dvouměsíční sazba smí činit nejvýše 30 % 

roční sazby, měsíční sazba smí činit 

nejvýše 18 % roční sazby a 10denní sazba 

smí činit nejvýše 8 % roční sazby. 

V případě uplatňování poplatků za užívání 

na osobní automobily se užívání daných 

pozemních komunikací umožní na dobu 

alespoň: jednoho dne, 10 dnů, jednoho 

nebo dvou měsíců nebo obou těchto období 

a roku. Dvouměsíční sazba smí činit 

nejvýše 30 % roční sazby, měsíční sazba 

smí činit nejvýše 18 % roční sazby a 

10denní sazba smí činit nejvýše 8 % roční 

sazby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  311 

Peter van Dalen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7a – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud jde o minibusy a dodávky, 

musí členské státy dodržovat ustanovení 

odstavce 2 nebo odstavce 3. Členské státy 

však stanoví pro minibusy a dodávky vyšší 

poplatky za užívání než pro osobní 

automobily nejpozději od 1. ledna 2024.“; 

4. Pokud jde o minibusy a dodávky, 

musí členské státy dodržovat ustanovení 

odstavce 2 nebo odstavce 3. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  312 

Georges Bach, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Markus Ferber 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7a – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud jde o minibusy a dodávky, 

musí členské státy dodržovat ustanovení 

odstavce 2 nebo odstavce 3. Členské státy 

však stanoví pro minibusy a dodávky vyšší 

poplatky za užívání než pro osobní 

automobily nejpozději od 1. ledna 2024.“; 

4. Pokud jde o minibusy a dodávky 

určené k přepravě zboží, musí členské 

státy dodržovat ustanovení odstavce 2 nebo 

odstavce 3. Členské státy však stanoví pro 

minibusy, dodávky a dodávky určené k 

přepravě zboží vyšší poplatky za užívání 

než pro osobní automobily nejpozději od 1. 

ledna 2024.“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  313 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7a – odst. 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Přiměřenost využívání vozovky 

musí zohledňovat zvláštní podmínky 

dopravních činností, které jsou zahájeny v 

zemi nacházející se v okrajových 

oblastech EU. Pro výběr poplatků za 

užívání je třeba najít vzorec, založený na 

odvození výše externích nákladů nebo 

míry kongesce či na jiných možnostech, 

tak aby v těchto zemích nedocházelo k 

diskriminaci dopravních činností spojené 

s prudkým nárůstem cen. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  314 
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Inés Ayala Sender 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7a – odst. 4 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b. Je nutné, aby pro oblasti, kde bude 

zavedeno mýtné na meziměstských 

pozemních komunikacích, byly na úrovni 

EU a členských států vytvořeny podpůrné 

mechanismy a postupy (sociální 

příspěvek), které umožní zajistit, aby 

evropští občané, kteří byli vystěhováni na 

okraje měst, nebyli diskriminováni. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  315 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 b – odst. 3 (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a) V článku 7b se doplňuje 

odstavec 3, který zní: 

 3. Dálniční úseky, na kterých se vybírá 

poplatek za pozemní komunikace, musejí 

mít nezbytnou infrastrukturu a parkovací 

místa v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. .../...., kterým 

se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud 

jde o minimální požadavky na maximální 

denní a týdenní dobu řízení, minimální 

přestávky v řízení a týdenní doby 

odpočinku (2017/0122(COD)). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  316 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy mohou ponechat v platnosti 

nebo zavést poplatek za externí náklady 

odpovídající nákladům v důsledku 

znečištění ovzduší nebo hlučnosti 

způsobených provozem. 

Členské státy mohou ponechat v platnosti 

nebo zavést poplatek za externí náklady 

odpovídající nákladům v důsledku 

znečištění ovzduší nebo hlučnosti 

způsobených provozem, a to i v úsecích 

sítě, které nepodléhají zpoplatnění 

pozemních komunikací. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Poplatky za externí náklady by mělo být možné zavádět nebo ponechat v platnosti bez ohledu 

na zpoplatnění pozemních komunikací. 

 

Pozměňovací návrh  317 

Michael Cramer, Keith Taylor, Karima Delli, Bas Eickhout 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy mohou ponechat v platnosti 

nebo zavést poplatek za externí náklady 

odpovídající nákladům v důsledku 

znečištění ovzduší nebo hlučnosti 

způsobených provozem. 

Členské státy mohou ponechat v platnosti 

nebo zavést poplatek za externí náklady 

odpovídající nákladům na silniční nehody, 

které nejsou kryté pojištěním, v důsledku 

změny klimatu způsobené dopravou, 
znečištění ovzduší nebo hlučnosti 

způsobených provozem nebo všem těmto 

nákladům. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  318 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy mohou ponechat v platnosti 

nebo zavést poplatek za externí náklady 

odpovídající nákladům v důsledku 

znečištění ovzduší nebo hlučnosti 

způsobených provozem. 

Členské státy musejí ponechat v platnosti 

nebo zavést poplatek za externí náklady 

odpovídající nákladům v důsledku 

znečištění ovzduší nebo hlučnosti 

způsobených provozem. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  319 

Luis de Grandes Pascual 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poplatek za externí náklady pro těžká 

vozidla musí být rozlišen a stanoven na 

základě minimálních požadavků a metod 

uvedených v příloze IIIa a musí dodržovat 

referenční hodnoty stanovené v příloze 

IIIb. 

Poplatek za externí náklady pro těžká 

vozidla musí být rozlišen a stanoven na 

základě minimálních požadavků a metod 

uvedených v příloze IIIa a musí dodržovat 

referenční hodnoty stanovené v příloze 

IIIb. 

 Na vozidla s nulovými emisemi se 

nevztahují žádné poplatky za externí 

náklady související se znečištěním 

ovzduší. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  320 
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Claudia Țapardel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poplatek za externí náklady pro těžká 

vozidla musí být rozlišen a stanoven na 

základě minimálních požadavků a metod 

uvedených v příloze IIIa a musí dodržovat 

referenční hodnoty stanovené v příloze 

IIIb. 

Poplatek za externí náklady na kongesci a 

v důsledku znečištění ovzduší nebo 

hlučnosti způsobených provozem pro 

těžká vozidla musí být rozlišen a stanoven 

na základě minimálních požadavků a 

metod uvedených v příloze IIIa a musí 

dodržovat referenční hodnoty stanovené v 

příloze IIIb. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  321 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poplatek za externí náklady pro těžká 

vozidla musí být rozlišen a stanoven na 

základě minimálních požadavků a metod 

uvedených v příloze IIIa a musí dodržovat 

referenční hodnoty stanovené v příloze 

IIIb. 

Poplatek za externí náklady pro těžká 

vozidla musí být rozlišen a stanoven na 

základě minimálních požadavků a metod 

uvedených v příloze IIIa a musí dodržovat 

minimální hodnoty stanovené v příloze 

IIIb. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  322 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 
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Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poplatek za externí náklady pro těžká 

vozidla musí být rozlišen a stanoven na 

základě minimálních požadavků a metod 

uvedených v příloze IIIa a musí dodržovat 

referenční hodnoty stanovené v příloze 

IIIb. 

Poplatek za externí náklady pro těžká 

vozidla musí být rozlišen a stanoven na 

základě minimálních požadavků a metod 

uvedených v příloze IIIa a musí dodržovat 

maximální hodnoty stanovené v příloze 

IIIb. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  323 

Dominique Riquet, Gesine Meissner, Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy mohou stanovit 

výjimky umožňující upravit sazbu 

poplatku za externí náklady pro historická 

vozidla. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  324 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Zohledněné náklady se musí 

vztahovat k síti nebo části sítě, kde jsou 

vybírány poplatky za externí náklady, a ke 

zpoplatněným vozidlům. Členský stát se 

2. Zohledněné náklady se musí 

vztahovat k síti nebo části sítě, kde jsou 

vybírány poplatky za externí náklady, a ke 
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může rozhodnout dosáhnout návratnosti 

pouze určité procentní části těchto 

nákladů. 

zpoplatněným vozidlům. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  325 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 3 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poplatek za externí náklady v důsledku 

znečištění ovzduší způsobeného provozem 

se neuplatní na těžká vozidla, která 

splňují nejpřísnější emisní normy EURO. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  326 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 3 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poplatek za externí náklady v důsledku 

znečištění ovzduší způsobeného provozem 

se neuplatní na těžká vozidla, která splňují 

nejpřísnější emisní normy EURO. 

Poplatek za externí náklady v důsledku 

znečištění ovzduší způsobeného provozem 

se neuplatní na těžká vozidla, která splňují 

nejpřísnější emisní normy EURO. 

 Musí vzniknout politika, která bude 

motivovat k používání čistších a 

ekologicky šetrnějších vozidel, motorů a 

paliv a která dopravním společnostem 

pomůže dosáhnout stanovených cílů. 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  327 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 3 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poplatek za externí náklady v důsledku 

znečištění ovzduší způsobeného provozem 

se neuplatní na těžká vozidla, která splňují 

nejpřísnější emisní normy EURO. 

Poplatek za externí náklady v důsledku 

znečištění ovzduší způsobeného provozem 

se neuplatní na těžká nákladní vozidla, 

která splňují nejpřísnější emisní normy 

EURO. 

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice by se neměla vztahovat na žádné jiné kategorie vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  328 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

První pododstavec přestane platit čtyři 

roky po datu začátku použitelnosti 

pravidel, jimiž byly tyto normy zavedeny. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  329 

Luis de Grandes Pascual 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový) 
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Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Do 31. prosince 2030 nesmějí být 

vybírány žádné poplatky za externí 

náklady související se znečištěním ovzduší 

u vozidel, která používají alternativní 

paliva ve smyslu definice směrnice 

2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro 

alternativní paliva. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  330 

Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Od 1. ledna 2021 členské státy, 

které vybírají mýtné, uplatňují poplatek za 

externí náklady na těžká vozidla, a to 

alespoň na části sítě vymezené v čl. 7 

odst. 1, pokud jsou škody na životním 

prostředí působené těžkými vozidly vyšší 

než průměrné škody na životním prostředí 

působené těžkými vozidly vymezené 

v souladu s příslušnými požadavky 

na podávání zpráv uvedenými v příloze 

IIIa. 

5. Od 1. ledna 2021 členské státy, 

které vybírají mýtné, uplatňují poplatek za 

externí náklady na těžká vozidla, a to 

alespoň na části sítě vymezené v čl. 7 

odst. 1, pokud jsou škody na životním 

prostředí působené těžkými vozidly vyšší 

než průměrné škody na životním prostředí 

působené těžkými vozidly vymezené 

v souladu s příslušnými požadavky 

na podávání zpráv uvedenými v příloze 

IIIa. V případě pozemních komunikací, na 

něž se vztahuje koncese, mohou členské 

státy jako alternativní možnost 

uskutečňovat v rámci této koncese a v 

souladu s ustanoveními platných smluv 

opatření pro zmírňování dopadů na 

životní prostředí. 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý text. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 
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Or. it 

Odůvodnění 

V případě koncesí mohou změny v sazbách, které nebyly původně plánovány, výrazně změnit 

finanční rozvahu samotné koncese, což může mít dopad na dopravní toky. Veškerá opatření by 

proto měla být předmětem jednání mezi orgánem, který koncesi udělil, a koncesionářem, tak 

aby bylo možné najít vhodné řešení. 

 

Pozměňovací návrh  331 

Georges Bach, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Od 1. ledna 2021 členské státy, 

které vybírají mýtné, uplatňují poplatek za 

externí náklady na těžká vozidla, a to 

alespoň na části sítě vymezené v čl. 7 

odst. 1, pokud jsou škody na životním 

prostředí působené těžkými vozidly vyšší 

než průměrné škody na životním prostředí 

působené těžkými vozidly vymezené 

v souladu s příslušnými požadavky 

na podávání zpráv uvedenými v příloze 

IIIa.“; 

5. Od 1. ledna 2021 členské státy, 

které vybírají mýtné, uplatňují poplatek za 

externí náklady na těžká vozidla a dodávky 

určené k přepravě zboží, a to alespoň 

na části sítě vymezené v čl. 7 odst. 1, 

pokud jsou škody na životním prostředí 

působené těžkými vozidly vyšší než 

průměrné škody na životním prostředí 

působené těžkými vozidly vymezené 

v souladu s příslušnými požadavky 

na podávání zpráv uvedenými v příloze 

IIIa.“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  332 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

externí náklady na těžká vozidla, a to 

alespoň na části sítě vymezené v čl. 7 

odst. 1, pokud jsou škody na životním 

prostředí působené těžkými vozidly vyšší 

než průměrné škody na životním prostředí 

působené těžkými vozidly vymezené 

v souladu s příslušnými požadavky 

na podávání zpráv uvedenými v příloze 

IIIa.“; 

státy, které vybírají mýtné, uplatňovat 

poplatek za externí náklady na těžká 

vozidla, a to alespoň na části sítě vymezené 

v čl. 7 odst. 1, pokud jsou škody 

na životním prostředí působené těžkými 

vozidly vyšší než průměrné škody 

na životním prostředí působené těžkými 

vozidly vymezené v souladu s příslušnými 

požadavky na podávání zpráv uvedenými 

v příloze IIIa.“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  333 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Od 1. ledna 2021 členské státy, 

které vybírají mýtné, uplatňují poplatek za 

externí náklady na těžká vozidla, a to 

alespoň na části sítě vymezené v čl. 7 

odst. 1, pokud jsou škody na životním 

prostředí působené těžkými vozidly vyšší 

než průměrné škody na životním prostředí 

působené těžkými vozidly vymezené 

v souladu s příslušnými požadavky 

na podávání zpráv uvedenými v příloze 

IIIa.“; 

5. Od 1. ledna 2021 členské státy, 

které vybírají mýtné, uplatňují poplatek za 

externí náklady na těžká vozidla, a to 

na části sítě vymezené v čl. 7 odst. 1, 

pokud jsou škody na životním prostředí 

působené těžkými vozidly vyšší než 

průměrné škody na životním prostředí 

působené těžkými vozidly vymezené 

v souladu s příslušnými požadavky 

na podávání zpráv uvedenými v příloze 

IIIa.“; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  334 

Dominique Riquet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Od 1. ledna 2021 členské státy, 

které vybírají mýtné, uplatňují poplatek za 

externí náklady na těžká vozidla, a to 

alespoň na části sítě vymezené v čl. 7 

odst. 1, pokud jsou škody na životním 

prostředí působené těžkými vozidly vyšší 

než průměrné škody na životním prostředí 

působené těžkými vozidly vymezené 

v souladu s příslušnými požadavky 

na podávání zpráv uvedenými v příloze 

IIIa.“; 

5. Od 1. ledna 2021 členské státy, 

které vybírají mýtné, mohou uplatňovat 

poplatek za externí náklady na těžká 

vozidla, a to alespoň na části sítě vymezené 

v čl. 7 odst. 1, pokud jsou škody 

na životním prostředí působené těžkými 

vozidly vyšší než průměrné škody 

na životním prostředí působené těžkými 

vozidly vymezené v souladu s příslušnými 

požadavky na podávání zpráv uvedenými 

v příloze IIIa.“; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  335 

Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Je-li zavedení externích nákladů 

souvisejících se znečištěním ovzduší nebo 

hlukem, které jsou způsobeny provozem, 

technicky neproveditelné nebo 

představuje-li neúměrnou zátěž nebo 

obojí, mohou členské státy rozhodnout, že 

tyto náklady zavádět nebudou nebo že tak 

učiní pouze pod podmínkou, že vozidla 

používají jako platební metodu systém 

elektronického mýtného. V takovém 

případě mohou členské státy stanovit, že 

na vozidla, která jako platební metodu 

nepoužívají systém elektronického 

mýtného, se vztahuje mýtné na horní 

hranici sazby. 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý text. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 
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Or. it 

Odůvodnění 

Rozlišování emisních vlastností je technicky neproveditelné, protože tyto vlastnosti nelze 

odvodit z žádných vlastností vozidla a k jejich stanovení dochází teprve při registraci vozidla. 

Komplexní parametry, jako jsou emisní třídy Euro ad., lze tudíž uplatňovat teprve poté, co 

začne být používán systém elektronického mýtného. 

 

Pozměňovací návrh  336 

Maria Grapini 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7c – odst. 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Do 31. prosince 2023 se členský 

stát může od požadavku na zavedení 

poplatku za externí náklady odchýlit, a to 

za kterékoli z níže uvedených okolností: 

 i) zavedení tohoto poplatku by vážně 

narušilo soudržnost systémů výběru 

mýtného na jeho území; 

 ii) zavedení tohoto rozlišování by u 

dotčeného systému výběru mýtného 

nebylo technicky proveditelné; 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  337 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 1999/62/ES 

Článek 7d a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6) Vkládá se nový článek 7da, který 

zní: 

vypouští se 
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„Článek 7da  

1. Členské státy mohou v souladu s 

požadavky přílohy V zavést poplatek za 

kongesci na jakémkoliv úseku své silniční 

sítě, na němž dochází ke kongesci. 

Poplatek za kongesci lze uplatnit pouze na 

ty úseky silniční sítě, na nichž pravidelně 

dochází ke kongesci, a pouze během 

období, kdy ke kongesci dochází. 

 

2. Členské státy určí úseky silniční sítě a 

časová období podle odstavce 1 na základě 

objektivních kritérií souvisejících s úrovní 

vystavení kongesci na dotčených silnicích 

a v jejich okolí, například průměrné délky 

zdržení nebo délky kolony. 

 

3. Poplatek za kongesci uložený na 

jakémkoliv úseku silniční sítě nesmí být 

diskriminační vůči žádné kategorii vozidel 

v souladu se standardními koeficienty 

ekvivalence stanovenými v příloze V. 

 

4. Poplatek za kongesci musí odrážet 

náklady, které vozidlo působí ostatním 

uživatelům silnice a nepřímo i celé 

společnosti, nesmí však překročit 

maximální hodnoty stanovené pro daný 

typ silnice v příloze VI. 

 

5. Členské státy zavedou potřebné 

mechanismy pro monitorování dopadu 

poplatků za kongesci a pro účely 

přezkoumávání jejich výše. Výši poplatků 

pravidelně přinejmenším jednou za tři 

roky přezkoumají s cílem zajistit, aby 

nepřekračovaly náklady kongesce vzniklé 

v daném členském státě a na silničních 

úsecích, na které se poplatky za kongesci 

vztahují.“; 

 

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  338 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7d a – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy mohou v souladu s 

požadavky přílohy V zavést poplatek za 

kongesci na jakémkoliv úseku své silniční 

sítě, na němž dochází ke kongesci. 

Poplatek za kongesci lze uplatnit pouze na 

ty úseky silniční sítě, na nichž pravidelně 

dochází ke kongesci, a pouze během 

období, kdy ke kongesci dochází. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  339 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7d a – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy mohou v souladu s 

požadavky přílohy V zavést poplatek za 

kongesci na jakémkoliv úseku své silniční 

sítě, na němž dochází ke kongesci. 

Poplatek za kongesci lze uplatnit pouze na 

ty úseky silniční sítě, na nichž pravidelně 

dochází ke kongesci, a pouze během 

období, kdy ke kongesci dochází. 

1. Členské státy mohou v souladu s 

požadavky přílohy V zavést poplatek za 

kongesci na jakémkoliv úseku své silniční 

sítě, na němž dochází ke kongesci, a to bez 

ohledu na to, zda podléhá zpoplatnění 

pozemních komunikací. Poplatek za 

kongesci lze uplatnit pouze na ty úseky 

silniční sítě, na nichž pravidelně dochází ke 

kongesci, a pouze během období, kdy ke 

kongesci dochází. 

Or. fr 
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Odůvodnění 

Poplatky za kongesci by mělo být možné zavádět nebo ponechat v platnosti bez ohledu na 

zpoplatnění pozemních komunikací. 

 

Pozměňovací návrh  340 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7d a – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy určí úseky silniční 

sítě a časová období podle odstavce 1 na 

základě objektivních kritérií souvisejících 

s úrovní vystavení kongesci na dotčených 

silnicích a v jejich okolí, například 

průměrné délky zdržení nebo délky 

kolony. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  341 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7d a – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Poplatek za kongesci uložený na 

jakémkoliv úseku silniční sítě nesmí být 

diskriminační vůči žádné kategorii vozidel 

v souladu se standardními koeficienty 

ekvivalence stanovenými v příloze V. 

vypouští se 

Or. de 
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Pozměňovací návrh  342 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7d a – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Poplatek za kongesci uložený na 

jakémkoliv úseku silniční sítě nesmí být 

diskriminační vůči žádné kategorii vozidel 

v souladu se standardními koeficienty 

ekvivalence stanovenými v příloze V. 

3. Poplatek za kongesci uložený na 

jakémkoliv úseku silniční sítě nesmí být 

diskriminační vůči žádné kategorii vozidel 

v souladu se standardními koeficienty 

ekvivalence stanovenými v příloze V. 

Členské státy mohou nicméně 

rozhodnout, že za účelem podpory 

hromadné dopravy a socioekonomického 

rozvoje a územní soudržnosti osvobodí od 

tohoto poplatku autobusy a autokary. 

Or. en 

Odůvodnění 

Osobní automobily tvoří dvě třetiny nákladů na kongesci v EU. Náklady na kongesci v 

současnosti již nese odvětví komerční silniční dopravy v podobě ztráty prostředků a času a v 

podobě vyšších nákladů a daní. V odvětví osobní dopravy autobusy a autokary již přispívají 

ke zmírňování nepříznivých účinků kongesce a tím, že jsou schopny na vozovce nahradit více 

než 30 automobilů, zvyšují udržitelnost evropského systému mobility. 

 

Pozměňovací návrh  343 

Dominique Riquet, Gesine Meissner, Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7d a – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členské státy mohou stanovit 

výjimky umožňující upravit sazbu 

poplatku za kongesci pro historická 

vozidla. 
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Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  344 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7d a – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Poplatek za kongesci musí odrážet 

náklady, které vozidlo působí ostatním 

uživatelům silnice a nepřímo i celé 

společnosti, nesmí však překročit 

maximální hodnoty stanovené pro daný 

typ silnice v příloze VI. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Neexistuje žádný spolehlivý základ pro výpočet nákladů na kongesci pro ostatní účastníky 

silničního provozu a pro společnost. 

 

Pozměňovací návrh  345 

Michael Cramer, Karima Delli, Bas Eickhout 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7d a – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Poplatek za kongesci musí odrážet 

náklady, které vozidlo působí ostatním 

uživatelům silnice a nepřímo i celé 

společnosti, nesmí však překročit 

maximální hodnoty stanovené pro daný 

typ silnice v příloze VI. 

4. Poplatek za kongesci musí odrážet 

náklady, které vozidlo působí ostatním 

uživatelům silnice a nepřímo i celé 

společnosti, a nesmí být nižší než hodnoty 

stanovené pro daný typ silnice v příloze 

VI. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  346 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7d a – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy zavedou potřebné 

mechanismy pro monitorování dopadu 

poplatků za kongesci a pro účely 

přezkoumávání jejich výše. Výši poplatků 

pravidelně přinejmenším jednou za tři 

roky přezkoumají s cílem zajistit, aby 

nepřekračovaly náklady kongesce vzniklé 

v daném členském státě a na silničních 

úsecích, na které se poplatky za kongesci 

vztahují.“; 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  347 

Georges Bach, Wim van de Camp, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7d a – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy zavedou potřebné 

mechanismy pro monitorování dopadu 

poplatků za kongesci a pro účely 

přezkoumávání jejich výše. Výši poplatků 

pravidelně přinejmenším jednou za tři 
roky přezkoumají s cílem zajistit, aby 

nepřekračovaly náklady kongesce vzniklé 

v daném členském státě a na silničních 

úsecích, na které se poplatky za kongesci 

vztahují.“; 

5. Členské státy zavedou potřebné 

mechanismy pro monitorování dopadu 

poplatků za kongesci a pro účely 

přezkoumávání jejich výše. Výši poplatků 

každý rok přezkoumají s cílem zajistit, aby 

nepřekračovaly náklady kongesce vzniklé 

v daném členském státě a na silničních 

úsecích, na které se poplatky za kongesci 

vztahují.“; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  348 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Článek 7d a a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a) Vkládá se nový článek 7daa, který 

zní: 

 „Článek 7daa 

 Od 31. prosince 2021 nemohou členské 

státy vybírat již žádné poplatky za 

kongesci.“ 

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  349 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7f – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členský stát může poté, co 

informuje Komisi, zavést přirážku k 

poplatkům za pozemní komunikace na 

určitých úsecích, na nichž pravidelně 

dochází ke kongesci, nebo jejichž užívání 

vozidly působí značné škody na životním 

prostředí, a to za následujících podmínek: 

1. Členský stát může poté, co 

informuje Komisi, zavést přirážku k 

poplatkům za pozemní komunikace na 

určitých úsecích, jejichž užívání vozidly 

působí značné škody na životním prostředí, 

a to za následujících podmínek: 



 

PE618.222v01-00 26/96 AM\1146657CS.docx 

CS 

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  350 

Dominique Riquet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) příjmy plynoucí z přirážky se 

investují do financování výstavby 

pozemních komunikací hlavní sítě 

vymezené podle kapitoly III nařízení (EU) 

č.1315/2013, které přímo přispívají ke 

zmírnění kongesce nebo poškození 

životního prostředí a které se nacházejí ve 

stejném koridoru jako silniční úsek, u nějž 

je přirážka zavedena; 

a) příjmy plynoucí z přirážky se 

investují do financování výstavby 

pozemních komunikací, které přímo 

přispívají ke zmírnění kongesce nebo 

poškození životního prostředí; 

Or. fr 

Odůvodnění 

Zjednodušení, které členským státům umožní provádět investice, které mají s ohledem na stav 

celé jejich silniční sítě prioritu. 

 

Pozměňovací návrh  351 

Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7f – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) příjmy plynoucí z přirážky se a) příjmy plynoucí z přirážky se 
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investují do financování výstavby 

pozemních komunikací hlavní sítě 

vymezené podle kapitoly III nařízení (EU) 

č.1315/2013, které přímo přispívají ke 

zmírnění kongesce nebo poškození 

životního prostředí a které se nacházejí ve 

stejném koridoru jako silniční úsek, u nějž 

je přirážka zavedena; 

investují do financování výstavby 

jakýchkoli pozemních komunikací nebo 

jiných úseků silniční sítě, na nichž se 

vybírá mýtné, vymezených podle kapitoly I 

nařízení (EU) č.1315/2013, které přímo 

přispívají ke zmírnění kongesce nebo 

poškození životního prostředí; 

Or. hu 

Odůvodnění 

Příjmy z přirážky musí být podle mého názoru možné používat na rozvoj celé sítě TEN-T a v 

souladu se stanovenými požadavky též na rozvoj jiných úseků silniční sítě, na nichž se vybírá 

mýtné. 

 

Pozměňovací návrh  352 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7f – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) příjmy plynoucí z přirážky se 

investují do financování výstavby 

pozemních komunikací hlavní sítě 

vymezené podle kapitoly III nařízení (EU) 

č.1315/2013, které přímo přispívají ke 

zmírnění kongesce nebo poškození 

životního prostředí a které se nacházejí ve 

stejném koridoru jako silniční úsek, u nějž 

je přirážka zavedena; 

(Netýká se českého znění.)  

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  353 
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Michael Cramer, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7f – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) přirážka nepřesáhne 15 % 

váženého průměrného poplatku za 

pozemní komunikace vypočteného podle 

čl. 7b odst. 1 a článku 7e; avšak jsou-li 

vytvořené příjmy investovány do 

přeshraničních úseků koridorů základní 

sítě, nesmí přirážka přesáhnout 25 %; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  354 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7f – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) přirážka nepřesáhne 15 % váženého 

průměrného poplatku za pozemní 

komunikace vypočteného podle čl. 7b odst. 

1 a článku 7e; avšak jsou-li vytvořené 

příjmy investovány do přeshraničních 

úseků koridorů základní sítě, nesmí 

přirážka přesáhnout 25 %;  

b) přirážka nepřesáhne 15 % váženého 

průměrného poplatku za pozemní 

komunikace vypočteného podle čl. 7b odst. 

1 a článku 7e; avšak jsou-li vytvořené 

příjmy investovány do přeshraničních 

úseků koridorů základní sítě, nesmí 

přirážka přesáhnout 50 %;  

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  355 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 
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Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 1 a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. V případech nových 

přeshraničních projektů lze přirážku 

zavést pouze se souhlasem všech 

členských států zapojených do tohoto 

projektu. 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  356 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7f – odst. 1 a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a) V případech nových 

přeshraničních projektů lze přirážku 

zavést pouze se souhlasem všech 

členských států zapojených do tohoto 

projektu. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  357 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7f – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„3. Jakmile Komise od členského státu, 

který má v úmyslu uplatnit přirážku, obdrží 

požadované informace, sdělí tyto 

informace členům výboru uvedeného v 

„3. Jakmile Komise od členského státu, 

který má v úmyslu uplatnit přirážku, obdrží 

požadované informace, sdělí tyto 

informace členům výboru uvedeného v 
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článku 9c. Jestliže se Komise domnívá, že 

zamýšlená přirážka nesplňuje podmínky 

stanovené v odstavci 1 nebo bude mít 

významné nepříznivé dopady na 

hospodářský rozvoj okrajových regionů, 

může prostřednictvím prováděcích aktů 

plány týkající se poplatků předložené 

dotyčným členským státem zamítnout 

nebo si vyžádat jejich změnu. Tyto 

prováděcí akty se přijímají poradním 

postupem podle čl. 9c odst. 2. 

článku 9c. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  358 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7f – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Částka přirážky se odečte od částky 

poplatku za externí náklady vypočteného 

podle článku 7c, s výjimkou vozidel 

emisních tříd EURO 0, I a II ode dne 15. 

října 2011 a emisních tříd EURO III a IV 

od 1. ledna 2015, třídy V od 1. ledna 2019 

a třídy VI od ledna 2023. Všechny příjmy 

získané současným uplatňováním přirážky 

a poplatků za externí náklady se použijí k 

financování staveb koridorů základní sítě 

uvedených v části I přílohy I nařízení 

(EU) č. 1316/2013. 

4. Částka přirážky se odečte od částky 

poplatku za externí náklady vypočteného 

podle článku 7c, s výjimkou vozidel 

emisních tříd EURO 0, I a II ode dne 15. 

října 2011 a emisních tříd EURO III a IV 

od 1. ledna 2015, třídy V od 1. ledna 2019 

a třídy VI od ledna 2023. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  359 

Rolandas Paksas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 
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Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7f – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Částka přirážky se odečte od částky 

poplatku za externí náklady vypočteného 

podle článku 7c, s výjimkou vozidel 

emisních tříd EURO 0, I a II ode dne 15. 

října 2011 a emisních tříd EURO III a IV 

od 1. ledna 2015, třídy V od 1. ledna 2019 

a třídy VI od ledna 2023. Všechny příjmy 

získané současným uplatňováním přirážky 

a poplatků za externí náklady se použijí k 

financování staveb koridorů základní sítě 

uvedených v části I přílohy I nařízení (EU) 

č. 1316/2013. 

4. Částka přirážky se odečte od částky 

poplatku za externí náklady vypočteného 

podle článku 7c, s výjimkou vozidel 

emisních tříd EURO 0, I a II ode dne 15. 

října 2011 a emisních tříd EURO III a IV 

od 1. ledna 2015, třídy V od 1. ledna 2019 

a třídy VI od ledna 2023. Všechny příjmy 

získané současným uplatňováním přirážky 

a poplatků za externí náklady se použijí k 

odstranění kritických míst a k financování 

staveb koridorů základní sítě uvedených v 

části I přílohy I nařízení (EU) č. 

1316/2013. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  360 

Michael Cramer, Keith Taylor, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7f – odst. 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. V (přeshraničních) horských 

oblastech, jako jsou Alpy v souladu s 

popisem uvedeným v Dopravním 

protokolu Alpské úmluvy, je možné 

stanovit výrazně vyšší přirážku, protože 

náklady na pozemní komunikace, jakož i 

klimatické a environmentální škody jsou v 

těchto oblastech větší. Tyto vyšší přirážky 

stanoví dotčené členské státy a regiony a 

jejich výše odpovídá výše zmíněným 

vyšším nákladům. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  361 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7f – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přirážka nesmí být uplatňována na 

úsecích pozemních komunikací, na 

kterých je uplatňován poplatek za 

kongesci. 

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  362 

Michael Cramer 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a.  Od … [datum vstupu této směrnice 

v platnost] mohou vozidla s nízkými a 

nulovými emisemi využívat nižších 

poplatků za užívání pozemních 

komunikací, snížených o nejvyšší 

přípustný počet procentních bodů, jak je 

tomu v případě přístupu vlakových 

souprav do železniční sítě, přičemž je 

třeba dodržovat podmínky vymezené v čl. 

7 písm. g) bodě 4. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  363 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7f – odst. 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a.  Členský stát může pro stávající 

koncesní smlouvy stanovit výjimku z 

kteréhokoli ustanovení odstavců 1 až 5, 

pokud by dodržení těchto ustanovení 

vážně narušilo soudržnost systémů výběru 

mýtného na jeho území. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  364 

Olga Sehnalová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do 31. prosince 2021 lze poplatky za 

pozemní komunikace rozlišovat pro účely 

snížení kongesce, minimalizace škod na 

pozemních komunikacích, optimálního 

využívání dotčených pozemních 

komunikací nebo podpory bezpečnosti 

silničního provozu, pokud jsou splněny 

následující podmínky: 

Do 31. prosince 2021 nebo po vypršení 

smlouvy s provozovatelem mýtného 

systému, která končí po tomto datu, lze 

poplatky za pozemní komunikace 

rozlišovat pro účely snížení kongesce, 

minimalizace škod na pozemních 

komunikacích, optimálního využívání 

dotčených pozemních komunikací nebo 

podpory bezpečnosti silničního provozu, 

pokud jsou splněny následující podmínky: 

Or. cs 

Odůvodnění 

Změna výběru poplatků za pozemní komunikace by měla respektovat stávající platné smlouvy. 
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Pozměňovací návrh  365 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do 31. prosince 2021 lze poplatky za 

pozemní komunikace rozlišovat pro účely 

snížení kongesce, minimalizace škod na 

pozemních komunikacích, optimálního 

využívání dotčených pozemních 

komunikací nebo podpory bezpečnosti 

silničního provozu, pokud jsou splněny 

následující podmínky: 

Do 31. prosince 2021 lze poplatky za 

pozemní komunikace rozlišovat pro účely 

minimalizace škod na pozemních 

komunikacích, optimálního využívání 

dotčených pozemních komunikací nebo 

podpory bezpečnosti silničního provozu, 

pokud jsou splněny následující podmínky: 

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  366 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 1 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) poplatek za pozemní komunikace 

nepřesáhne o více než 175 % maximální 

výši váženého průměrného poplatku za 

pozemní komunikace uvedeného v článku 

7b; 

c) poplatek za pozemní komunikace 

nepřesáhne o více než 125 % maximální 

výši váženého průměrného poplatku za 

pozemní komunikace uvedeného v článku 

7b; 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  367 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 1 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) doba dopravní špičky, pro niž jsou 

za účelem snížení kongesce stanoveny 

vyšší poplatky za pozemní komunikace, 

nepřekračuje pět hodin denně; 

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  368 

Dominique Riquet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 1 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) doba dopravní špičky, pro niž jsou 

za účelem snížení kongesce stanoveny 

vyšší poplatky za pozemní komunikace, 

nepřekračuje pět hodin denně; 

d) doba dopravní špičky, pro niž jsou 

za účelem snížení kongesce stanoveny 

vyšší poplatky za pozemní komunikace, 

nepřekračuje pět hodin denně nebo počet 

hodin, během kterých kongesce přesahuje 

100 % kapacity; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  369 

Michael Cramer, Karima Delli 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) členění nemá za následek 

odklánění dopravy na alternativní vedlejší 

pozemní komunikace. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  370 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud jde o těžká vozidla, do 31. prosince 

2020 členské státy rozlišují poplatky za 

pozemní komunikace podle emisní třídy 

EURO vozidla tak, že nepřesáhnou o více 

než 100 % stejný poplatek stanovený pro 

obdobná vozidla, která splňují nejpřísnější 

emisní normy. Stávající koncesní smlouvy 

mohou být od tohoto požadavku až do 

obnovení smlouvy osvobozeny. 

Pokud jde o těžká vozidla, členské státy 

rozlišují poplatky za pozemní komunikace 

podle emisní třídy EURO vozidla tak, že 

nepřesáhnou o více než 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla, 

která splňují nejpřísnější emisní normy. 

Stávající koncesní smlouvy mohou být od 

tohoto požadavku až do obnovení smlouvy 

osvobozeny. 

Or. en 

Odůvodnění 

Členění emisních tříd EURO by se rušit nemělo. 

 

Pozměňovací návrh  371 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Jestliže při kontrole není řidič nebo 

případně dopravce schopen předložit 

doklady o vozidle nezbytné ke zjištění 

emisní třídy vozidla pro účely odstavce 2, 

mohou členské státy uplatnit mýtné do 

výše nejvyšší použitelné sazby. 

3. Jestliže při kontrole u sebe řidič 

nebo případně dopravce nemá platný 

předplacený kupón nebo jeho vozidlo 

nemá provozovatelem mýta schválené 

palubní zařízení nezbytné ke zjištění 

emisní třídy vozidla pro účely odstavce 2, 

mohou členské státy uplatnit mýtné do 

výše nejvyšší použitelné sazby. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  372 

Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Jestliže při kontrole není řidič nebo 

případně dopravce schopen předložit 

doklady o vozidle nezbytné ke zjištění 

emisní třídy vozidla pro účely odstavce 2, 

mohou členské státy uplatnit mýtné do 

výše nejvyšší použitelné sazby. 

3. Jestliže řidič nebo případně 

dopravce neprovádí platby prostřednictvím 

systému elektronického mýtného nebo při 

kontrole není schopen předložit doklady o 

vozidle nezbytné ke zjištění emisní třídy 

vozidla pro účely odstavce 2, mohou 

členské státy uplatnit mýtné do výše 

nejvyšší použitelné sazby. 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý text. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 

Or. it 

Odůvodnění 

Rozlišování emisních vlastností je technicky neproveditelné, protože tyto vlastnosti nelze 

odvodit z žádných vlastností vozidla a k jejich stanovení dochází teprve při registraci vozidla. 

Uplatňování tohoto postupu by vyžadovalo předchozí registraci majitele vozidla a používání 

systému rozpoznávání registračních značek. Uplatňování tohoto postupu tam, kde se používá 

systém elektronického mýtného, by mohlo být naopak praktičtější. 
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Pozměňovací návrh  373 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 4 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co Komise zveřejní 

oficiální údaje o emisích CO2 ve smyslu 

nařízení (EU) …/…***** přijme Komise 

akt v přenesené pravomoci podle článku 

9e, kterým stanoví referenční hodnoty 

emisí CO2 a odpovídající kategorizaci pro 

těžká vozidla. 

Do jednoho roku poté, co Komise zveřejní 

oficiální údaje o emisích CO2 ve smyslu 

nařízení (EU) …/…***** přijme Komise 

akt v přenesené pravomoci podle článku 

9e, kterým stanoví referenční hodnoty 

emisí CO2 a odpovídající kategorizaci pro 

těžká vozidla a zohlední pokročilé 

technologie a vymezí postupy umožňující 

zahrnout do výpočtu výše silničních 

poplatků třídy označení pneumatik v 

souladu s nařízením (ES) č. 1222/2009. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  374 

Michael Cramer, Keith Taylor, Karima Delli, Bas Eickhout 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 4 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co Komise zveřejní 

oficiální údaje o emisích CO2 ve smyslu 

nařízení (EU) …/…***** přijme Komise 

akt v přenesené pravomoci podle článku 

9e, kterým stanoví referenční hodnoty 

emisí CO2, a odpovídající kategorizaci pro 

těžká vozidla. 

Do jednoho roku od uveřejnění této 

směrnice a na základě stávajících údajů o 

emisích CO2 navrhne Komise odpovídající 

aktualizaci této směrnice s cílem plně 

internalizovat externí náklady související 

se emisemi CO2, a to na základě škod 

způsobených změnou klimatu, jakož i 

investic uskutečněných za účelem 

předcházení škodám plynoucím ze změny 

klimatu nebo za účelem omezování těchto 



 

AM\1146657CS.docx 39/96 PE618.222v01-00 

 CS 

škod. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  375 

Georges Bach, Wim van de Camp, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 4 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co Komise zveřejní 

oficiální údaje o emisích CO2 ve smyslu 

nařízení (EU) …/…***** přijme Komise 

akt v přenesené pravomoci podle článku 

9e, kterým stanoví referenční hodnoty 

emisí CO2 a odpovídající kategorizaci pro 

těžká vozidla. 

Do jednoho roku poté, co Komise zveřejní 

oficiální údaje o emisích CO2 ve smyslu 

nařízení (EU) …/…***** přijme Komise 

akt v přenesené pravomoci podle článku 

9e, kterým stanoví referenční hodnoty 

emisí CO2 a odpovídající kategorizaci pro 

těžká vozidla a zohlední technologie pro 

snižování emisí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  376 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 4 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co Komise zveřejní 

oficiální údaje o emisích CO2 ve smyslu 

nařízení (EU) …/…***** přijme Komise 

akt v přenesené pravomoci podle článku 

9e, kterým stanoví referenční hodnoty 

emisí CO2 a odpovídající kategorizaci pro 

těžká vozidla. 

Do dvou let poté, co Komise zveřejní 

oficiální údaje o emisích CO2 ve smyslu 

nařízení (EU) …/…***** přijme Komise 

prováděcí akt podle článku 9e, kterým 

stanoví referenční hodnoty emisí CO2 a 

odpovídající kategorizaci pro těžká 

vozidla. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  377 

Merja Kyllönen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 4 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

 Stejně tak provoz s nulovými emisemi by 

měl být zvýhodněn na základě stejného 

snížení, a to za předpokladu, že takové 

fungování může být prokázáno. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  378 

Gesine Meissner 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 4 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 
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hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. Stejně tak 

provoz s nulovými emisemi by měl být 

zvýhodněn na základě stejného snížení, 

a to za předpokladu, že takové fungování 

může být prokázáno. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  379 

David-Maria Sassoli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 4 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Od data vstupu této směrnice v platnost se 

na vozidla s nulovými nebo sníženými 

emisemi použijí poplatky za infrastrukturu 

snížené o 75 % v porovnání s nejvyšší 

sazbou. 

Or. it 
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Odůvodnění 

Vozidly s nulovými emisemi se rozumí vozidla na elektrický pohon, která se vzhledem ke své 

nedostatečné autonomii, dané částečně tím, že po technologické stránce nejsou zatím zcela 

dokonalá, používají v městských a příměstských oblastech, a nikoli v transevropských sítích. 

Podpora vozidel, která používají palivo s nízkým environmentálním dopadem, například plyn, 

vyžaduje pobídky, které však nesmí překročit výši externích nákladů, a to proto, že jejich 

dopad na pozemní komunikace je bez ohledu na druh použitého paliva tentýž. 

 

Pozměňovací návrh  380 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 4 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

Do dvou let poté, co prováděcí akt vstoupí 

v platnost, upraví členské státy poplatky za 

pozemní komunikace s ohledem na 

referenční hodnoty emisí CO2 a 

kategorizaci vozidel. Poplatky budou 

členěny tak, aby žádná hodnota poplatku za 

pozemní komunikace nepřekročila více než 

o 100 % stejný poplatek stanovený pro 

obdobná vozidla s nejnižší nenulovou 

hodnotou emisí CO2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  381 

Michael Cramer 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 4 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 
Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Na vozidla s nulovými emisemi se mohou 

použít poplatky za infrastrukturu snížené 

nejvýše o 50 % v porovnání s nejvyšší 

sazbou, pokud jejich souhrnný podíl na 

registracích vozidel v dotčeném členském 

státě nepřevyšuje hranici 10 %. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  382 

Wim van de Camp 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 4 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi a na 

provoz s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

Or. en 
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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  383 

Andor Deli 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 4 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi a na 

provoz s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

 (Tatáž změna by se měla provést i v příloze 

VII.) 

Or. en 

Odůvodnění 

Snížení poplatků o 75 % by se mělo vztahovat rovněž na vozidla schopná provozu s nulovými 

emisemi, která sice nepatří do kategorie vozidel s nulovými emisemi, avšak v rámci pokryté 

silniční sítě mohou být provozována bez výfukových emisí. Měli bychom proto zajistit 

technologickou neutralitu a podporovat větší počet čistých vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  384 

Georges Bach, Wim van de Camp, Markus Ferber 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 4 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi a na 

provoz s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  385 

Massimiliano Salini, Wim van de Camp, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 g – odst. 4 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými a nízkými emisemi 
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poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

se použijí poplatky za infrastrukturu 

snížené o 75 % v porovnání s nejvyšší 

sazbou. 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý text. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 

Or. en 

Odůvodnění 

Nižší poplatky za infrastrukturu by se měly vztahovat i na vozidla s nízkými emisemi, 

vezmeme-li v úvahu, jak malé množství emisí CO2 produkují. 

 

Pozměňovací návrh  386 

Dominique Riquet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 4 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, mohou 

členské státy upravit poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu, které budou 

v porovnání s nejvyšší sazbou výrazně 

snížené. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Rozmezí pro členění poplatků vztahujících se na vozidla s nulovými emisemi musí být uvedeno 

pouze orientačně, bez udání pevně stanovené výše slevy nebo časového trvání. Jedná se o 

pobídkový mechanismus, který musí umožňovat členění podle úrovně vozového parku v 



 

AM\1146657CS.docx 47/96 PE618.222v01-00 

 CS 

jednotlivých členských státech. V případě rychlé obměny autoparku je důležité, aby výše 

poplatků nebránila dostatečnému investování do infrastruktury. 

 

Pozměňovací návrh  387 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 g – odst. 4 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, mohou 

členské státy upravit poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  388 

Claudia Țapardel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 4 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 
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hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky, které budou v porovnání 

s nejvyšší sazbou nižší. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  389 

Marie-Christine Arnautu 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 4 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 100 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

Do jednoho roku poté, co akt v přenesené 

pravomoci vstoupí v platnost, upraví 

členské státy poplatky za pozemní 

komunikace s ohledem na referenční 

hodnoty emisí CO2 a kategorizaci vozidel. 

Poplatky budou členěny tak, aby žádná 

hodnota poplatku za pozemní komunikace 

nepřekročila více než o 50 % stejný 

poplatek stanovený pro obdobná vozidla s 

nejnižší nenulovou hodnotou emisí CO2. 

Na vozidla s nulovými emisemi se použijí 

poplatky za infrastrukturu snížené o 75 % 

v porovnání s nejvyšší sazbou. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  390 

Georges Bach, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g – odst. 4 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a.  Komise vypracuje hodnotící zprávu 

odhadující tržní podíl vozidel s nulovými 

emisemi a provozu s nulovými emisemi 

(Úř. věst.: vložit datum: pět let po vstupu 

této směrnice v platnost). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  391 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Článek 7g a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Článek 7ga vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  392 

Dominique Riquet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V případě lehkých vozidel mohou 

členské státy do 31. prosince 2021 

rozlišovat mýtné a poplatky za užívání 

podle působení vozidel na životní 

prostředí. 

vypouští se 

Or. fr 

 



 

PE618.222v01-00 50/96 AM\1146657CS.docx 

CS 

Pozměňovací návrh  393 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V případě lehkých vozidel mohou 

členské státy do 31. prosince 2021 

rozlišovat mýtné a poplatky za užívání 

podle působení vozidel na životní 

prostředí. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  394 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V případě lehkých vozidel mohou 

členské státy do 31. prosince 2021 

rozlišovat mýtné a poplatky za užívání 

podle působení vozidel na životní 

prostředí. 

1. V případě lehkých vozidel mohou 

členské státy do 31. prosince 2021 

rozlišovat mýtné a poplatky za užívání 

podle působení vozidel na životní 

prostředí. Za účelem zachování právní 

jistoty a platnosti stávajících dohod 

týkajících se výstavby či údržby dálnic by 

se na ně tyto předpisy až do skončení 

jejich platnosti neměly vztahovat. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  395 

Markus Ferber, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V případě lehkých vozidel mohou 

členské státy do 31. prosince 2021 

rozlišovat mýtné a poplatky za užívání 

podle působení vozidel na životní 

prostředí. 

1. V případě lehkých vozidel mohou 

členské státy do 31. prosince 2021 

rozlišovat mýtné a poplatky za užívání 

podle působení vozidel na životní 

prostředí. Přitom je nutno zohledňovat 

zásadu přiměřenosti ve vztahu k jiným 

vozidlům. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  396 

Georges Bach, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V případě lehkých vozidel mohou 

členské státy do 31. prosince 2021 

rozlišovat mýtné a poplatky za užívání 

podle působení vozidel na životní 

prostředí. 

1. V případě lehkých vozidel a 

dodávek určených k přepravě zboží mohou 

členské státy do 31. prosince 2021 

rozlišovat mýtné a poplatky za užívání 

podle působení vozidel na životní 

prostředí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  397 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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1. V případě lehkých vozidel mohou 

členské státy do 31. prosince 2021 

rozlišovat mýtné a poplatky za užívání 

podle působení vozidel na životní 

prostředí. 

1. V případě lehkých vozidel mohou 

členské státy rozlišovat mýtné a poplatky 

za užívání podle působení vozidel na 

životní prostředí. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  398 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Od 1. ledna 2022 členské státy 

rozlišují mýtné a v případě poplatků za 

užívání alespoň roční poplatky podle emisí 

CO2 a znečišťujících látek z vozidel podle 

pravidel stanovených v příloze VII. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  399 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Od 1. ledna 2022 členské státy 

rozlišují mýtné a v případě poplatků za 

užívání alespoň roční poplatky podle emisí 

CO2 a znečišťujících látek z vozidel podle 

pravidel stanovených v příloze VII. 

2. Od 1. ledna 2022 členské státy 

rozlišují mýtné a v případě poplatků za 

užívání alespoň roční poplatky podle emisí 

CO2 a znečišťujících látek z vozidel podle 

pravidel stanovených v příloze VII. Za 

účelem zachování právní jistoty a 

platnosti stávajících dohod týkajících se 

výstavby či údržby dálnic by se na ně tyto 
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předpisy až do skončení jejich platnosti 

neměly vztahovat. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  400 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Od 1. ledna 2022 členské státy 

rozlišují mýtné a v případě poplatků za 

užívání alespoň roční poplatky podle emisí 

CO2 a znečišťujících látek z vozidel podle 

pravidel stanovených v příloze VII. 

2. Od 1. ledna 2022 členské státy 

rozlišují mýtné a v případě poplatků za 

užívání alespoň roční poplatky podle emisí 

CO2 a znečišťujících látek z vozidel podle 

pravidel stanovených v příloze VII. 

 Za účelem dosažení stanovených cílů 

členské státy poskytují dotace a pobídky 

pro investice do čistších technologií. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  401 

Olga Sehnalová 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7 ga – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Od 1. ledna 2022 členské státy 

rozlišují mýtné a v případě poplatků za 

užívání alespoň roční poplatky podle emisí 

CO2 a znečišťujících látek z vozidel podle 

pravidel stanovených v příloze VII. 

2. Od 1. ledna 2022 nebo po vypršení 

smlouvy s provozovatelem mýtného 

systému, která končí po tomto datu, 
členské státy rozlišují mýtné a v případě 

poplatků za užívání alespoň roční poplatky 

podle emisí CO2 a znečišťujících látek z 

vozidel podle pravidel stanovených v 
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příloze VII. 

Or. cs 

Odůvodnění 

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

 

Pozměňovací návrh  402 

Maria Grapini 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Od 1. ledna 2022 členské státy 

rozlišují mýtné a v případě poplatků za 

užívání alespoň roční poplatky podle emisí 

CO2 a znečišťujících látek z vozidel podle 

pravidel stanovených v příloze VII. 

(2) Od 1. ledna 2022 členské státy 

rozlišují mýtné a v případě poplatků za 

užívání alespoň roční poplatky podle emisí 

CO2 a znečišťujících látek z vozidel podle 

pravidel stanovených v příloze VII  a v 

souladu s ustanoveními čl. 7c odst. 5a této 

směrnice. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  403 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Od 1. ledna 2022 členské státy 

rozlišují mýtné a v případě poplatků za 

užívání alespoň roční poplatky podle emisí 

CO2 a znečišťujících látek z vozidel podle 

pravidel stanovených v příloze VII. 

2. Od 1. ledna 2022 mohou členské 

státy rozlišovat mýtné a v případě poplatků 

za užívání alespoň roční poplatky podle 

emisí CO2 a znečišťujících látek z vozidel 

podle pravidel stanovených v příloze VII. 



 

AM\1146657CS.docx 55/96 PE618.222v01-00 

 CS 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  404 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Od 1. ledna 2022 členské státy 

rozlišují mýtné a v případě poplatků za 

užívání alespoň roční poplatky podle emisí 

CO2 a znečišťujících látek z vozidel podle 

pravidel stanovených v příloze VII. 

2. Členské státy mohou rozlišovat 

mýtné a v případě poplatků za užívání 

alespoň roční poplatky podle emisí CO2 a 

znečišťujících látek z vozidel podle 

pravidel stanovených v příloze VII. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  405 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. V členění mýtného mohou členské 

státy zohlednit zlepšení environmentální 

výkonnosti vozidla v souvislosti s jeho 

úpravou umožňující používání 

alternativních pohonných hmot. 

 Za tímto účelem by všechny režimy 

předplatného stejně jako veškerá jiná 

ujednání s provozovatelem systému 

výběru mýtného měly uživatelům umožnit, 

aby členění mýtného využívali způsobem, 

který zohlední environmentální výkonnost 

vozidla po provedení úpravy. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  406 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Jestliže při kontrole není řidič 

nebo případně dopravce schopen předložit 

doklady o vozidle nezbytné ke zjištění 

hodnot emisí vozidla (prohlášení o shodě) 

podle nařízení Komise (EU) …/…******, 

mohou členské státy uplatnit mýtné nebo 

roční poplatky za užívání do výše nejvyšší 

použitelné sazby. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  407 

Merja Kyllönen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Jestliže při kontrole není řidič nebo 

případně dopravce schopen předložit 

doklady o vozidle nezbytné ke zjištění 

hodnot emisí vozidla (prohlášení o shodě) 

podle nařízení Komise (EU) …/…******, 

mohou členské státy uplatnit mýtné nebo 

roční poplatky za užívání do výše nejvyšší 

použitelné sazby. 

3. Jestliže při kontrole není řidič nebo 

případně dopravce schopen předložit 

doklady o vozidle nezbytné ke zjištění 

hodnot emisí vozidla (prohlášení o shodě) 

podle nařízení Komise (EU) …/…******, 

mohou členské státy uplatnit mýtné nebo 

roční poplatky za užívání do výše nejvyšší 

použitelné sazby. Na základě pozdějšího 

předložení příslušných dokladů 

prokazujících hodnoty emisí vozidla bude 

částka představující rozdíl mezi 

uplatněnou výší mýtného či poplatků 

a náležitou výší mýtného či poplatku 
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platného pro dotčené vozidlo vrácena. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu se zásadou, že mýtné a poplatky za užívání mohou být členěny podle hodnoty emisí 

vozidla, by provozovatelé měli mít možnost dodat v dobré víře potřebné důkazní informace, 

aniž by museli platit poplatky navíc. 

 

 

Pozměňovací návrh  408 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„3. Jestliže při kontrole není řidič nebo 

případně dopravce schopen předložit 

doklady o vozidle nezbytné ke zjištění 

hodnot emisí vozidla (prohlášení o shodě) 

podle nařízení Komise (EU) …/…******, 

mohou členské státy uplatnit mýtné nebo 

roční poplatky za užívání do výše nejvyšší 

použitelné sazby. 

„3. Jestliže při kontrole není řidič nebo 

případně dopravce držitelem předplatného 

a nemá s provozovatelem systému výběru 

mýtného ani žádné jiné ujednání nebo 

není schopen předložit doklady o vozidle 

nezbytné ke zjištění hodnot emisí vozidla 

(prohlášení o shodě) podle nařízení Komise 

(EU) …/…******, mohou členské státy 

uplatnit mýtné nebo roční poplatky za 

užívání do výše nejvyšší použitelné sazby. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  409 

Wim van de Camp 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 3a. Členské státy mohou přijmout 

mimořádná opatření za účelem 

zpoplatnění historických vozidel podle čl. 

3 odst. 7 směrnice 2014/45/EU1a. 

 _________________ 

 1a Směrnice 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 

(Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  410 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 9a, kterými se mění příloha VII 

za účelem přizpůsobení podmínek 

uvedených v této příloze technickému 

pokroku. 

vypouští se 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  411 

Massimiliano Salini, Wim van de Camp, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 9a, kterými se mění příloha VII za 

účelem přizpůsobení podmínek uvedených 

v této příloze technickému pokroku. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 9a, kterými se mění příloha VII za 

účelem přizpůsobení podmínek uvedených 

v této příloze technickému pokroku a 

zohlední podíl součástí na zlepšování 

bezpečnosti silničního provozu a 

dekarbonizace dopravy. 

 (Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 

celý text. Jeho přijetí si vyžádá 

odpovídající změny v celém textu.) 

Or. en 

Odůvodnění 

Přezkum nařízení o eurovinětě umožňuje členským státům upravovat za účelem omezování 

emisí CO2 vznikajících v důsledku dopravního provozu výši silničních poplatků na základě 

určitých způsobů používání infrastruktury a zásady „znečišťovatel platí“. Zohledňovány by 

proto měly být všechny součásti vozidla, které mají vliv na výkon vozidla, pokud jde o 

snižování emisí CO2 a jeho bezpečnost, a používání takových součástí by mělo být 

podporováno. 

 

Pozměňovací návrh  412 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7g a – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 9a, kterými se mění příloha VII za 

účelem přizpůsobení podmínek uvedených 

v této příloze technickému pokroku. 

V souladu s článkem 9a, kterými se mění 

příloha VII za účelem přizpůsobení 

podmínek uvedených v této příloze 

technickému pokroku, by měly být přijaty 

prováděcí akty. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  413 

Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß 
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Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a a (nové) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7h – odst. 1 – písm. a – odrážka 3 (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) V čl. 7h odst. 1 písm. a) se 

doplňuje nový odstavec, které zní: 

 „– jasné informace o interoperabilitě 

palubního zařízení umístěného na palubě 

vozidel za účelem placení poplatků za 

užívání a mýtného. Obsahuje zdůvodnění 

toho, proč uživatelé pro účely tohoto 

režimu výběru mýtného nemohou 

uplatňovat jiná palubní zařízení 

používaná v jiných členských státech 

EU“. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  414 

Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a b (nové) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7h – odst. 1 – písm. b – odrážka 3 (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ab) V čl. 7h odst. 1 písm. b) se 

doplňuje nový odstavec, které zní: 

 „– jasné informace o interoperabilitě 

palubního zařízení umístěného na palubě 

vozidel za účelem placení poplatků za 

užívání a mýtného. Obsahuje zdůvodnění 

toho, proč uživatelé pro účely tohoto 

režimu výběru mýtného nemohou 

uplatňovat jiná palubní zařízení 

používaná v jiných členských státech 

EU“. 

Or. en 



 

AM\1146657CS.docx 61/96 PE618.222v01-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  415 

Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a c (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ac) V článku 7h se doplňuje nový 

odstavec, který zní: 

 „a) Oba režimy výběru mýtného, režimy 

mýtného zahrnující koncesní mýtné i 

režimy výběru mýtného nezahrnující 

koncesní mýtné, účtují externí náklady na 

znečištění ovzduší, hluk a nehody a 

přirážku stanovené v článcích 7c a 7f. 

Vzniklé příjmy jsou odváděny příslušným 

veřejným orgánům členských států a 

investovány v souladu s ustanoveními této 

směrnice. 

 b) Pokud jde o členění poplatků za CO2 a 

kongesci, které upravují články 7g a 7ga, 

vydá Komise nejpozději do roku 2012 

pokyny, které bude možné jednotným 

způsobem provést v rámci obou režimů 

výběru mýtného, režimů mýtného 

zahrnujících koncesní mýtné i režimů 

výběru mýtného nezahrnujících koncesní 

mýtné.“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  416 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. -a a (nové) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7i – odst. 2 – návětí 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 -aa. V čl. 7i odst. 2 se návětí nahrazuje 
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tímto: 

2. Členské státy mohou k poplatku za 

pozemní komunikace stanovit slevy nebo 

snížené sazby pod podmínkou, že: 

„2. V případě těžkých vozidel a dodávek 

určených k přepravě zboží mohou členské 
státy k poplatku za pozemní komunikace 

stanovit slevy nebo snížené sazby pod 

podmínkou, že:“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:01999L0062-

20160401&qid=1519392635640&from=CS) 

 

Pozměňovací návrh  417 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. a 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7i – odst. 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) tyto slevy nebo snížení nepřekračují 

13 % poplatku za pozemní komunikace 

placeného obdobnými vozidly, která na 

slevy nebo snížení nemají nárok.“; 

c) tyto slevy nebo snížení nepřekračují 

13 % poplatku za pozemní komunikace 

placeného obdobnými vozidly, která na 

slevy nebo snížení nemají nárok.“; 

 V případě osobních automobilů 

používaných ke každodennímu dojíždění 

do práce mohou tyto slevy nebo snížené 

sazby činit až 50 % poplatku za pozemní 

komunikace placeného obdobnými 

vozidly, která na slevy nebo snížení nemají 

nárok. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  418 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. a 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7i – odst. 2 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) tyto slevy nebo snížení nepřekračují 

13 % poplatku za pozemní komunikace 

placeného obdobnými vozidly, která na 

slevy nebo snížení nemají nárok.“; 

c) tyto slevy nebo snížení nepřekračují 

20 % odváděného poplatku za pozemní 

komunikace vztahujícího se na obdobná 

vozidla, která na slevy nebo snížení nemají 

nárok, a na vozidla používaná pro účely 

místní nebo pravidelné dopravy.“; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  419 

Merja Kyllönen 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. a (nové) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7i – odst. 2 – písm. c a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) u osobních automobilů, jejichž 

používání je nezbytné ke každodennímu 

dojíždění do práce, zejména v řídce 

osídlených oblastech, kde neexistuje 

žádná jiná možnost v podobě veřejné 

dopravy, mohou ve výjimečných 

případech činit slevy nebo snížené sazby 

až 50 %; 

Or. en 

Odůvodnění 

Jedná se o pozměňovací návrh, jehož cílem je zvýšit sociální přijatelnost mýtného, zejména s 

ohledem na územní soudržnost. 

 

Pozměňovací návrh  420 

Georges Bach, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. a a (nové) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7i – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) V článku 7i se doplňuje nový 

odstavec 2a, který zní: 

 2a. Členské státy mohou k poplatku za 

pozemní komunikace stanovit pro lehká 

vozidla slevy nebo snížené sazby pod 

podmínkou, že: 

 a) výsledná struktura poplatků je úměrná, 

zveřejněná a dostupná uživatelům za 

stejných podmínek a nevede k tomu, že na 

jiné uživatele budou přeneseny dodatečné 

náklady v podobě vyššího mýtného; 

 b) tyto slevy a snížené sazby přispívají k 

sociální soudržnosti; a 

 c) tyto slevy a snížené sazby přispívají k 

zajištění mobility okrajových regionů 

a/nebo odlehlých oblastí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  421 

Claudia Țapardel 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. a a (nové) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7i – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) V článku 7i se doplňuje nový 

odstavec 1a, který zní: 

 1a. Členské státy by měly vzít v úvahu 

možnost zavedení paušální kilometrové 

výjimky na určitém konkrétním silničním 

úseku u všech typů vozidel, přičemž by 

měly přihlížet ke vzorcům mobility a 

hospodářskému zájmu okrajových 

regionů. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  422 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7i – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„3. S výhradou podmínek uvedených v 

čl. 7g odst. 1 písm. b) a odst. 5 se mohou 

na sazby mýtného pro určité projekty 

vysokého evropského zájmu určené v 

příloze I rozhodnutí č. 1315/2013 

vztahovat jiné způsoby rozlišení, které mají 

zajistit komerční rentabilitu těchto 

projektů, jestliže jsou vystaveny přímé 

konkurenci jiných druhů dopravy. 

Výsledná struktura poplatků musí být 

lineární, úměrná, zveřejněná a dostupná 

všem uživatelům za stejných podmínek a 

nesmí vést k tomu, že na jiné uživatele 

budou přeneseny dodatečné náklady v 

podobě vyššího mýtného. 

„3. S výhradou podmínek uvedených v 

čl. 7g odst. 1 písm. b) a odst. 5 se mohou 

na sazby mýtného pro určité projekty 

vysokého evropského zájmu určené v 

příloze I rozhodnutí č. 1315/2013 

vztahovat jiné způsoby rozlišení, které mají 

zajistit komerční rentabilitu těchto 

projektů, jestliže jsou vystaveny přímé 

konkurenci jiných druhů dopravy. 

Výsledná struktura poplatků musí být 

zveřejněná a dostupná všem uživatelům za 

stejných podmínek. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  423 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b a (nové) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7i – odst. 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) V článku 7i se doplňuje nový 

odstavec 3a, který zní: 

 3a. V horských oblastech mohou členské 

státy nebo příslušné orgány sazby 

mýtného členit v zájmu co největšího 

omezení socioekonomických dopadů podle 

vzdálenosti, kterou zpoplatněná vozidla 
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ujedou, a to za předpokladu, že: 

 a) členění podle ujeté vzdálenosti 

zohledňuje rozdíly mezi dopravou na 

krátké a dlouhé vzdálenosti, zvláště pak 

dostupné možnosti přechodu na jiné 

druhy dopravy; 

 b) členění se uplatňuje nediskriminačním 

způsobem; 

 c) technické vybavení umožňuje zjištění 

vstupních a výstupních míst bez ohledu na 

státní hranice. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  424 

Maria Grapini 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7j – odst. 1 – druhá věta 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Za tím účelem členské státy spolupracují, 

aby uživatelům pozemních komunikací 

umožnily hradit mýtné a poplatky za 

užívání 24 hodin denně alespoň na větších 

výběrčích místech a prostřednictvím 

běžných platebních prostředků, a to uvnitř i 

vně hranic členského státu, ve kterém jsou 

ukládány.; 

„Za tím účelem členské státy spolupracují, 

aby uživatelům pozemních komunikací 

umožnily hradit mýtné a poplatky za 

užívání 24 hodin denně, a to buď na 

hranici, nebo na kterémkoli výběrčím 

místě, a prostřednictvím běžných 

platebních prostředků, včetně hotovostní 

platby nebo platby jakoukoli platební 

kartou, a to uvnitř i vně hranic členského 

státu, ve kterém jsou ukládány, přičemž 

místo platby si podle svého uvážení zvolí 

uživatel. 

Or. ro 

 

Pozměňovací návrh  425 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7j – odst. 1 – druhá věta 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Za tím účelem členské státy spolupracují, 

aby uživatelům pozemních komunikací 

umožnily hradit mýtné a poplatky za 

užívání 24 hodin denně alespoň na větších 

výběrčích místech a prostřednictvím 

běžných platebních prostředků, a to uvnitř i 

vně hranic členského státu, ve kterém jsou 

ukládány.“; 

„Za tím účelem členské státy spolupracují, 

aby uživatelům pozemních komunikací 

umožnily hradit mýtné a poplatky za 

užívání 24 hodin denně alespoň na větších 

výběrčích místech s možností vydání 

účtenky a prostřednictvím běžných nebo 

elektronických platebních prostředků, a to 

uvnitř i vně hranic členského státu, ve 

kterém jsou ukládány.“; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  426 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7j – odst. 1 – druhá věta 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Za tím účelem členské státy spolupracují, 

aby uživatelům pozemních komunikací 

umožnily hradit mýtné a poplatky za 

užívání 24 hodin denně alespoň na větších 

výběrčích místech a prostřednictvím 

běžných platebních prostředků, a to uvnitř i 

vně hranic členského státu, ve kterém jsou 

ukládány.“; 

„Za tím účelem členské státy spolupracují, 

aby uživatelům pozemních komunikací 

umožnily hradit mýtné a poplatky za 

užívání 24 hodin denně alespoň na větších 

výběrčích místech a prostřednictvím 

běžných nebo elektronických platebních 

prostředků, a to uvnitř i vně hranic 

členského státu, ve kterém jsou ukládány.“; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  427 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. a 
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Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7j – odst. 1 – druhá věta 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„Za tím účelem členské státy spolupracují, 

aby uživatelům pozemních komunikací 

umožnily hradit mýtné a poplatky za 

užívání 24 hodin denně alespoň na větších 

výběrčích místech a prostřednictvím 

běžných platebních prostředků, a to uvnitř i 

vně hranic členského státu, ve kterém jsou 

ukládány.“; 

„Za tím účelem členské státy spolupracují, 

aby uživatelům pozemních komunikací 

umožnily hradit mýtné a poplatky za 

užívání 24 hodin denně alespoň na větších 

výběrčích místech a prostřednictvím 

běžných nebo elektronických platebních 

prostředků, a to uvnitř i vně hranic 

členského státu, ve kterém jsou ukládány.“; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  428 

Dominique Riquet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7j – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„3. Pokud členský stát uloží mýtné za 

vozidlo, musí být celková částka mýtného, 

výše poplatku za pozemní komunikace, 

výše poplatku za externí náklady a 

případně výše poplatku za kongesci 

uvedena v dokladu poskytnutém uživateli 

pozemních komunikací, pokud možno 

elektronicky.“; 

„3. Pokud členský stát uloží mýtné za 

vozidlo, musí být celková částka mýtného, 

výše poplatku za pozemní komunikace, 

výše poplatku za externí náklady a 

případně výše poplatku za kongesci 

uvedena v dokladu na vyžádání 

poskytnutém uživateli pozemních 

komunikací, pokud možno elektronicky.“; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  429 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 – písm. b 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 7j – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

„3. Pokud členský stát uloží mýtné za 

vozidlo, musí být celková částka mýtného, 

výše poplatku za pozemní komunikace, 

výše poplatku za externí náklady a 

případně výše poplatku za kongesci 

uvedena v dokladu poskytnutém uživateli 

pozemních komunikací, pokud možno 

elektronicky.“; 

„3. Pokud členský stát uloží mýtné za 

vozidlo, musí být celková částka mýtného, 

výše poplatku za pozemní komunikace, 

výše poplatku za externí náklady a 

případně výše poplatku za kongesci 

uvedena v dokladu na vyžádání 

poskytnutém uživateli pozemních 

komunikací, pokud možno elektronicky.“; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  430 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 

Směrnice 1999/62/ES 

Článek 7k  

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž jsou dotčeny články 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie, není 

touto směrnicí dotčena volnost členských 

států, které zavedou systém výběru 

mýtného, stanovit vhodnou kompenzaci.“; 

Aniž jsou dotčeny články 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie, není 

touto směrnicí dotčena volnost členských 

států, které zavedou systém výběru 

mýtného, stanovit vhodnou kompenzaci, 

pokud tento systém nenarušuje činnost 

místních nebo pravidelných dopravců 

nebo na ně nemá nepříznivý dopad.; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  431 

Massimiliano Salini, Salvatore Domenico Pogliese 

 

Návrh směrnice 

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

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 -a) V odstavci 2 se první pododstavec 

nahrazuje tímto: 

 Příjmy získané výběrem poplatků za 

pozemní komunikace a externí náklady 

použijí členské státy k provádění údržby a 

modernizace silniční sítě, včetně rozvoje 

inteligentní a propojené silniční 

infrastruktury. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité, aby příjmy plynoucí ze silniční dopravy byly využívány ke zlepšování silniční 

dopravy a zejména pak její infrastruktury, včetně rozvoje technologie propojeného a 

automatizovaného řízení (CAD), a aby za tímto účelem byly přidělovány nezbytné prostředky 

na inteligentní silniční infrastrukturu a kooperativní inteligentní dopravní systém (C-ITS). 

 

Pozměňovací návrh  432 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

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

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 2 – návětí 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 -aa) V čl. 9 odst. 2 se návětí nahrazuje 

tímto: 

Členské státy rozhodnou o využití příjmů 

získaných na základě této směrnice. V 

zájmu rozvoje dopravní sítě jako celku by 

příjmy z poplatků za používání 

infrastruktury a za externí náklady nebo 

finanční hodnoty rovnocenné těmto 

příjmům měly být využity ve prospěch 

odvětví dopravy s cílem optimalizovat celý 

dopravní systém. Zejména příjmy z 

poplatků za externí náklady nebo finanční 

hodnoty rovnocenné těmto příjmům by 

měly být použity na zvýšení dlouhodobé 

udržitelnosti dopravy, včetně jednoho nebo 

více z těchto prvků: 

V zájmu rozvoje dopravní sítě jako celku 

jsou příjmy z poplatků za používání 

infrastruktury a za externí náklady nebo 

finanční hodnoty rovnocenné těmto 

příjmům využity ve prospěch odvětví 

dopravy s cílem optimalizovat celý 

dopravní systém. Zejména příjmy z 

poplatků za externí náklady nebo finanční 

hodnoty rovnocenné těmto příjmům by 

měly být použity na zvýšení dlouhodobé 

udržitelnosti dopravy, včetně jednoho nebo 

více z těchto prvků: 
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Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:01999L0062-

20160401&qid=1519392635640&from=CS) 

 

Pozměňovací návrh  433 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh směrnice 

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

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) odstavec 2 se nahrazuje tímto: 

 Příjmy získané výběrem poplatků za 

pozemní komunikace investují členské 

státy zpět do rozvoje a údržby dopravního 

systému jako celku, jakož i k jeho 

racionalizaci a konkrétně pak k posílení 

bezpečnosti silničního provozu. 

 Příjmy získané výběrem poplatků za 

externí náklady investují členské státy zpět 

do opatření na podporu dekarbonizace 

dopravního odvětví, rozvoje udržitelnější 

dopravní infrastruktury a podpory 

dopravních prostředků s menším 

environmentálním dopadem. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  434 

Claudia Țapardel 

 

Návrh směrnice 

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

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) Za účelem podpory rozvoje 

evropské dopravní sítě se příjmy získané 

výběrem poplatků za pozemní komunikace 

na základě ujeté vzdálenosti využívají k 

provádění údržby silnic a zvyšování 
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bezpečnosti silničního provozu, a to i 

budováním bezpečných a spolehlivých 

parkovišť s příslušným vybavením 

splňujícím požadavky, které stanoví 

nařízení č. 561/2006.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  435 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

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

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

 aa) Čl. 9 odst. 2 se mění takto: 

2. Členské státy rozhodnou o využití 

příjmů získaných na základě této 

směrnice.  V zájmu rozvoje dopravní sítě 

jako celku by příjmy z poplatků za 

používání infrastruktury a za externí 

náklady nebo finanční hodnoty rovnocenné 

těmto příjmům měly být využity ve 

prospěch odvětví dopravy s cílem 

optimalizovat celý dopravní systém. 

Zejména příjmy z poplatků za externí 

náklady nebo finanční hodnoty rovnocenné 

těmto příjmům by měly být použity na 

zvýšení dlouhodobé udržitelnosti dopravy, 

včetně jednoho nebo více z těchto prvků: 

„2. V zájmu rozvoje dopravní sítě jako 

celku jsou příjmy z poplatků za používání 

infrastruktury a za externí náklady nebo 

finanční hodnoty rovnocenné těmto 

příjmům využity ve prospěch odvětví 

dopravy s cílem optimalizovat celý 

dopravní systém. Zejména příjmy z 

poplatků za externí náklady nebo finanční 

hodnoty rovnocenné těmto příjmům jsou 

použity na zvýšení dlouhodobé 

udržitelnosti dopravy, včetně jednoho nebo 

více z těchto prvků: 

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

b) snížení znečištění ze silniční dopravy u 

zdroje; 

b) snížení znečištění ovzduší a hluku ze 

silniční dopravy; 

c) zmírnění dopadů znečištění ze silniční 

dopravy u zdroje; 

c) zmírnění dopadů znečištění ze silniční 

dopravy u zdroje; 

d) snížení emisí CO2 a zlepšení energetické 

účinnosti vozidel; 

d) snížení emisí CO2 a zlepšení energetické 

účinnosti vozidel; 

e) rozvoj náhradních komunikací pro 

uživatele dopravy a rozšíření stávající 

kapacity; 

e) rozvoj náhradních komunikací nebo 

služeb pro uživatele dopravy a rozšíření 

stávající kapacity; 
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f) podpora transevropské dopravní sítě; f) podpora transevropské dopravní sítě a 

odstraňování kritických míst; 

g) optimalizace logistiky; g) optimalizace logistiky; 

h) zlepšení bezpečnosti silničního provozu; 

a 

h) zlepšení bezpečnosti silničního provozu 

a bezpečnosti pozemních komunikací; a 

i) zajištění bezpečných parkovišť. i) zajištění spolehlivých a bezpečných 

parkovišť.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:01999L0062-

20160401&qid=1519392635640&from=CS) 

 

Pozměňovací návrh  436 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 14 – písm. b 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) doplňuje se nový odstavec 3, který 

zní: 

vypouští se 

„3. Příjmy z poplatků za kongesci nebo 

finanční hodnota rovnocenná těmto 

příjmům se použije na řešení problému 

kongesce, zejména prostřednictvím: 

 

a) podpory infrastruktury a služeb 

hromadné dopravy; 

 

b) odstranění kritických míst 

transevropské dopravní sítě; 

 

c) rozvoje alternativní infrastruktury pro 

uživatele dopravy.“; 

 

Or. de 
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Odůvodnění 

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

poplatků za kongesci by proto představovalo dvojí zátěž. 

 

Pozměňovací návrh  437 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. b 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) doplňuje se nový odstavec 3, který 

zní: 

vypouští se 

„3. Příjmy z poplatků za kongesci nebo 

finanční hodnota rovnocenná těmto 

příjmům se použije na řešení problému 

kongesce, zejména prostřednictvím: 

 

a) podpory infrastruktury a služeb 

hromadné dopravy; 

 

b) odstranění kritických míst 

transevropské dopravní sítě; 

 

c) rozvoje alternativní infrastruktury pro 

uživatele dopravy.“ 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  438 

Claudia Schmidt 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 14 – písm. b 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Příjmy z poplatků za kongesci nebo 

finanční hodnota rovnocenná těmto 

příjmům se použije na řešení problému 

3. Příjmy z mýtného nebo finanční 

hodnota rovnocenná těmto příjmům se 

použije na zlepšení stavu pozemních 



 

AM\1146657CS.docx 75/96 PE618.222v01-00 

 CS 

kongesce, zejména prostřednictvím: komunikací, zejména prostřednictvím: 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  439 

Matthijs van Miltenburg, Wim van de Camp 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. b 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Příjmy z poplatků za kongesci nebo 

finanční hodnota rovnocenná těmto 

příjmům se použije na řešení problému 

kongesce, zejména prostřednictvím: 

3. Příjmy z poplatků za kongesci nebo 

finanční hodnota rovnocenná těmto 

příjmům se mohou použít na řešení 

problému kongesce, například 

prostřednictvím: 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  440 

Rolandas Paksas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. b 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 3 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) odstranění kritických míst 

transevropské dopravní sítě; 

b) odstranění kritických míst v jejich 

sítích, kde se vybírá poplatek, i v 
transevropské dopravní síti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  441 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh směrnice 
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. b 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 3 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) odstranění kritických míst 

transevropské dopravní sítě; 

b) odstranění kritických míst a 

chybějících spojení transevropské dopravní 

sítě a její údržba; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  442 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. b 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 3 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) rozvoje alternativní infrastruktury 

pro uživatele dopravy.“; 

c) rozvoje alternativní infrastruktury a 

multimodálních uzlů pro uživatele 

dopravy.“; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  443 

Inés Ayala Sender 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. b (nové) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 3 – písm. c a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) sleva (sociální příspěvek) pro 

osoby vystěhované na okraje měst; 

Or. es 
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Pozměňovací návrh  444 

Michael Cramer 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. b (nové) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 3a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. ba) vkládá se odstavec 3a, který 

zní: 

 Vzhledem k tomu, že neexistují rovné 

podmínky pro zpoplatňování 

infrastruktury všech druhů dopravy, 

členské státy zavedou časově omezený 

kompenzační režim pro používání 

železniční infrastruktury. Tento režim 

zahrnuje vracení prokazatelně 

nezaplacených nákladů na pozemní 

komunikace v oblasti silniční dopravy, 

pokud tyto náklady převyšují ekvivalentní 

náklady v oblasti železniční dopravy. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  445 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. b – bod 1 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 3a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1) ba) vkládá se odstavec 3a, který 

zní: 

 3a.  Členské státy co 

nejtransparentnějším 

a nejsrozumitelnějším způsobem vykazují 

využívání příjmů získaných od uživatelů 

pozemních komunikací. 

 Ve zpoplatněném úseku sítě členské státy 

zajistí umístění alespoň jedné viditelné 
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plochy, kde bude znázorněn přinejmenším 

procentuální podíl příjmů investovaných 

za účelem dosažení cílů stanovených v čl. 

9 odst. 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  446 

Nicola Caputo 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 a (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 14a) V článku 9 se doplňuje nový 

odstavec 2a, který zní: 

 2a.  Požaduje zavedení co nejúplnější a 

nejdůslednější účelové vázanosti a 

investování finančních výnosů z mýtného 

zpět do pozemních komunikací. 

Or. en 

Odůvodnění 

To je jediný přístup, který zajistí důslednou, spravedlivou a racionální revizi směrnice o 

eurovinětě, tak aby umožňovala účinným způsobem řešit environmentální a infrastrukturální 

problémy. Ze zásady „uživatel platí“ vyplývá, že finanční výnosy z mýtného mají být 

investovány zpět do pozemních komunikací. 

 

Pozměňovací návrh  447 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 a (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 9 – odst. 2 

 
Platné znění Pozměňovací návrh 

2. Členské státy rozhodnou o využití „-a) odstavec 2 se mění takto: „2. V zájmu 
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příjmů získaných na základě této 

směrnice. V zájmu rozvoje dopravní sítě 

jako celku by příjmy z poplatků za 

používání infrastruktury a za externí 

náklady nebo finanční hodnoty 

rovnocenné těmto příjmům měly být 

využity ve prospěch odvětví dopravy s 

cílem optimalizovat celý dopravní systém. 

Zejména příjmy z poplatků za externí 

náklady nebo finanční hodnoty rovnocenné 

těmto příjmům by měly být použity na 

zvýšení dlouhodobé udržitelnosti dopravy, 

včetně jednoho nebo více z těchto prvků: a) 

usnadnění účinného stanovení cen; b) 

snížení znečištění ze silniční dopravy u 

zdroje; c) zmírnění dopadů znečištění ze 

silniční dopravy u zdroje; d) snížení emisí 

CO2 a zlepšení energetické účinnosti 

vozidel; e) rozvoj náhradních komunikací 

pro uživatele dopravy a rozšíření stávající 

kapacity; f) podpora transevropské 

dopravní sítě; g) optimalizace logistiky; h) 

zlepšení bezpečnosti silničního provozu a 

i) zajištění bezpečných parkovišť. Má se za 

to, že členské státy tento odstavec 

provedly, pokud zavedly a uplatňují 

fiskální politiky a politiky finanční 

podpory, které formou pákového efektu 

zajišťují finanční podporu 

transevropským sítím a mají hodnotu 

odpovídající nejméně 15 % příjmů 

získaných z poplatků za používání 

infrastruktury a za externí náklady v 

každém členském státě. 

rozvoje dopravní sítě jako celku jsou 

příjmy z poplatků za používání 

infrastruktury určeny k údržbě a opravám 

silniční sítě, zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu, optimalizaci celého dopravního 

systému a křížovému financování nových, 

účinných a alternativních projektů 

dopravní infrastruktury. Příjmy získané z 

poplatků za externí náklady nebo finanční 

hodnoty rovnocenné těmto příjmům se 

používají na zvýšení dlouhodobé 

udržitelnosti dopravy a předcházení 

škodlivým dopadům na člověka a životní 

prostředí či na vyrovnávání těchto škod, 

včetně jednoho nebo více z těchto prvků: a) 

zmírnění dopadů hluku, znečištění 

životního prostředí a škodlivých účinků na 

lidské zdraví způsobených silniční 

dopravou a náhrady škod; b) snížení emisí 

CO2; c) křížové financování 

alternativních účinných dopravních 

projektů, které vedou k ekologicky 

žádoucímu odklonění dopravního 

provozu; d) optimalizace intermodální 

logistiky s cílem omezit vliv dopravy na 

životní prostředí; e) rozvoj náhradních 

komunikací pro uživatele dopravy a 

rozšíření stávající kapacity; f) podpora 

transevropské dopravní sítě; g) 

optimalizace logistiky; h) zlepšení 

bezpečnosti silničního provozu a i) 

zajištění bezpečných parkovišť. 3. Příjmy 

získané z poplatků za infrastrukturu a z 

poplatků za externí náklady se používají v 

rámci silničního úseku, na který se 

vztahují. Výběr konkrétních dopravních 

projektů, které mají být z těchto příjmů 

financovány, by měly společně provádět a 

schvalovat odpovědné celostátní a 

regionální orgány se zřetelem k 

regionálním a místních potřebám 

financování.“ 

Or. de 
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Odůvodnění 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:01999L0062-

20160401&qid=1519392635640&from=CS 

 

Pozměňovací návrh  448 

Dominique Riquet 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 11 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy každoročně zveřejní 

v souhrnné podobě zprávu o mýtném a 

poplatcích za užívání, které vybírají na 

svém území, s údaji o použití příjmů a o 

kvalitě dotčených silnic podle odstavců 2 a 

3. 

1. Členské státy jednou za tři roky 

zveřejní v souhrnné podobě zprávu o 

mýtném a poplatcích za užívání, které 

vybírají na svém území, s údaji o použití 

příjmů a o kvalitě dotčených silnic podle 

odstavců 2 a 3. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  449 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 11 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy každoročně zveřejní 

v souhrnné podobě zprávu o mýtném a 

poplatcích za užívání, které vybírají na 

svém území, s údaji o použití příjmů a o 

kvalitě dotčených silnic podle odstavců 2 a 

3. 

1. Členské státy zveřejní v souhrnné 

podobě zprávu o mýtném a poplatcích za 

užívání, které vybírají na svém území, s 

údaji o použití příjmů a o kvalitě dotčených 

silnic podle odstavců 2 a 3. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  450 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. h 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) hodnocení stavu údržby pozemních 

komunikací na území daného členského 

státu na základě objektivních kritérií, s 

popisem vývoje od minulé zprávy; 

h) hodnocení stavu údržby pozemních 

komunikací na území daného členského 

státu na základě objektivních kritérií, s 

popisem vývoje od minulé zprávy a 

přínosů reinvestování poplatků za 

pozemní komunikace; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  451 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. h 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) hodnocení stavu údržby pozemních 

komunikací na území daného členského 

státu na základě objektivních kritérií, s 

popisem vývoje od minulé zprávy; 

h) hodnocení stavu údržby pozemních 

komunikací na území daného členského 

státu a bezpečnostních aspektů pozemních 

komunikací na základě objektivních 

kritérií, s popisem vývoje od minulé 

zprávy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  452 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 

Směrnice 1999/62/ES 
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Čl. 11 – odst. 2 – písm. h 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) hodnocení úrovně kongesce ve 

zpoplatněné síti v době špičky na základě 

pozorování skutečného provozu na 

reprezentativním počtu dopravně 

zatížených úseků dotčené silniční sítě, s 

popisem vývoje od minulé zprávy. 

i) hodnocení úrovně kongesce ve 

zpoplatněné síti v době špičky na základě 

pozorování skutečného provozu na 

reprezentativním počtu dopravně 

zatížených úseků dotčené silniční sítě, s 

popisem vývoje od minulé zprávy a 

přínosů reinvestování poplatků za 

kongesci. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  453 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. i a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ia) hodnocení parkovišť a jejich 

soulad s minimálními požadavky, které 

stanoví nařízení ../..., kterým se mění 

nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o 

minimální požadavky na maximální denní 

a týdenní dobu řízení, minimální 

přestávky v řízení a týdenní doby 

odpočinku (2017/0122(COD)).  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  454 

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

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 (nový) 

Směrnice 99/62/ES 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. h 

 



 

AM\1146657CS.docx 83/96 PE618.222v01-00 

 CS 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ia) hodnocení odpočívadel se 

zaměřením na uživatelskou dostupnost 

parkovacích míst a kvalitu těchto zařízení 

v souladu s nařízením č. 561/2006; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  455 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. h 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ia) Objektivně podložené hodnocení 

přínosů reinvestování externích nákladů 

do opatření zaměřených na omezování 

environmentálního dopadu. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  456 

Georges Bach, Claudia Schmidt, Markus Ferber 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. i b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ib) celkovou výši příjmů získaných 

navíc díky přirážkám a na jakých 

silničních úsecích jsou vybírány. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  457 

Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 (nový) 

Směrnice 99/62/ES 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. i b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ib) kvalitu povrchu vozovek a další 

záležitosti týkající se údržby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  458 

Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 (nový) 

Směrnice 99/62/ES 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. i c (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ic) bezpečnost silničního provozu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  459 

Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 (nový) 

Směrnice 99/62/ES 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. i d (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 id) úroveň kongesce; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  460 

Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 11 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. K hodnocení kvality úseků silniční 

sítě, na kterých se vybírá mýtné nebo 

poplatek za užívání, použijí členské státy 

klíčové ukazatele výkonnosti. Tyto 

ukazatele se musí týkat přinejmenším: 

3. K hodnocení kvality úseků silniční 

sítě, na kterých se vybírá mýtné nebo 

poplatek za užívání, použijí členské státy 

harmonizovaný soubor klíčových 

ukazatelů výkonnosti, který Komise přijme 

nejpozději před začátkem roku 2021 v 

souladu s poradním postupem podle čl. 9c 

odst. 2. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  461 

Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 11 – odst. 3 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) kvality povrchu silnic; vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  462 

Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 11 – odst. 3 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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b) bezpečnosti silničního provozu; vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  463 

Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 11 – odst. 3 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) úrovně kongesce. vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  464 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 11 – odst. 3 – písm. c a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) množství emisí CO2 v ovzduší. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  465 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 (nový) 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 11 – odst. 3 – písm. c b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 3a. Členské státy zajistí, aby výsledky 

reinvestování poplatků za pozemní 

komunikace, poplatků za externí náklady 

a poplatků za kongesci byly uživatelům 

veřejně přístupné a aby byly uveřejňovány 

v reálném čase i ve vztahu k dotčeným 

úsekům silnic, přičemž důraz by měl být 

kladen především na přínosy pro 

bezpečnost silničního provozu, omezení 

environmentálního dopadu a omezení 

kongesce. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  466 

Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Lucy Anderson 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 

Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 11 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Do tří let od [den vstupu 

revidované směrnice v platnost] přijme 

Komise v souladu s poradním postupem 

uvedeným v čl. 9c odst. 2 prováděcí akt, 

kterým se stanoví harmonizovaný soubor 

ukazatelů. 

4. Do tří let od [den vstupu 

revidované směrnice v platnost] Komise 

zřídí poradní orgán („Fórum pro pozemní 

komunikace“), kterému předsedá a který 

se skládá ze zástupců členských států a 

zástupců organizací uživatelů. Úkolem 

tohoto poradního orgánu je mimo jiné 

propagování osvědčených postupů, 

výměna informací a společné inspekce 

dálnic v členských státech. Orgán může 

vydávat doporučení pro správce 

pozemních komunikací. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  467 

Rolandas Paksas 

 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 
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Směrnice 1999/62/ES 

Čl. 11 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Do tří let od [den vstupu 

revidované směrnice v platnost] přijme 

Komise v souladu s poradním postupem 

uvedeným v čl. 9c odst. 2 prováděcí akt, 

kterým se stanoví harmonizovaný soubor 

ukazatelů. 

4. Do dvou let od [den vstupu 

revidované směrnice v platnost] přijme 

Komise v souladu s poradním postupem 

uvedeným v čl. 9c odst. 2 prováděcí akt, 

kterým se stanoví harmonizovaný soubor 

ukazatelů. 

Or. lt 

 

Pozměňovací návrh  468 

Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy uvedou v účinnost právní a 

správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí do. Neprodleně 

sdělí Komisi jejich znění. 

Členské státy uvedou v účinnost právní a 

správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí do dvou let od 

jejího vstupu v platnost. Neprodleně sdělí 

Komisi jejich znění. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  469 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

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

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III – oddíl 2 – bod 2.1 – odrážka 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

—    Přidělení nákladů těžkým vozidlům se 

provádí objektivním a transparentním 

způsobem, s přihlédnutím k podílu těžkých 

vozidel na provozu v silniční síti a 

souvisejícím nákladům. Kilometry ujeté 

—    Přidělení nákladů těžkým nákladním 

vozidlům se provádí objektivním a 

transparentním způsobem, s přihlédnutím k 

podílu těžkých nákladních vozidel na 

provozu v silniční síti a souvisejícím 
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těžkými vozidly lze za tímto účelem 

upravit podle objektivně odůvodněných 

„koeficientů ekvivalence“, jako jsou 

koeficienty uvedené v bodě 4 (*). 

nákladům. Kilometry ujeté těžkými 

nákladními vozidly lze za tímto účelem 

upravit podle objektivně odůvodněných 

„koeficientů ekvivalence“, jako jsou 

koeficienty uvedené v bodě 4 (*). 

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice by se neměla vztahovat na žádné jiné kategorie vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  470 

Markus Ferber, Markus Pieper 

 

Návrh směrnice 

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

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha III – oddíl 2 – bod 2.1 – odrážka 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

—    Přidělení nákladů těžkým vozidlům se 

provádí objektivním a transparentním 

způsobem, s přihlédnutím k podílu těžkých 

vozidel na provozu v silniční síti a 

souvisejícím nákladům. Kilometry ujeté 

těžkými vozidly lze za tímto účelem 

upravit podle objektivně odůvodněných 

„koeficientů ekvivalence“, jako jsou 

koeficienty uvedené v bodě 4 (*). 

— Přidělení nákladů jednotlivým typům 

vozidel se provádí objektivním a 

transparentním způsobem, s přihlédnutím k 

podílu různých typů vozidel na provozu v 

silniční síti a souvisejícím nákladům. 

Kilometry ujeté těžkými vozidly lze za 

tímto účelem upravit podle objektivně 

odůvodněných „koeficientů ekvivalence“, 

jako jsou koeficienty uvedené v bodě 4 (*). 

Or. de 

Odůvodnění 

Pravidlo, kterým se řídí přidělování nákladů, se v případě rozšiřování oblasti působnosti 

započitatelných nákladů na užívání pozemních komunikací musí vztahovat na všechny dotčené 

typy vozidel. 

 

Pozměňovací návrh  471 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

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

Příloha IIIa – oddíl 1 – bod 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud chce členský stát stanovit poplatek 

za externí náklady pouze na část nebo 

části silniční sítě tvořené jeho dílem 

transevropské sítě a jeho dálnicemi, musí 

být tato část nebo části vybrány na základě 

posouzení, ze kterého vyplývá, že: 

vypouští se 

– užívání vozidel na pozemních 

komunikacích, na nichž se uplatňuje 

poplatek za externí náklady, působí větší 

škody na životním prostředí, než jsou 

průměrné způsobené škody, které se 

posoudí podle zpráv o kvalitě ovzduší, 

národních emisních inventur, objemu 

dopravy a v případě hluku podle směrnice 

2002/49/ES, nebo 

 

– uložení poplatku za externí 

náklady na jiné části silniční sítě tohoto 

typu by mohlo mít nepříznivý dopad na 

životní prostředí nebo bezpečnost 

silničního provozu nebo by stanovení a 

výběr poplatku za externí náklady na tyto 

části sítě vyžadovaly neúměrné náklady. 

 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  472 

Claudia Țapardel 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. c 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha IIIa – oddíl 2 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud chce členský stát použít vyšší 

poplatky za externí náklady, než jsou 

referenční hodnoty uvedené v příloze IIIb, 

oznámí Komisi klasifikaci vozidel, podle 

které se budou poplatky za externí 

vypouští se 
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náklady rozlišovat. Komisi rovněž oznámí 

polohu pozemních komunikací, na které 

se vztahují vyšší poplatky za externí 

náklady (dále jen „příměstské 

komunikace (včetně dálnic)“), a 

komunikací, na které se vztahují nižší 

poplatky za externí náklady (dále jen 

„meziměstské komunikace (včetně 

dálnic)“). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  473 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. c 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha IIIa – oddíl 2 – bod 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud chce členský stát použít vyšší 

poplatky za externí náklady, než jsou 

referenční hodnoty uvedené v příloze IIIb, 

oznámí Komisi klasifikaci vozidel, podle 

které se budou poplatky za externí náklady 

rozlišovat. Komisi rovněž oznámí polohu 

pozemních komunikací, na které se 

vztahují vyšší poplatky za externí náklady 

(dále jen „příměstské komunikace (včetně 

dálnic)“), a komunikací, na které se 

vztahují nižší poplatky za externí náklady 

(dále jen „meziměstské komunikace 

(včetně dálnic)“). 

Pokud chce členský stát použít vyšší 

poplatky za externí náklady, než jsou 

minimální hodnoty uvedené v příloze IIIb, 

oznámí Komisi klasifikaci vozidel, podle 

které se budou poplatky za externí náklady 

rozlišovat. Komisi rovněž oznámí polohu 

pozemních komunikací, na které se 

vztahují vyšší poplatky za externí náklady 

(dále jen „příměstské komunikace (včetně 

dálnic)“), a komunikací, na které se 

vztahují nižší poplatky za externí náklady 

(dále jen „meziměstské komunikace 

(včetně dálnic)“). 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  474 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. c 

Směrnice 1999/62/ES 
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Příloha IIIa – oddíl 3 – bod 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tento oddíl se vztahuje na situace, kdy 

chce členský stát použít vyšší poplatky za 

externí náklady, než jsou referenční 

hodnoty uvedené v příloze IIIb. 

Tento oddíl se vztahuje na situace, kdy 

chce členský stát použít vyšší poplatky za 

externí náklady, než jsou minimální 

hodnoty uvedené v příloze IIIb. 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  475 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. c 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha IIIa – oddíl 4 – pododdíl 4.1 – bod 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud chce členský stát použít vyšší 

poplatky za externí náklady, než jsou 

referenční hodnoty uvedené v příloze IIIb, 

vypočte členský stát nebo případně 

nezávislý orgán účtovatelné náklady v 

důsledku znečištění ovzduší provozem 

podle tohoto vzorce: 

Pokud chce členský stát použít vyšší 

poplatky za externí náklady, než jsou 

minimální hodnoty uvedené v příloze IIIb, 

vypočte členský stát nebo případně 

nezávislý orgán účtovatelné náklady v 

důsledku znečištění ovzduší provozem 

podle tohoto vzorce: 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  476 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. c 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha IIIa – oddíl 4 – pododdíl 4.2 – bod 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud chce členský stát použít vyšší 

poplatky za externí náklady, než jsou 

referenční hodnoty uvedené v příloze IIIb, 

vypočte členský stát nebo případně 

Pokud chce členský stát použít vyšší 

poplatky za externí náklady, než jsou 

minimální hodnoty uvedené v příloze IIIb, 

vypočte členský stát nebo případně 
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nezávislý orgán účtovatelné náklady v 

důsledku hluku podle těchto vzorců: 

nezávislý orgán účtovatelné náklady v 

důsledku hluku podle těchto vzorců: 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  477 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. d 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha IIIb – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

A. REFERENČNÍ HODNOTY 

POPLATKŮ ZA EXTERNÍ NÁKLADY 

A. MINIMÁLNÍ HODNOTY 

POPLATKŮ ZA EXTERNÍ NÁKLADY 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  478 

Lars Adaktusson 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. d 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha IIIb – tabulka 2 – poznámky pod čarou 1 a 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tabulka 2: Referenční hodnoty poplatků 

za externí náklady pro autokary 

vypouští se 

[...]  

(1) „Příměstské“ = oblasti s hustotou 

osídlení 150 až 900 obyvatel/km2. 

 

(2)  „Meziměstské“ = oblasti s hustotou 

osídlení nižší než 150 obyvatel/km2. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice by se neměla vztahovat na žádné jiné kategorie vozidel. 
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Pozměňovací návrh  479 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. d 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha IIIb – tabulka 2 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tabulka 2: Referenční hodnoty poplatků 

za externí náklady pro autokary 

Tabulka 2: Minimální hodnoty poplatků za 

externí náklady pro autokary 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  480 

Herbert Dorfmann, Karoline Graswander-Hainz 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. d 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha IIIb – bod 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V horských oblastech a v okolí aglomerací 

je v míře odůvodněné nižším rozptylem, 

sklonem komunikace, nadmořskou výškou 

nebo teplotní inverzí možno hodnoty v 

tabulkách 1 a 2 vynásobit koeficientem ve 

výši 2.“; 

V horských oblastech a v okolí aglomerací 

je v míře odůvodněné nižším rozptylem, 

sklonem komunikace, nadmořskou výškou 

nebo teplotní inverzí možno hodnoty v 

tabulkách 1 a 2 vynásobit referenčním 

koeficientem ve výši 4.“; Existuje-li 

vědecký důkaz vyššího koeficientu v 

souvislosti s nadmořskou výškou nebo 

teplotní inverzí, tato referenční hodnota 

může být na základě podrobného 

odůvodnění zvýšena. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  481 

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 
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Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. d 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha IIIb – bod 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V horských oblastech a v okolí aglomerací 

je v míře odůvodněné nižším rozptylem, 

sklonem komunikace, nadmořskou výškou 

nebo teplotní inverzí možno hodnoty v 

tabulkách 1 a 2 vynásobit koeficientem ve 

výši 2.“; 

V horských oblastech a v okolí aglomerací 

je v míře odůvodněné nižším rozptylem, 

sklonem komunikace, nadmořskou výškou 

nebo teplotní inverzí možno hodnoty v 

tabulkách 1 a 2 vynásobit koeficientem ve 

výši 4.“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  482 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha V 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

PŘÍLOHA V vypouští se 

Or. de 

Odůvodnění 

Celou přílohu V, která se týká poplatků za kongesci, je nutno vypustit. Náklady vznikající v 

souvislosti s kongescí již v současnosti nesou uživatelé, a vybírání poplatků za kongesci by 

proto představovalo dvojí zátěž. 

 

Pozměňovací návrh  483 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha VI 
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CS 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Příloha VI vypouští se 

Or. de 

Odůvodnění 

Celou přílohu VI, která se týká poplatků za kongesci, je nutno vypustit. Náklady vznikající v 

souvislosti s kongescí již v současnosti nesou uživatelé, a vybírání poplatků za kongesci by 

proto představovalo dvojí zátěž. 

 

Pozměňovací návrh  484 

Peter van Dalen 

 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 2 

Směrnice 1999/62/ES 

Příloha VII – bod 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Níže uvedené výše poplatků platí pro 

veškeré osobní automobily a veškerá lehká 

užitková vozidla se specifickými emisemi 

CO2 naměřenými podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

715/2007**, které jsou nižší než platné cíle 

EU pro vozové parky stanovené nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

443/2009*** a nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011****. 

Níže uvedené výše poplatků platí pro 

veškerá lehká užitková vozidla se 

specifickými emisemi CO2 naměřenými 

podle nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 715/2007**, které jsou nižší 

než platné cíle EU pro vozové parky 

stanovené nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009*** a 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 510/2011****. 

Or. en 

 


