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17.10.2018 A8-0321/82 

Pozměňovací návrh  82 

Andrzej Grzyb 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Podpora čistých a energeticky účinných silničních dopravních vozidel 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 

Směrnice 2009/33/ES 

Čl. 5 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Vozidla vyráběná výrobci ze třetích 

zemí, v nichž výrobci z Unie nemají 

přístup k zadávacím řízením na veřejné 

zakázky na nákup, pronájem nebo nákup 

na splátky silničních vozidel, se 

nezapočítávají do naplňování 

minimálních cílů pro zadávání veřejných 

zakázek stanovených v příloze v tabulkách 

4 a 5. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/83 

Pozměňovací návrh  83 

Andrzej Grzyb 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Podpora čistých a energeticky účinných silničních dopravních vozidel 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Rozšíření působnosti směrnice na 

takové metody, jako je leasing, pronájem a 

nákup vozidel na splátky, jakož i na 

zakázky na služby veřejné silniční 

dopravy, služby jednoúčelové silniční 

osobní dopravy, nepravidelnou osobní 

dopravu a pronájem autobusů a dálkových 

autobusů s řidiči, jakož i na specifické 

poštovní a kurýrní služby a služby sběru 

odpadu, zajišťuje, že budou pokryty 

všechny relevantní metody zadávání 

veřejných zakázek. 

(9) Rozšíření působnosti směrnice na 

takové metody, jako je leasing, pronájem a 

nákup vozidel na splátky, jakož i na 

zakázky na služby veřejné silniční 

dopravy, služby jednoúčelové silniční 

osobní dopravy, nepravidelnou osobní 

dopravu a pronájem autobusů a dálkových 

autobusů s řidiči, jakož i na specifické 

poštovní a kurýrní služby a služby sběru 

odpadu, zajišťuje, že budou pokryty 

všechny relevantní metody zadávání 

veřejných zakázek. Sankce z důvodu 

neplnění prahových hodnot by neměly být 

přípustné, pokud tyto hodnoty nelze 

dodržet z důvodu, že nejsou k dispozici 

podle evropských norem obchodovatelná 

a technicky spolehlivá vozidla, nebo z 

důvodu příliš vysoké poptávky po takových 

vozidlech. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/84 

Pozměňovací návrh  84 

Andrzej Grzyb 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Podpora čistých a energeticky účinných silničních dopravních vozidel 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Mezi hlavními zúčastněnými 

stranami existuje široká podpora pro 

stanovení definice čistých vozidel s 

ohledem na požadavky snižovat emise 
skleníkových plynů a látek znečišťujících 

ovzduší z lehkých a těžkých užitkových 

vozidel. Aby byly zajištěny odpovídající 

pobídky pro podporu zavádění vozidel s 

nízkými a nulovými emisemi na trh v Unii, 

je třeba sladit ustanovení o zadávání 

veřejných zakázek na jejich pořizování 

podle této novelizace s právními předpisy 

Unie o standardech emisí CO2 pro osobní 

a nákladní vozidla na období po roce 

202026. Opatření provedená podle 

směrnice v pozměněném znění přispějí k 

dodržování požadavků těchto standardů. 

Ambicióznější přístup k zadávání 

veřejných zakázek může pro trh 

představovat důležitý další stimul. 

(10) Směrnice v pozměněném znění by 

měla přispět ke snížení emisí skleníkových 

plynů a látek znečišťujících ovzduší z 

lehkých a těžkých užitkových vozidel. Aby 

byly zajištěny odpovídající pobídky pro 

podporu zavádění vozidel s nízkými a 

nulovými emisemi na trh v Unii, je třeba 

sladit ustanovení o zadávání veřejných 

zakázek na jejich pořizování podle této 

novelizace s právními předpisy Unie. 

Kromě toho směrnice v pozměněném 

znění sdílí mimo jiné cíl podpory čisté 

silniční dopravy se směrnicí 2014/94/EU. 

Proto by definice čistého vozidla měla být 

uvedena v soulad s ustanoveními 

směrnice 2014/94/EU. Toto uvedení v 

soulad zajistí dlouhodobou 

předvídatelnost a stabilitu v právu Unie a 

ochrání již investované finanční 

prostředky do infrastruktury pro 

alternativní paliva. Směrnice v 

pozměněném znění rovněž přispěje k 

dalšímu zavádění infrastruktury pro 

alternativní paliva a ke shodě vozidel s 

požadavky nejnovějších norem pro emise 

látek znečišťujících ovzduší 

a skleníkových plynů. Ambicióznější 

přístup k zadávání veřejných zakázek může 

pro trh představovat důležitý další stimul. 



 

AM\1166483CS.docx  PE624.166v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Or. en 



 

AM\1166483CS.docx  PE624.166v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2018 A8-0321/85 

Pozměňovací návrh  85 

Andrzej Grzyb 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Podpora čistých a energeticky účinných silničních dopravních vozidel 

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

Návrh směrnice 

Příloha I – poznámka pod čarou za tabulkou 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

* Vozidla s nulovými emisemi výfukových 

plynů se počítají jako jedno vozidlo v 

rámci příslušného mandátu. Všechna 

ostatní vozidla, která splňují požadavky 

tabulky 2, se počítají jako 0,5 vozidla v 

rámci příslušného mandátu. 

* Vozidla s nulovými emisemi výfukových 

plynů se počítají jako jedno vozidlo v 

rámci příslušného mandátu. Vozidla s 

nízkými emisemi výfukových plynů nebo 
vozidla využívající zemní plyn za 

předpokladu, že jsou plně provozována na 

biomethan, což je třeba prokázat 

smlouvou na nákup biomethanu nebo 

pomocí jiných dokladů o pořizování 

biomethanu, se počítají jako 0,66 vozidla v 

rámci příslušného mandátu. Všechna 

ostatní čistá vozidla se počítají jako 0,5 

vozidla v rámci příslušného mandátu. 

Or. en 

 

 


