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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Napriek najrôznejším snahám o zníženie emisií látok škodlivých pre životné prostredie a 
ľudské zdravie viacero európskych miest stále zápasí so zlou kvalitou vzduchu. Odvetvie 
cestnej dopravy, ktoré spotrebováva 26 % celkovej energie a vytvára 24 % všetkých emisií 
CO2, je kľúčovým faktorom pri obmedzovaní emisií škodlivých látok a znižovaní spotreby 
energie. Existuje značný potenciál na znižovanie emisií z vozidiel. Tieto technológie sú však 
v súčasnosti príliš drahé.

Komisia v tomto dokumente navrhuje vytvorenie trhu s menej znečisťujúcimi a energeticky 
účinnejšími vozidlami tým, že uloží verejným subjektom povinnosť, aby najmenej 25 %  
ťažkých nákladných vozidiel, ktoré ročne kúpia, boli „čisté vozidlá“ ( t. j. vozidlá vyhovujúce 
prevádzkovej norme pre zdokonalené vozidlá priaznivé pre životné prostredie (EEV)). To 
znamená, že ročne by sa nakúpilo alebo prenajalo približne 4000 „čistých“ autobusov a 8000 
„čistých“ nákladných vozidiel.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko návrh Komisie víta. Európsky automobilový 
priemysel je výrobným priemyslom produkujúcim vo veľkom meradle a vlády môžu hrať 
užitočnú úlohu „prvých zákazníkov“, čím sa vytvoria dostatočne veľké trhy s potrebnými 
výhodami, ktoré vyplývajú z rozsahu. Toto opatrenie môže tiež zvýšiť prestíž a viditeľnosť 
čistých vozidiel medzi podnikmi a v širokej verejnosti. Treba realizovať opatrenia na 
európskej úrovni, pretože opatrenia na vnútroštátnej úrovni by mohli spôsobiť roztrieštenie 
trhu a viesť k vývoju rozličných malých sérií vozidiel na základe vnútroštátnych požiadaviek.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že stanovený cieľ vo výške 25 
% je dobrým a uskutočniteľným kompromisom medzi zlepšením kvality ovzdušia a rozvojom 
trhu na strane jednej a prijateľnými dodatočnými investičnými nákladmi a dostupnosťou 
hromadného trhu na strane druhej. Rovnako rozhodnutie Komisie, aby sa návrh spočiatku 
zameral na trh s ťažkými nákladnými vozidlami (čo zahŕňa autobusy a väčšinu úžitkových 
vozidiel, napr. vozidlá na odvoz odpadu), v prípade ktorých je podiel verejného obstarávanie 
relatívne vysoký (približne jedna tretina), je podľa spravodajkyne výboru požiadaného o 
stanovisko rozumná voľba. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko podporuje aj v 
návrhu uvedenú voľbu technologicky neutrálneho prístupu, ktorý je založený na výkone. 
Tento prístup podporuje inováciu a riešenia založené na trhu a poskytuje priemyslu pružnosť 
potrebnú na prispôsobenie sa technickému a hospodárskemu pokroku. Spravodajkyňa výboru 
požiadaného o stanovisko však vyslovila poľutovanie nad skutočnosťou, že sa nezavádza 
žiadna „čistá“ norma pre energetickú účinnosť.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku žiada Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor začlenil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 4 a (nové)

(4 a) Smernica 2003/30/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 8. mája 2003 o 
podpore používania biopalív alebo iných 
obnoviteľných palív v doprave1 stanovuje 
dva národné indikatívne ciele, čo sa týka
podielu biopalív uvedených na trh, a to 2 % 
v roku 2005 a 5,75 % v roku 
2010.________________
1 Ú. v. EÚ L 123, 17.5.2003, s. 42.

Odôvodnenie

Je potrebné odkázať na legislatívne akty, ktoré už podporujú používanie čistých pohonných 
látok v doprave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 8

(8) Na podporu a propagáciu čistých 
vozidiel by sa mali používať prevádzkové 
normy. Norma pre zdokonalené vozidlá 
priaznivé pre životné prostredie (EEV -
Enhanced Environmentally friendly 
Vehicles) bola definovaná v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES 
z 28. septembra 2005 o aproximácii 
právnych predpisov členských štátov 
vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré sa majú 
prijať proti emisiám plynných a tuhých 
znečisťujúcich látok zo vznetových motorov 
určených na používanie vo vozidlách a proti 
emisiám plynných znečisťujúcich látok zo 
zážihových motorov poháňaných zemným 
plynom alebo skvapalneným ropným 
plynom, určených na používanie vo 
vozidlách1 pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 
t. V súčasnosti sa pre účely definovania 

(8) Na podporu a propagáciu čistých 
vozidiel by sa mali používať prevádzkové 
normy. Norma pre ekologické (EEV -
Enhanced Environmentally friendly 
Vehicles) bola definovaná v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES 
z 28. septembra 2005 o aproximácii 
právnych predpisov členských štátov 
vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré sa majú 
prijať proti emisiám plynných a tuhých 
znečisťujúcich látok zo vznetových motorov 
určených na používanie vo vozidlách a proti 
emisiám plynných znečisťujúcich látok zo 
zážihových motorov poháňaných zemným 
plynom alebo skvapalneným ropným 
plynom, určených na používanie vo 
vozidlách s hmotnosťou nad 3,5 t. V 
súčasnosti sa na účely definovania čistého 
vozidla v tejto smernici táto norma zdá 

  
1 Ú. v. ES L 44, 16.2.2000, s.1.
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čistého vozidla v tejto smernici táto norma 
zdá najvhodnejšou. Musí sa však zohľadniť 
možnosť zmeny alebo doplnenia tejto 
definície vzhľadom na najnovší technický 
pokrok.

najvhodnejšou. Musí sa však zohľadniť 
možnosť zmeny alebo doplnenia tejto 
definície vzhľadom na najnovší technický 
pokrok, ako aj možnosť začlenenia noriem 
energetickej účinnosti do tejto definície.

Odôvodnenie

V existujúcom vymedzení pojmu zdokonalené vozidlá priaznivé pre životné prostredie (EEV)
sa neuvádza žiadne ustanovenie týkajúce sa energetickej účinnosti. Jedným z cieľom tejto 

smernice je však zníženie celkovej spotreby energie v prípade vozidiel cestnej dopravy. 
Prípadná zmena vymedzenia pojmu EEV by mala tiež zahŕňať normy energetickej účinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 9

(9) Vozidlá s nízkou spotrebou paliva alebo 
používajúce alternatívne palivá vrátane 
biopalív, zemného plynu, LPG alebo vodíka 
a rozličné technológie vrátane elektrických 
alebo hybridných elektricko-spaľovacích 
systémov môžu prispieť k zníženiu emisií a 
znečistenia.

(9) Vozidlá s nízkou spotrebou paliva alebo 
používajúce alternatívne palivá vrátane 
biopalív, zemného plynu, LPG alebo vodíka 
a rozličné technológie vrátane elektrických 
alebo hybridných elektricko-spaľovacích 
systémov môžu prispieť k zníženiu emisií a 
znečistenia a zlepšeniu kvality ovzdušia v 
mestských oblastiach.

Odôvodnenie

Smernica nikde neodkazuje na kvalitu ovzdušia v mestských oblastiach - problém, k vyriešeniu 
ktorého môže čistá doprava prispieť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 9 a (nové)

(9 a) Smernica 98/70/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 
týkajúca sa kvality benzínu a naftových 
palív1 (smernica o kvalite palív) 
neúmyselne obmedzuje väčšie využívanie 
biopalív tým, že stanovuje presné 
špecifikácie týkajúce sa benzínu a nafty, a 
preto by sa mala prehodnotiť.
__________________________
1 Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58. Smernica 
naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č.
1882/2003 (Ú. v. ES L 284,31.10.2003, s. 1.)
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Odôvodnenie

Smernica o kvalite palív stanovuje špecifikácie pre benzín a naftu týkajúce sa životného 
prostredia a zdravia, napr. limity pre obsah etanolu, éteru a iných okysličovaných látok v 
benzíne. Určuje tiež limitnú hodnotu tlaku benzínových výparov. Norma EN590 určuje ďalšie 
limity z technických dôvodov a stanovuje, že nafta nesmie obsahovať viac ako 5 % bionafty čo 
do objemu. Tieto limity predstavujú prekážky zvýšenému využívaniu biopalív a mali by sa 
prehodnotiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 10

(10) Povinné obstarávanie čistých vozidiel 
má prispieť k znižovaniu znečistenia a 
spotreby energie a pomôcť rýchlejšiemu 
uvádzaniu týchto automobilových 
technológií na trh.

(10) Povinné obstarávanie čistých vozidiel 
má prispieť k zmenšovaniu znečistenia a 
spotreby energie a pomôcť rýchlejšiemu 
uvádzaniu týchto automobilových 
technológií na trh. S cieľom zaručiť 
bezpečnosť dodávok energie a lepšie 
výsledky z environmentálneho hľadiska by 
bolo vhodné, aby sa členské štáty zamerali v 
rámci verejného obstarávania na čisté 
vozidlá, ktoré používajú alternatívne palivá 
a technológie, najmä biopalivá, vodík a 
elektrické alebo hybridné elektricko-
spaľovacie systémy.

Odôvodnenie

Aj keď je smernica z hľadiska technológie neutrálna, je dôležité, aby sa členské štáty zamerali 
na presadzovanie alternatívnych palív a technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 10 a (nové)

(10 a) Zároveň by mal byť vývoj nových 
automobilových technológií a 
alternatívnych palív podporovaný nástrojmi 
pre výskum a vývoj na úrovni Spoločenstva 
a členských štátov a prostredníctvom 
využívania štrukturálnych fondov.

Odôvodnenie

Vybudovanie trhu na základe posilnenia dopytu musia sprevádzať opatrenia na podporu 
výskumu, technologickej inovácie a umiestnenia na trh. Vyžaduje si to verejné financovanie 
tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov. Súčasné zameranie štrukturálnych 
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fondov na inováciu by sa mohlo v tomto ohľade využívať vo väčšej miere.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 4 odsek 1

1. Definícia čistého vozidla uvedená v 
článku 2 písm. b) sa môže prispôsobiť 
technickému pokroku v súlade s postupom 
stanoveným v článku 6 ods. 2.

1. Definícia čistého vozidla uvedená v 
článku 2 písm. b) sa môže prispôsobiť 
technickému pokroku v súlade s postupom 
stanoveným v článku 5 ods. 2.

Odôvodnenie

Oprava technickej chyby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 4 odsek 2a (nový)

2 a. Komisia zabezpečí, aby boli 
zúčastneným stranám včas poskytnuté 
informácie týkajúce sa všetkých 
plánovaných opatrení.

Odôvodnenie

Aby bolo možné využívať znalosti a skúsenosti, ktoré existujú v rámci tohto odvetvia a 
mimovládnych organizácií, mali by sa Komisia a výbor usilovať o trvalý dialóg, šírenie 
informácií a priebežné konzultácie so zúčastnenými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 6 odsek 2 pododsek 2

Najneskôr do troch rokov od dátumu 
uvedeného v článku 7 ods. 1 Komisia 
pripraví správu o uplatňovaní tejto smernice 
a o opatreniach prijatých jednotlivými 
členskými štátmi zameraných na 
obstarávanie čistých vozidiel s hmotnosťou 
do 3,5 t. Správa zhodnotí dosah tejto 
smernice, informácie poskytované 
členskými štátmi a potrebu ďalších akcií 
a navrhne primerané opatrenia, 
predovšetkým v súvislosti s rozšírením 
povinnosti obstarávať čisté vozidlá aj na 
osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá 
s hmotnosťou pod 3,5 t.

Najneskôr do dvoch rokov od dátumu 
uvedeného v článku 7 ods. 1 Komisia 
pripraví správu o uplatňovaní tejto smernice 
a o opatreniach prijatých jednotlivými 
členskými štátmi zameraných na 
obstarávanie čistých vozidiel s hmotnosťou 
do 3,5 t. Správa zhodnotí dosah tejto 
smernice, informácie poskytované 
členskými štátmi a potrebu ďalších akcií 
a navrhne primerané opatrenia, 
predovšetkým v súvislosti s rozšírením 
povinnosti obstarávať čisté vozidlá aj na 
osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá 
s hmotnosťou pod 3,5 t.
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Odôvodnenie

V prípade automobilového priemyslu, pre ktorý sú typické dlhodobé investície a plánovanie 
činnosti, má možnosť lepšie predvídať budúce nariadenia zásadný význam. Odvetvie 
potrebuje dostatok času na realizáciu dobre naplánovaných a nákladovo účinných investícií 
do rozvoja a výroby. V tomto zmysle sa nieslo aj jedno z hlavných odporúčaní skupiny na 
vysokej úrovni CARS21. Komisia musí preto v čo možno najkratšom termíne posúdiť potrebu 
vykonania ďalších opatrení.
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