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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Městská silniční doprava a změna klimatu
Změna klimatu se každodenně dotýká každého Evropana. EU se dohodla na tom, že do roku 
2020 sníží naše emise skleníkových plynů o 20 %, energetickou účinnost zvýší o 20 % 
a nejméně 20 % celkové energetické spotřeby EU bude pocházet z energie z obnovitelných 
zdrojů.

V EU stojí odvětví silniční dopravy za 26 % celkové spotřeby energie a za 24 % emisí CO2. 
Z městské dopravy pochází 40 % emisí CO2 produkovaných silniční dopravou a až 70 % 
jiných znečišťujících látek vznikajících při dopravě. Ačkoli se doprava zásadním způsobem 
podílí na růstu, nese s sebou také náklady pro společnost. 

Obsah návrhu 

Tento nový návrh nahrazuje původní návrh Komise, který Parlament zamítl na úrovni 
parlamentního výboru v roce 20061. Nový návrh vychází z nového technologického přístupu, 
který je podle Komise neutrální. Ze znění návrhu bylo odstraněno kontroverzní ustanovení, 
které mělo zajistit, aby veřejné orgány při nákupu vozidel splnily určitou kvótu pro čistá 
vozidla, která byla stanovena na 25 %.  

Komise zavádí harmonizovanou a peněžně vyjádřenou metodiku pro nákup čistých 
a energeticky účinných vozidel pro veřejnou dopravu. Mezi kritéria pro přidělení každé 
zakázky na silniční vozidla ze strany veřejných orgánů a provozovatelů, kteří poskytují služby 
na základě smlouvy uzavřené s veřejným orgánem, by měly být zahrnuty náklady na spotřebu 
energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek za dobu provozní životnosti vozidla. 
Životnost vozidla je definována podle technických specifikací a pokud neexistují, stanoví 
počet kilometrů najetých za dobu životnosti silničního vozidla Komise. 

Ekologická kritéria pro přidělení zakázky mohou být zpočátku stanovena dobrovolně, ale 
nejpozději od roku 2012 budou povinná. 

Návrh usiluje o snížení nákladů na čistá a energetický účinná vozidla tím, že bude vytvořen 
dostatečně velký trh s ekologickými vozidly. Pro kritéria pro přidělení zakázky mohou být 
využity stávající právní předpisy (normy EURO pro emise z vozidel). 

Povinné uplatnění kritérií pro zadávání zakázek na čistá a energeticky účinná vozidla nebrání 
stanovení dalších důležitých kritérií a umožňuje rovněž zpětné vybavení vozidel 
modernizovanou ekologickou technologií, která umožní ekologičtější výkon. 

Ačkoli nový návrh neobsahuje úplné posouzení dopadu, Komise odhaduje trh pro nákup 
tohoto typu vozidel veřejnými orgány na 16 % HDP EU (přibližně 1 500 miliard eur), 
přičemž by ročně mělo být pro EU zakoupeno celkem 110 000 osobních automobilů, 110 000 
lehkých užitkových vozidel, 35 000 nákladních automobilů a 17 000 autobusů.  

                                               
1 Výbor pro dopravu a cestovní ruch zamítl návrh stanoviska, v důsledku čehož nebylo žádné stanovisko 
poskytnuto Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Ten pak návrh zamítl.
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Návrhy navrhovatelky

Navrhovaná metodologie si klade za cíl být užitečným nástrojem pro vnitrostátní, regionální 
a místní orgány, který by jim pomohl k přijetí nejlepších rozhodnutí v oblasti městské 
mobility s ohledem na životní prostředí. Čistší vozidla a inteligentní automobily jsou nyní 
dražší. Veřejní zadavatelé by při nákupu čistých a energeticky účinných vozidel měli spolu 
s ekologickými kritérii pro přidělení zakázky zvážit také kritéria nejnižších nákladů.

Navrhovatelka se domnívá, že cíle směrnice bude dosaženo, pokud budou zváženy následující 
podmínky:
 Členské státy budou informovat všechny vnitrostátní, regionální nebo místní 

veřejné zadavatele a zadavatele ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES 
o ekologických kritériích pro nákup takovýchto vozidel provozovateli poskytujícími 
služby na základě smlouvy, licence, povolení či oprávnění udělených veřejnými orgány 
s cílem podporovat čistá a energeticky účinná vozidla. Veřejný zadavatel si může 
vyžádat zkoušky pro konkrétní dopravní podmínky a nosnost.

 Členské státy si budou vyměňovat informace o ekologických veřejných zakázkách 
a jejich financování. Tyto informace se budou týkat strukturálních fondů, Fondu 
soudržnosti, iniciativy JESSICA, 7. rámcového programu pro výzkum, státních podpor 
a podpor ze strany Společenství a vnitrostátních nebo evropských grantů a půjček, 
nebudou však na tyto oblasti omezeny. Členské státy budou moci lépe využívat 
evropských finančních nástrojů ke zlepšení mobility a kvality vzduchu ve městech. 

 Měly by být podporovány konkurenční ceny, aby nebyl trh s ekologickými vozidly 
znevýhodňován cenovým rozdílem mezi čistými a energeticky účinnými vozidly 
a tradičními vozidly.

 Komise by měla zřídit společné evropské webové stránky a databázi obsahující 
veškeré platné právní předpisy, všechny veřejné zakázky podporující čistá a energeticky 
účinná silniční vozidla i použitelné finanční nástroje.

 Místní, regionální a vnitrostátní orgány by měly pro zakázky na ekologická vozidla 
používat společné evropské označení.

 Členské státy a Komise přijmou opatření nezbytná k tomu, aby mohly zohlednit městskou 
mobilitu a podporu čistých a energeticky účinných silničních vozidel v rámci následného 
strategického hodnocení a přezkumu v polovině období týkajícího se národních 
strategických referenčních rámců a národních a regionálních operačních programů 
definovaných nařízením 1083/2006. Nadále by měly být podporovány programy 
CIVITAS a Inteligentní energie – Evropa.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Členské státy by měly vnitrostátní, 
regionální nebo místní veřejné zadavatele 
a zadavatele, kteří poskytují služby veřejné 
osobní dopravy na základě licence, 
povolení či oprávnění uděleného 
veřejnými orgány, informovat 
o ustanoveních týkajících se nákupu 
čistých a energeticky účinných silničních 
vozidel.

Odůvodnění

Je důležité, aby veřejní zadavatelé měli k dispozici příslušné informace, a mohli se tak lépe 
připravit na pořízení daných vozidel, neboť nová, ekologická kritéria pro přidělení zakázky se 
přiřadí k ustanovením směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Cena čistých a energeticky účinných 
vozidel je zpočátku vyšší než cena běžných 
vozidel. Vytvoření dostatečné poptávky po 
takových vozidlech by vedlo k úsporám 
z rozsahu a následně ke snížení nákladů.

(11) Cena čistých a energeticky účinných 
vozidel je zpočátku vyšší než cena běžných 
vozidel. Vytvoření dostatečné poptávky 
po takových vozidlech by vedlo k úsporám 
z rozsahu a následně ke snížení nákladů. 
Společnosti by měly být vybízeny 
k prosazování konkurenčních cen, aby 
nebyl trh s ekologickými vozidly 
znevýhodňován cenovým rozdílem mezi 
čistými a energeticky účinnými vozidly 
a tradičními vozidly.

Odůvodnění

Aby bylo možné těžit z úspor z rozsahu, měla by se čistá vozidla prodávat za konkurenční 
ceny, k jejichž dosažení je zapotřebí rovněž úsilí průmyslového sektoru.



PE404.574v03-00 6/18 AD\726192CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Cena čistých a energeticky účinných 
vozidel je zpočátku vyšší než cena běžných 
vozidel. Vytvoření dostatečné poptávky po
takových vozidlech by vedlo k úsporám 
z rozsahu a následně ke snížení nákladů.

(11) Cena čistých a energeticky účinných 
vozidel je zpočátku vyšší než cena běžných 
vozidel. Vytvoření dostatečné poptávky 
po takových vozidlech by vedlo k úsporám 
z rozsahu a následně ke snížení nákladů 
a zaručilo by vytvoření infrastruktur 
nezbytných pro zásobování všemi druhy 
paliv, které jsou uvedeny v příloze.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Kritéria pro přidělení zakázky, která 
souvisí s energií a se životním prostředím, 
by neměla být jedinými kritérii, která 
berou v úvahu veřejní zadavatelé 
a zadavatelé při rozhodování ohledně 
pořizování čistých a energeticky účinných 
silničních vozidel.

Odůvodnění

Přezkoumávaná směrnice nepodává vyčerpávající seznam kritérií, která mohou místní orgány 
nebo subjekty použít pro pořízení čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Státní podpory určené na pořízení 
silničních vozidel včetně dodatečné 
montáže motorů či náhradních dílů 
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na vozidla, kterým je vydáno osvědčení 
typu, by měly být povolovány v souladu 
s právní úpravou Společenství. Tyto státní 
podpory lze odůvodnit obecným zájmem 
Společenství, zejména cílem týkajícím se 
udržitelné městské mobility.

Odůvodnění

Státní podpory určené na pořízení silničních vozidel by měly dodržovat právní úpravu 
Společenství.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Členské státy a Komise by při 
následném strategickém hodnocení 
a přezkumu v polovině období týkajícím se 
národních strategických referenčních 
rámců a národních a regionálních 
operačních programů definovaných 
v nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 
11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1260/19991 měly 
zohlednit způsobilost městské mobility pro 
finanční pomoc a podporu čistých 
a energeticky účinných silničních vozidel. 
Vzhledem k výsledkům, jichž bylo 
dosaženo prostřednictvím programů 
CIVITAS a Inteligentní energie – Evropa, 
by měly členské státy a Komise tyto 
iniciativy podporovat i nadále.
___________
1 Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.

Odůvodnění

Zelená kniha o městské mobilitě byla projednávána až do 15. března a mnoho členských států 
tyto otázky ve svých stávajících národních operačních programech nezohlednilo. Prospěšné 
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iniciativy, které již fungují a napomáhají při informování a odborné přípravě místních nebo 
ústředních orgánů, je třeba podporovat a pokračovat v jejich provozování.  

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice vyžaduje zahrnutí nákladů 
na spotřebu energie, emise CO2 a emise 
znečišťujících látek za dobu provozní 
životnosti vozidla jako kritérií pro nákup 
silničních vozidel veřejnými zadavateli 
nebo zadavateli ve smyslu směrnic 
2004/17/ES a 2004/18/ES nebo jako 
kritérií pro nákup těchto vozidel 
provozovateli poskytujícími služby na 
základě smlouvy, licence, povolení či 
oprávnění udělených veřejnými orgány s 
cílem podporovat čistá a energeticky 
účinná vozidla.

Tato směrnice vyžaduje zahrnutí nákladů 
na spotřebu energie, emise CO2 a emise 
znečišťujících látek za dobu provozní 
životnosti vozidla jako kritérií pro nákup 
silničních vozidel, včetně dodatečné 
montáže motorů či náhradních dílů do 
těchto vozidel, veřejnými zadavateli nebo 
zadavateli ve smyslu směrnic 2004/17/ES 
a 2004/18/ES nebo jako kritérií pro nákup 
těchto vozidel provozovateli poskytujícími 
služby na základě smlouvy, licence, 
povolení či oprávnění udělených veřejnými 
orgány s cílem podporovat čistá 
a energeticky účinná vozidla.

Odůvodnění

Do působnosti přezkoumávané směrnice by měla být zahrnuta dodatečná montáž motorů či 
náhradních dílů do silničních vozidel, kterým je vydáno osvědčení typu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se nevztahuje 
na dodatečnou montáž motorů 
a náhradních dílů do silničních vozidel, 
která překročila 75 % celkového počtu 
kilometrů.

Odůvodnění

Do působnosti přezkoumávané směrnice by měla být zahrnuta silniční vozidla kategorií M 
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a N, kterým bylo vydáno osvědčení typu, včetně dodatečné montáže motorů a náhradních dílů. 
Motory a náhradní díly by měly být montovány do vozidel, která nepřekročila 75 % celkového 
počtu kilometrů, a to s cílem podpořit obnovu starého nebo znečišťujícího vozového parku 
a inovaci a zajistit, aby mělo navrhované opatření prospěšné účinky.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by byla dotčena použitelná 
ustanovení, zejména právní předpisy 
Společenství o státních podporách 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 
o veřejných službách v přepravě 
cestujících po železnici a silnici 
a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 1191/69 a č. 1107/701, mohou členské 
státy podpořit pořizování čistých 
a energeticky účinných silničních vozidel 
nebo jejich nákup, včetně dodatečné 
montáže motorů a náhradních dílů 
do těchto vozidel, pokud nepřekročila 75 
% celkového počtu kilometrů.
___________
1 Úř. věst. L 291, 9.11.2007, s. 25.

Odůvodnění

Státní podpory poskytnuté na pořízení silničních vozidel by měly být v souladu s právní 
úpravou Společenství.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Definice

Pro účely této směrnice se „silničními 
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vozidly“ rozumí vozidla kategorií M a N, 
definovaná směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. 
září 2007, kterou se stanoví rámec pro 
schvalování motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a samostatných 
technických celků určených pro tato 
vozidla (rámcová směrnice)1 a dodatečné 
montáže motorů a náhradních dílů 
do těchto vozidel, pokud nepřekročila 75 
% celkového počtu kilometrů.
_________
1 Úř. věst. L 263, 9. 10. 2007, s. 1.

Odůvodnění

Do působnosti přezkoumávané směrnice by měla být zahrnuta silniční vozidla kategorií M 
a N, kterým bylo vydáno osvědčení typu, včetně dodatečné montáže motorů a náhradních dílů. 
Motory a náhradní díly by měly být montovány do vozidel, která nepřekročila 75 % celkového 
počtu kilometrů, a to s cílem podpořit obnovu starého nebo znečišťujícího vozového parku 
a inovaci a zajistit, aby mělo navrhované opatření prospěšné účinky.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode 
dne stanoveného v čl. 7 odst. 1 veřejní 
zadavatelé či zadavatelé ve smyslu směrnic 
2004/17/ES a 2004/18/ES používali 
metodiku stanovenou v článku 3, kdykoli 
uplatní náklady na spotřebu energie, emise 
CO2 a emise znečišťujících látek za dobu 
provozní životnosti vozidla jako kritéria
pro přidělení zakázky na silniční vozidla.

1. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode 
dne stanoveného v čl. 7 odst. 1 veřejní 
zadavatelé či zadavatelé ve smyslu směrnic 
2004/17/ES a 2004/18/ES používali 
metodiku stanovenou v článku 3, kdykoli 
uplatní náklady na spotřebu energie, emise 
CO2 a emise znečišťujících látek za dobu 
provozní životnosti vozidla spolu s dalšími 
kritérii pro přidělení zakázky na silniční 
vozidla.

Odůvodnění

Náklady na spotřebu energie a náklady vyplývající z emisí CO2 a znečišťujících látek by měly 
být fakultativním kritériem, které má kupujícím umožnit výběr nabídky, jež je ohleduplná 
k životnímu prostředí a zároveň nejvýhodnější po ekonomické stránce.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode 
dne 1. ledna 2012 byly v rámci všech 
veřejných zakázek na silniční vozidla 
zadávaných veřejnými zadavateli či 
zadavateli ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 
2004/18/ES zahrnuty jako kritéria pro 
přidělení zakázky náklady na spotřebu 
energie, emise CO2 a emise znečišťujících 
látek ze silničních vozidel za dobu jejich 
provozní životnosti kalkulované v souladu 
s metodikou stanovenou v článku 3.

2. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode 
dne 1. ledna 2012 byly v rámci všech 
veřejných zakázek na silniční vozidla 
zadávaných veřejnými zadavateli či 
zadavateli ve smyslu směrnic 2004/17/ES 
a 2004/18/ES zahrnuty do souboru kritérií
pro přidělení zakázky náklady na spotřebu 
energie, emise CO2 a emise znečišťujících 
látek ze silničních vozidel za dobu jejich 
provozní životnosti kalkulované v souladu 
s metodikou stanovenou v článku 3.

Odůvodnění

Náklady na spotřebu energie a náklady vyplývající z emisí CO2 a znečišťujících látek by měly 
být fakultativním kritériem, které má kupujícím umožnit výběr nabídky, jež je ohleduplná 
k životnímu prostředí a zároveň nejvýhodnější po ekonomické stránce.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode 
dne 1. ledna 2012 byly v rámci všech 
nákupů silničních vozidel určených pro 
poskytování služeb veřejné osobní dopravy 
na základě licence, povolení či oprávnění 
udělených veřejnými orgány zahrnuty jako
kritéria náklady na spotřebu energie, emise 
CO2 a emise znečišťujících látek 
ze silničních vozidel za dobu jejich 
provozní životnosti kalkulované v souladu 
s metodikou stanovenou v článku 3.

3. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode 
dne 1. ledna 2012 byly v rámci všech 
nákupů silničních vozidel určených 
pro poskytování služeb veřejné osobní 
dopravy na základě licence, povolení či 
oprávnění udělených veřejnými orgány 
zahrnuty do souboru kritérií náklady 
na spotřebu energie, emise CO2 a emise 
znečišťujících látek ze silničních vozidel 
za dobu jejich provozní životnosti 
kalkulované v souladu s metodikou 
stanovenou v článku 3.
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Odůvodnění

Náklady na spotřebu energie a náklady vyplývající z emisí CO2 a znečišťujících látek by měly 
být fakultativním kritériem, které má kupujícím umožnit výběr nabídky, jež je ohleduplná 
k životnímu prostředí a zároveň nejvýhodnější po ekonomické stránce.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou používat 
přísnější kritéria pro pořizování čistých 
a energeticky účinných vozidel, zvolit 
dodatečně vybavená vozidla nebo 
přistoupit k modernizaci stávajících 
vozidel např. montáží filtrů na pevné 
částice, úsporných pohotovostních 
systémů nebo přebudováním motorů 
na méně znečišťující paliva, za účelem 
dosažení ekologického výkonu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje s ohledem na zásadu subsidiarity na bod odůvodnění 16 
návrhu směrnice. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Místní, regionální a celostátní orgány, 
u nichž tvoří podíl zakoupených čistých 
a energeticky účinných vozidel nejméně 
30 % ročních konkrétních nákupů, 
mohou používat označení „čistá 
a energeticky účinná silniční městská 
doprava“. Jednotnou podobu tohoto 
označení určuje Komise. 
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Odůvodnění

Je důležité, aby byli veřejní zadavatelé motivováni k podpoře čistých e energeticky účinných 
vozidel. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. K l. lednu 2013 bude používání značky 
„čistá a energeticky účinná městská 
silniční doprava“ vyhrazeno veřejným 
zadavatelům a zadavatelům, jejichž roční 
nákup vozidel pro veřejnou dopravu je 
ze 100 % ekologický. 

Odůvodnění

Za účelem podpory čisté a energeticky účinné městské silniční dopravy by měla být od l. ledna 
2013 ekologická značka vyhrazena pouze veřejným zadavatelům a zadavatelům, jejichž roční 
nákup vozidel pro veřejnou dopravu bude ze 100 % ekologický. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Spotřeba paliva, emise CO2 a emise 
znečišťujících látek na kilometr vznikající 
při provozu vozidla jsou určeny na základě 
standardizovaných zkušebních postupů EU 
pro vozidla, pro která jsou takové zkušební 
postupy stanoveny v právních předpisech 
EU o schvalování typu. V případě vozidel, 
na něž se nevztahují standardizované 
zkušební postupy EU, bude srovnatelnost 
různých nabídek zajištěna prostřednictvím 
obecně uznávaných zkušebních postupů či 
výsledků zkoušek provedených pro 
příslušný orgán nebo, nelze-li použít ani 
jeden z uvedených kroků, podle informací 

2. Spotřeba paliva, emise CO2 a emise 
znečišťujících látek na kilometr vznikající 
při provozu vozidla jsou určeny na základě 
standardizovaných zkušebních postupů EU 
pro vozidla, pro která jsou takové zkušební 
postupy stanoveny v právních předpisech 
EU o schvalování typu. V případě vozidel, 
na něž se nevztahují standardizované 
zkušební postupy EU, bude srovnatelnost 
různých nabídek zajištěna prostřednictvím 
obecně uznávaných zkušebních postupů či 
výsledků zkoušek provedených pro 
příslušný orgán nebo, nelze-li použít ani 
jeden z uvedených kroků, podle informací 
poskytnutých výrobcem. Veřejný zadavatel 
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poskytnutých výrobcem. nebo zadavatel může požadovat výsledky 
zkoušek provedených za konkrétních 
dopravních podmínek odpovídající 
městské komunity při zohlednění nosnosti.

Odůvodnění

Je možné, že výsledky zkoušek nebudou odrážet nosnost a dopravní podmínky příslušného 
veřejného zadavatele. Aby mohl řádně srovnat nabídky, může veřejný zadavatel požadovat 
výsledky zkoušek provedených za konkrétních dopravních podmínek odpovídající městské 
komunity při zohlednění nosnosti.  

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Zásobování palivy

Členské státy zajistí, aby byly vytvořeny 
infrastruktury nezbytné pro zásobování 
všemi druhy paliv, které jsou uvedeny 
v příloze.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Standardizované zkušební postupy

Komise přijme prováděcí opatření 
za účelem standardizace zkušebních 
postupů týkající se vozidel, na něž se 
nevztahují evropské standardizované 
zkušební postupy uvedené v čl. 3 odst. 2. 
Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 5 odst. 2.
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Odůvodnění

Komise by měla vzhledem k neexistenci evropského standardizovaného zkušebního postupu 
pro určitá vozidla usnadnit dosažení cílů a uplatnění opatření stanovených přezkoumávanou 
směrnicí. Pro přijetí prováděcích opatření se použije nový regulativní postup s kontrolou.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Článek 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4b
Vedlejší opatření

Orgány veřejné moci mohou pro zlepšení 
řízení městské dopravy použít specifické 
části infrastruktury, jejichž cílem je posílit 
účinnost veřejné dopravy.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je pomocí vedlejších opatření vytvořit podmínky 
nezbytné pro uplatnění určitých opatření nebo pro zavedení částí infrastruktury souvisejících 
s přezkoumávanou směrnicí, např. zvláštních cest pro silniční dopravu či signalizace.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a 
Výměna informací a jejich šíření 

1. Členské státy informují celostátní, 
regionální nebo místní veřejné zadavatele 
a zadavatele, kteří poskytují služby veřejné 
osobní dopravy na základě licence, 
povolení či oprávnění uděleného 
veřejnými orgány o ustanoveních této 
směrnice i vnitrostátních právních 
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předpisech provádějících tuto směrnici, 
přičemž jim poskytují veškerou pomoc 
a požadované informace, které souvisí 
s režimy financování v rámci Společenství 
a které jsou použitelné na veřejné 
zakázky, na něž se vztahuje tato směrnice. 
2. Komise podporuje šíření osvědčených 
postupů pro vytváření politik v oblasti 
veřejných služeb čisté a energeticky 
účinné dopravy a pro tento účel vytvoří 
evropské internetové stránky, a to 
za účelem postupného uplatňování 
jednotných kritérií na úrovni 
Společenství, týkajících se pořizování 
vozidel ze strany subjektů, na něž se 
vztahuje tato směrnice.
 Komise na tyto internetové stránky 
začlení všechny příslušné informace 
týkající se finančních nástrojů, které jsou 
v každém členském státu k dispozici pro 
městskou mobilitu a pro podporu čistých 
a energeticky účinných silničních vozidel.

Odůvodnění

Je důležité, aby veřejní zadavatelé měli k dispozici příslušné informace, a mohli se tak lépe 
připravit na pořízení daných vozidel, neboť nová, ekologická kritéria pro přidělení zakázky se 
přiřadí k ustanovením směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5b
Využívání finančních nástrojů ES

1. Členské státy a Komise při následném 
strategickém hodnocení a přezkumu 
v polovině období týkajícím se národních 
strategických referenčních rámců 
a národních operačních programů 
definovaných v nařízení (ES) 
č. 1083/2006 zohlední způsobilost městské 
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mobility a podporu čistých a energeticky 
účinných silničních vozidel. 
2. Členské státy a Komise budou nadále 
podporovat iniciativy pro městskou 
dopravu, jako jsou programy CIVITAS 
a Inteligentní energie – Evropa.

Odůvodnění

Přezkum národních operačních programů v polovině období by mohl usnadnit podporu 
čistých a energeticky účinných vozidel prostřednictvím lepšího využití různých finančních 
nástrojů, které jsou k dispozici na vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství.
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