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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca v zásade víta návrh Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 
o podpore čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave, pretože ho možno 
vnímať ako príležitosť podporiť čisté a energeticky úsporné výrobky. Uznáva, že tento návrh 
predstavuje oproti predchádzajúcim návrhom zlepšenie a osobitne víta technologicky 
neutrálny prístup.

Spravodajca však nesúhlasí s návrhom Komisie, podľa ktorého by kritériá verejného 
obstarávania prihliadajúce na životné prostredie a energetickú úspornosť mali byť záväzné.
Domnieva sa, že navrhované zavedenie záväzných kritérií vo verejnom obstarávaní aj napriek 
chvályhodnosti tohto zámeru nezodpovedá nevyhnutne základným zásadám zákonov 
Spoločenstva o verejnom obstarávaní a mohlo by byť neželaným precedensom. Z tohto 
dôvodu spravodajca navrhuje ponechať rozhodnutie o tom, kedy sa budú takéto kritériá 
uplatňovať, verejným obstarávateľom členských štátov, čo vopred nevylučuje možnosť vyslať 
všetkým obstarávateľom dôrazný signál na podporu v zavádzaní týchto environmentálnych 
kritérií pre príslušné druhy verejného obstarávania.

V záujme prehľadnosti spravodajca žiada, aby sa v tomto návrhu uviedol jasný odkaz na 
uplatniteľné prahové hodnoty v rámci menovej únie uvedené v smerniciach 2004/17/ES a 
2004/18/ES o verejnom obstarávaní, pretože návrh Komisie neodkazuje priamo na 
uplatniteľné minimálne prahové hodnoty, po prekročení ktorých sa tieto nové pravidlá 
uplatňujú.

V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o lepšej tvorbe práva spravodajca navrhuje 
odôvodnenie na podporu členských štátov v tom, aby vypracovali a uverejnili vlastné tabuľky 
zhody tejto smernice s opatreniami na jej transpozíciu.

Keďže tento návrh sa osobitne dotkne odvetvia úžitkových vozidiel (napr. špeciálnych 
nákladných áut a autobusov určených na prevádzkovú podporu a údržbu infraštruktúry, 
čistiace stroje), spravodajca navrhuje, aby sa z rozsahu pôsobnosti vyňali určité vozidlá, ktoré 
majú osobitú konštrukciu a vybavenie a ktorých spotreba energie sa preto od spotreby iných 
vozidiel líši.

Spravodajca poukazuje na to, že hodnotenie vplyvu v prípade tohto návrhu nie je úplné, 
pokiaľ ide napríklad o očakávané náklady či vedecké dôkazy, ktoré by doložili súvislosť s 
internalizáciou vonkajších nákladov konkrétnymi číslami, a že navyše ani nezohľadňuje 
existujúce normy, akými sú normy EURO. Z tohto dôvodu vyzýva Komisiu, aby posúdila 
vplyv a metodiku tejto smernice na dvojročnom základe a aby v súvislosti s tým zvážila 
napríklad vplyv obnoviteľných palív na zmenu klímy a nový vývoj vzhľadom na normy 
EURO (budúce právne predpisy EURO VI).

Vzhľadom na veľmi prísny harmonogram prijímania stanoviska, ktorý sa riadi časovým 
rozvrhom gestorského výboru, si spravodajca vyhradzuje tiež právo predložiť ďalšie 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k týmto bodom v neskorších fázach tohto postupu.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V správe z 12. decembra 2005 skupina 
expertov na najvyššej úrovni CARS 21 
podporila iniciatívu Komisie na 
presadzovanie čistých a energeticky 
úsporných vozidiel za podmienky, že sa 
zaujme technologicky neutrálny postoj 
založený na prevádzkových parametroch. 
(10)

(9) V správe z 12. decembra 2005 skupina 
expertov na najvyššej úrovni CARS 21 
podporila iniciatívu Komisie na 
presadzovanie čistých a energeticky 
úsporných vozidiel za podmienky, že sa 
zaujme technologicky neutrálny 
integrovaný postoj založený na 
prevádzkových parametroch, ktorý bude 
zahŕňať výrobcov vozidiel, dodávateľov 
ropy či paliva, opravárov, zákazníkov 
alebo vodičov a verejné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Čisté a energeticky úsporné vozidlá 
majú spočiatku vyššiu cenu ako tradičné 
vozidlá. Vytvorenie dostatočného dopytu 
po týchto vozidlách by malo zabezpečiť, 
aby úspora z hromadnej výroby viedla k 
zníženiu nákladov.

(11) Čisté a energeticky úsporné vozidlá 
majú spočiatku vyššiu cenu ako tradičné 
vozidlá. Vytvorenie dostatočného dopytu 
po týchto vozidlách by malo zabezpečiť, 
aby úspora z hromadnej výroby viedla k 
zníženiu nákladov a hospodárstvu 
založenému na obnoviteľných zdrojoch 
energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
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Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Táto smernica sa zaoberá potrebou 
poskytovať verejným orgánom dodatočnú 
podporu prostredníctvom finančných 
stimulov a stimulov súvisiacich 
s informovanosťou a vzdelávaním.

Odôvodnenie

Verejné orgány potrebujú dodatočnú podporu, finančné prostriedky a ďalšie stimuly na 
uskutočnenie prioritných ekologickejších alternatív. Pre dosiahnutie ďalšieho pokroku by sa 
mali poskytovať usmernenia, aby subjekty zodpovedné za verejné obstarávanie mali hlbšie 
poznatky o celkovom výkone, účinnosti, dostupnosti a spôsobe používania jednotlivých typov 
vozidiel či palív. Takýto krok by pomohol zabrániť plytvaniu obmedzenými zdrojmi a 
verejnými financiami a subjektom riadiacim verejné obstarávanie by umožnil prijímať 
kvalifikovanejšie rozhodnutia o nových technológiách vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Pri plnení požiadavky zohľadniť 
energetické a environmentálne vplyvy 
stanovením technických údajov môžu 
verejní obstarávatelia, obstarávatelia a 
prevádzkovatelia voľne stanoviť úroveň 
energetických a environmentálnych 
parametrov vyššiu, ako je stanovená 
v právnych predpisoch EÚ, a pritom 
zohľadniť napríklad budúce normy 
EURO.

Odôvodnenie

V návrhu sa objavujú nezhody medzi existujúcimi a budúcimi právnymi predpismi (EURO VI), 
napr. pokiaľ ide o vymedzenie najazdených kilometrov. Príslušné orgány by preto mali mať 
možnosť zohľadniť existujúce a budúce európske normy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Povinné uplatňovanie kritérií pre 
verejné obstarávanie čistých a energeticky 
úsporných vozidiel nebráni zahrnutiu 
ďalších relevantných kritérií udelenia 
zmluvy. Nebráni ani voľbe vozidiel 
dodatočne upravených pre vyššie 
environmentálne charakteristiky.

(16) Environmentálne kritéria uvedené 
v tejto smernici nebránia voľbe vozidiel 
dodatočne upravených pre vyššie 
environmentálne charakteristiky.

Odôvodnenie

Plánované záväzné environmentálne kritériá nie sú náležitým spôsobom začlenené do smerníc 
2004/17/ES a 2004/18/ES o verejnom obstarávaní. Verejní obstarávatelia by mali mať 
možnosť slobodne rozhodovať o tom, ktoré kritériá zahrnú do dokumentácie o verejnej súťaži, 
a na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo najnižšej ceny naďalej udeľovať
zmluvu podľa navrhovaných environmentálnych kritérií na dobrovoľnom základe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) V súlade s bodom 34 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva1 by členské štáty mali pre 
svoje vlastné potreby a v záujme 
Spoločenstva vypracovať a zverejniť 
vlastné tabuľky, ktoré budú podľa 
možnosti čo najlepšie vyjadrovať 
vzájomný vzťah medzi touto smernicou a 
opatreniami na jej transpozíciu.
___________
1  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zvýšenie transparentnosti pri vykonávaní predpisov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 19b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19b) Uprednostniť by sa mali vozidlá 
využívajúce alternatívne palivá, čo 
povedie k čistej cestnej doprave a 
výraznému zlepšeniu kvality ovzdušia. 
Komisia a členské štáty by preto mali 
podporovať vývoj motorových vozidiel na 
vodíkový pohon.

Odôvodnenie

Tento krok by sme mali vnímať ako príležitosť podporiť čisté energie, ako je vodík. Podpora 
rozvoja tejto technológie je nevyhnutná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 19c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19c) Členské štáty by mali do ďalších 
snáh o vykonávanie, sledovanie a 
hodnotenie ustanovení tejto smernice 
zapojiť aj obce a regióny.

Odôvodnenie

V záujme lepšieho vykonávania je potrebná účasť všetkých úrovní správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 19d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19d) Členské štáty a Komisia by sa mali 
sústrediť na podporu vodíka ako paliva 
budúcnosti. Vodík je spôsobom čistého 
poháňania vozidiel a jeho využívanie by 
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malo prispieť k vytvoreniu hospodárstva 
bez znečistenia, pretože vozidlá poháňané 
vodíkom nevypúšťajú z výfukov 
znečisťujúce látky na báze uhlíka ani 
emisie skleníkových plynov,

Odôvodnenie

Tento krok by sme mali vnímať ako príležitosť podporiť čisté energie, ako je vodík. Podpora 
rozvoja tejto technológie je nevyhnutná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica vyžaduje, aby zmluvné 
orgány alebo zmluvné subjekty v zmysle 
smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES 
zahrnuli náklady na spotrebu energie, 
emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok 
z prevádzky vozidla počas jeho celej 
životnosti do kritérií udelenia zmluvy vo 
verejnom obstarávaní vozidiel v cestnej 
doprave alebo ich zaradili ako kritériá na 
zakúpenie takýchto vozidiel pre 
prepravcov konajúcich na základe zmluvy, 
licencie, povolenia alebo schválenia 
udeleného verejnými orgánmi s cieľom 
podporovať čisté a energeticky úsporné 
vozidlá. 

Táto smernica vyžaduje, aby zmluvné 
orgány a zmluvné subjekty v zmysle 
smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES, ako aj
určití prepravcovia konajúci na základe 
zmluvy, licencie, povolenia alebo 
schválenia udeleného verejnými orgánmi 
pri obstarávaní vozidiel v cestnej doprave 
dobrovoľne zohľadňovali náklady na 
spotrebu energie, emisie CO2 a emisie 
znečisťujúcich látok z prevádzky vozidla 
počas jeho celej životnosti s cieľom 
podporovať čisté a energeticky úsporné 
vozidlá.

Odôvodnenie

Plánované záväzné environmentálne kritériá nie sú náležitým spôsobom začlenené do smerníc 
2004/17/ES a 2004/18/ES o verejnom obstarávaní. Verejní obstarávatelia by mali mať 
možnosť slobodne rozhodovať o tom, ktoré kritériá zahrnú do dokumentácie o verejnej súťaži, 
a na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo najnižšej ceny naďalej udeľovať 
zmluvu podľa navrhovaných environmentálnych kritérií na dobrovoľnom základe.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2 Článok 2

Verejné obstarávanie čistých a 
energeticky úsporných vozidiel

Rozsah pôsobnosti

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od dátumu uvedeného v článku 7 ods. 1 
verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia
v zmysle smerníc 2004/17/ES 
a 2004/18/ES používali metodiku 
stanovenú v článku 3 vždy, keď používajú 
náklady na spotrebu energie, emisie CO2 
a emisie znečisťujúcich látok z prevádzky 
vozidla počas jeho celej životnosti ako 
kritériá udelenia zmluvy vo verejnom 
obstarávaní vozidiel v cestnej doprave 2.

1. Táto smernica sa vzťahuje na zmluvy 
týkajúce sa obstarávania vozidiel v cestnej 
doprave, ktoré uzatvárajú:

a) verejní obstarávatelia a obstarávatelia, 
ktorí majú povinnosť uplatňovať pravidlá 
verejného obstarávania stanovené 
v smerniciach 2004/17/ES a 2004/18/ES 
v súlade s uplatniteľnými prahovými 
hodnotami stanovenými v týchto 
smerniciach;
b) prevádzkovatelia, ktorí v rámci zmlúv 
o službách vo verejnom záujme plnia 
záväzky vyplývajúce zo služieb vo 
verejnom záujme v zmysle nariadenia 
(ES) č. 1370/2007 nad rámec stanovený 
členskými štátmi tak, že nepresahuje 
prahové hodnoty stanovené v smerniciach 
2004/17/ES a 2004/18/ES.

2. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od 1. januára 2012 každé verejné 
obstarávanie vozidiel v cestnej doprave
verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi v zmysle smerníc 
2004/17/ES a 2004/18/ES zahŕňalo
náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a 
emisie znečisťujúcich látok z prevádzky 
vozidiel v cestnej doprave počas ich celej 
životnosti ako kritériá udelenia zmluvy vo 

2. V prípadoch, keď verejní obstarávatelia
alebo obstarávatelia v zmysle smerníc 
2004/17/ES a 2004/18/ES a 
prevádzkovatelia, ktorí v rámci zmlúv 
o službách vo verejnom záujme plnia 
záväzky vyplývajúce zo služieb vo 
verejnom záujme v zmysle nariadenia 
(ES) č. 1370/2007, používajú náklady na 
spotrebu energie, emisie CO2 a emisie 
znečisťujúcich látok z prevádzky pri 



PE407.672v02-00 10/16 AD\729514SK.doc

SK

verejnom obstarávaní podľa metodiky 
stanovenej v článku 3.

obstarávaní vozidiel v cestnej doprave 
počas ich celej životnosti ako kritériá 
udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní, 
môžu uplatňovať metodiku stanovenú v 
článku 3.

3. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od 1. januára 2012 každý verejný nákup 
vozidiel v cestnej doprave na poskytovanie 
služieb verejnej osobnej dopravy na 
základe licencie, povolenia alebo 
schválenia udeleného verejnými orgánmi 
zahŕňal náklady na spotrebu energie, 
emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok 
z prevádzky vozidiel v cestnej doprave 
počas ich celej životnosti ako kritériá
podľa metodiky stanovenej v článku 3.

Odôvodnenie

Medzi týmto návrhom a smernicami o tradičnom verejnom obstarávaní (2004/17/ES a 
2004/18/ES) treba stanoviť jasný vzťah. Návrh Komisie okrem toho neodkazuje na minimálne 
prahové hodnoty v rámci menovej únie, pri prekročení ktorých sa tieto pravidlá uplatňujú. 
Potrebné je ďalej aj vyňatie určitých vozidiel z rozsahu pôsobnosti, pretože majú osobitú 
konštrukciu a vybavenie a ich spotreba energie sa z tohto dôvodu od iných vozidiel líši.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2a
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:
— „verejní obstarávatelia“ znamenajú 
verejných obstarávateľov vymedzených 
v článku 2 ods. 1 písm. a) smernice 
2004/17/ES a v článku 1 ods. 9 smernice 
2004/18/ES;
— „obstarávatelia“ znamenajú 
obstarávateľov uvedených v článku 2 
ods. 2 smernice 2004/17/ES;
— „vozidlo v cestnej doprave“ znamená .
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vozidlo, na ktoré sa vzťahujú kategórie 
vozidiel uvedené v tabuľke č. 3 prílohy.

Odôvodnenie

Pre návrh Komisie by bolo prínosom, ak by sa jednotlivé vymedzenia pojmov uvádzali 
osobitne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 3 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Náklady na energiu a environmentálne 
náklady ako kritériá udelenia zmluvy vo 
verejnom obstarávaní vozidiel

Verejné obstarávanie čistých a energeticky 
úsporných vozidiel

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na účely tejto smernice sa náklady na 
spotrebu energie, emisie CO2 a emisie 
znečisťujúcich látok súvisiace 
s prevádzkou počas celej životnosti 
vozidiel obstarávaných vo verejnom 
obstarávaní speňažujú a počítajú podľa 
metodiky stanovenej v písmenách a), b) a 
c).

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od dátumu uvedeného v článku 7 ods. 1 
všetci verejní obstarávatelia, 
obstarávatelia a prevádzkovatelia uvedení 
v článku 2 pri nákupe vozidiel v cestnej 
doprave dobrovoľne zohľadňovali 
energetické a environmentálne vplyvy 
počas prevádzkovej životnosti vozidla, ako 
sa uvádzajú v odseku 1a tohto článku, a 
uplatnili aspoň jednu z možností 
stanovených v odseku 1b. 

(a) Náklady na spotrebu energie na 
prevádzku vozidla počas jeho celej 
životnosti sa vypočítajú s použitím tejto 
metodiky:
— spotreba paliva na kilometer vozidla 
podľa odseku 2 tohto článku sa premení 
na spotrebu energie na kilometer s 
použitím prepočítacích súčiniteľov v 
tabuľke 1 prílohy pre energetický obsah 
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rôznych palív,
— používa sa jediná peňažná hodnota na 
jednotku energie. Táto jediná hodnota je 
nižšou hodnotou nákladov na jednotku 
energie benzínu alebo nafty pred 
zaplatením dane pri ich použití ako palivo 
na účel dopravy,
— náklady na spotrebu energie na 
prevádzku vozidla počas jeho celej 
životnosti sa vypočítajú vynásobením 
najazdených kilometrov počas životnosti 
vozidla podľa odseku 3 spotrebou energie 
na kilometer podľa prvej zarážky tohto 
odseku a nákladmi na jednotku energie 
podľa druhej zarážky tohto odseku.
(b) Náklady na emisie CO2 z prevádzky 
vozidla počas jeho celej životnosti sa 
vypočítajú vynásobením najazdených 
kilometrov počas životnosti vozidla podľa 
odseku 3 emisiami CO2 v kilogramoch na 
kilometer podľa odseku 2 a nákladmi na 
kilogram z tabuľky 2 prílohy.
(c) Náklady na emisie znečisťujúcich 
látok z prevádzky vozidla počas jeho celej 
životnosti sa vypočítajú spočítaním 
nákladov na emisie oxidov dusíka, 
bezmetánových uhľovodíkov a tuhých 
znečisťujúcich látok počas celej životnosti 
vozidla. Náklady počas celej životnosti 
vozidla na každú znečisťujúcu látku sa 
vypočítajú vynásobením najazdených 
kilometrov počas životnosti vozidla podľa 
odseku 3 emisiami v gramoch na 
kilometer podľa odseku 2 a príslušnými 
náklady na gram z tabuľky 2 prílohy.

(Prvá časť tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je prevzatá z článku 2 návrhu 
Komisie)

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vyjasniť použitie návrhu Komisie, 
aby sa zabezpečil súlad s existujúcimi pravidlami EÚ v oblasti verejného obstarávania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Energetické a environmentálne 
vplyvy, ktoré treba zohľadniť, zahŕňajú 
aspoň tieto body:
a) spotreba energie;
b) emisie CO2; 
c) emisie znečisťujúcich látok, ako sú 
vymedzené v prílohe. 
Okrem energetických a 
environmentálnych vplyvov uvedených v 
prvom pododseku môžu verejní 
obstarávatelia, obstarávatelia a 
prevádzkovatelia v rámci obstarávania 
zvážiť zahrnutie ďalších 
environmentálnych vplyvov spojených 
s prevádzkou vozidiel.

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vyjasniť použitie návrhu Komisie, 
aby sa zabezpečil súlad s existujúcimi pravidlami EÚ v oblasti verejného obstarávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Požiadavky odsekov 1 a 1b sa plnia 
podľa jednej z týchto možností:
a) stanovením technických údajov, ktoré 
sa uvedú v dokumentácii o verejnom 
obstarávaní vozidiel v cestnej doprave v 
súlade s environmentálnymi kritériami a 
ktoré sa, pokiaľ je to možné, zakladajú na 
európskych normách ako emisné normy 
EURO pre energiu a ekologický výkon; 
alebo
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b) začlenením energetických a 
environmentálnych kritérií stanovených 
v článku 4 do kritérií udelenia zmluvy.
V prípade, že sa tieto vplyvy z dôvodu 
zahrnutia do rozhodnutia o udelení 
zmluvy vyjadria peňažne, členské štáty 
môžu na dobrovoľnom základe 
uplatňovať tieto ustanovenia:
a) náklady na spotrebu energie na 
prevádzku vozidla počas jeho celej 
životnosti sa vypočítajú s použitím tejto 
metodiky:
— spotreba paliva na kilometer v prípade 
vozidla podľa odseku 2 sa preráta na 
spotrebu energie na kilometer s použitím 
prepočítacích súčiniteľov stanovených v 
tabuľke č. 1 prílohy uvádzajúcej 
energetický obsah rôznych palív;
— používa sa jediná peňažná hodnota na 
jednotku energie. Táto jediná hodnota je 
nižšou hodnotou nákladov na jednotku 
energie benzínu alebo nafty pred 
zaplatením dane pri ich použití ako palivo 
na účel dopravy,
— náklady na spotrebu energie 
na prevádzku vozidla počas celej jeho 
životnosti sa vypočítajú vynásobením 
najazdených kilometrov počas životnosti 
vozidla podľa odseku 3 spotrebou energie 
na kilometer podľa prvej zarážky tohto 
pododseku a nákladmi na jednotku 
energie podľa druhej zarážky tohto 
pododseku;
b) náklady na emisie CO2 z prevádzky 
vozidla počas celej jeho životnosti sa 
vypočítajú vynásobením najazdených 
kilometrov počas životnosti vozidla podľa 
odseku 3 emisiami CO2 v kilogramoch 
na kilometer podľa odseku 2 a nákladmi 
na kilogram podľa tabuľky č. 2 prílohy;
c) náklady na emisie znečisťujúcich látok 
z prevádzky vozidla počas celej jeho 
životnosti sa vypočítajú sčítaním nákladov 
na emisie oxidov dusíka, bezmetánových 
uhľovodíkov a tuhých znečisťujúcich 
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látok počas celej životnosti vozidla. 
Náklady počas celej životnosti vozidla na 
každú znečisťujúcu látku sa vypočítajú 
vynásobením najazdených kilometrov 
počas životnosti vozidla podľa odseku 3 
emisiami v gramoch na kilometer podľa 
odseku 2 a príslušnými nákladmi na gram 
podľa tabuľky č. 2 prílohy.

Body a), b) a c) druhého pododseku sú prevzaté z článku 3 ods. 1 návrhu Komisie.

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vyjasniť použitie návrhu Komisie, 
aby sa zabezpečil súlad s existujúcimi pravidlami EÚ v oblasti verejného obstarávania.
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