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Helmuth Markov
Podpora čistých silničních vozidel

Návrh směrnice (KOM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

Pozměňovací návrh, který předložil Dieter-Lebrecht Koch

Pozměňovací návrh 7

Výbor pro dopravu a cestovní ruch žádá řídící Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin, aby navrhl Komisi zamítnutí návrhu.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice není ani aktuální, ani vhodná. Vytváří byrokracii a zbavuje svéprávnosti jak členské 
státy, tak i „veřejné orgány“ a partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh, který předložili Willi Piecyk a Marta Vincenzi

Pozměňovací návrh 8

Výbor pro dopravu a cestovní ruch žádá řídící Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin, aby navrhl Komisi zamítnutí návrhu.

Or. it
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Odůvodnění

Čistá silniční vozidla jsou z dlouhodobého hlediska dražší než běžná vozidla. Veřejné orgány 
budou zavázány k vyšším výdajům, aniž by se předpokládal režim podpory, například ve 
formě vnitrostátních fondů náhrad nebo fondů náhrad Společenství. Tato ustanovení omezí 
zásadu autonomie, která platí pro organizace a orgány veřejné správy. Před tím, než budou 
přijata jednotlivá opatření, musí být také stanoveny strategické obecné zásady v oblasti 
životního prostředí a energie s cílem usměrnit výzkum a investice.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 6a (nový)

(6a) Čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES 
předpokládá schválení specifických 
opatření, která budou usilovat především o 
vytvoření podmínek pro uplatnění Smlouvy 
v nejvzdálenějších regionech.

Or. pt

Odůvodnění

Jde o striktní uplatnění čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES.

Pozměňovací návrh, který předložila Marta Vincenzi

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 8

(8) Pro podporu čistých vozidel by měly být 
využity normy účinnosti. Norma pro vozidla 
zvláště šetřící životní prostředí (EEV) byla 
definována ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/55/ES ze dne 28. 
září 2005 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se opatření proti 
emisím plynných znečišťujících látek a 
znečišťujících částic ze vznětových motorů 
vozidel a emisím plynných znečišťujících 
látek ze zážehových motorů vozidel 
poháněných zemním plynem nebo 
zkapalněným ropným plynem pro vozidla s 
hmotností nad 3,5 t. V současnosti se tato 
norma pro užití definice čistého vozidla v 

(8) Pro podporu čistých vozidel by měly být 
využity normy účinnosti, které se vztahují 
nejen na ochranu životního prostředí, ale i 
na úsporu energie. Norma pro vozidla 
zvláště šetřící životní prostředí (EEV) byla 
definována ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2005/55/ES ze dne 28. 
září 2005 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se opatření proti 
emisím plynných znečišťujících látek a 
znečišťujících částic ze vznětových motorů 
vozidel a emisím plynných znečišťujících 
látek ze zážehových motorů vozidel 
poháněných zemním plynem nebo 
zkapalněným ropným plynem pro vozidla s 
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této směrnici jeví jako nejvhodnější. Je třeba 
však zajistit možnost tuto definici změnit 
podle nejnovější úrovně technického 
pokroku.

hmotností nad 3,5 t. V současnosti se tato 
norma pro užití definice čistého vozidla v 
této směrnici jeví jako nejvhodnější. Je třeba 
však zajistit možnost tuto definici změnit 
podle nejnovější úrovně technického 
pokroku, přičemž se má hodnotit nejen 
účinnost ve vztahu k životnímu prostředí, 
ale i energetická účinnost. Především by 
měla být definice rozšířena na motory, 
které používají hybridní technologie, nebo 
nezpůsobují žádné emise znečišťující 
životní prostředí.

Or. it

Odůvodnění

Definice vozidla zvláště šetřícího životní prostředí (EEV) by měla být změněna tak, aby se 
zohlednily parametry energetické účinnosti a byla zahrnuta inovační technologie v souladu s 
obecnými zásadami evropské energetické politiky a podle úkolů Společenství, které se týkají 
alternativních paliv.

Pozměňovací návrh, který předložila Marta Vincenzi

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 13

(13) Čistá vozidla mají vyšší nákupní cenu 
než konvenční, protože trh pro tyto typy 
vozidel není dobře rozvinut. Vytvoření 
určité minimální poptávky po těchto 
vozidlech by mělo zajistit pozitivní reakci 
výrobců, která by měla vést k tržnímu 
zavedení účinnějších a úsporných 
technologií. S růstem poptávky by úspory z 
rozsahu měly vést ke snížení cen.

(13) Čistá vozidla mají vyšší nákupní cenu
než konvenční, protože trh pro tyto typy 
vozidel není dobře rozvinut. Vytvoření 
určité minimální poptávky po těchto čistých 
vozidlech by mělo zajistit pozitivní reakci 
výrobců, která by měla vést k tržnímu 
zavedení účinnějších a úsporných 
technologií, přičemž by měla být současně 
vytvořena minimální distribuční síť 
alternativních paliv, aby měli spotřebitelé 
skutečně konkrétní možnost výběru. S 
růstem poptávky po čistých vozidlech a 
dostupnosti alternativních paliv by úspory z 
rozsahu měly vést ke snížení cen čistých 
vozidel a k omezení emisí znečišťujících 
životní prostředí a spotřeby energie.

Or. it
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Odůvodnění

K vytvoření trhu nestačí jen pobízet poptávku, ale musí existovat také možnost výběru. 
Především musí mít spotřebitel, a také majitel čistého vozidla, výběr mezi všemi druhy paliv, 
konvenčními i inovačními. V každém případě není politika, která zahrnuje jen povinnosti a 
kontrolu, dostačující k vytvoření nezávislého a účinného trhu.

Pozměňovací návrh, který předložil Willi Piecyk

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 14

(14) Vyšší ceny čistých vozidel by neměly 
vést ke snížení kvality veřejných dopravních 
služeb. Finanční podpora z fondů 
vnitrostátních a vhodných fondů 
Společenství proto může kompenzovat vyšší 
náklady vynaložené na jejich nákup. 
Celkově pozitivní výsledek nákladů a 
přínosů pro společnost se očekává v 
důsledku snížení dopadů na životní prostředí 
a zdraví.

(14) Vyšší ceny čistých vozidel by neměly
vést ke snížení kvality veřejných dopravních 
služeb. Finanční podpora z prostředků 
národních rozpočtů a vhodných fondů 
Společenství proto musí kompenzovat vyšší 
náklady vynaložené na jejich nákup. 
Celkově pozitivní výsledek nákladů a 
přínosů pro společnost se očekává v 
důsledku snížení dopadů na životní prostředí 
a zdraví.

Or. de

Odůvodnění

Návrhem jsou postiženy hlavně místní a regionální správní orgány. Tyto by byly povinně 
finančně zatíženy očekávanými vícenáklady.

Pozměňovací návrh, který předložil Willi Piecyk

Pozměňovací návrh 13
Článek 1

Tato směrnice požaduje od členských států 
přijetí vhodných opatření k zajištění toho, 
aby veřejné orgány nakupovaly čistá
vozidla v rámci určité kvóty.

Cílem této směrnice je podpora odbytu 
čistých vozidel. Proto by měli být výrobci 
povzbuzováni k tomu, aby urychlili vývoj 
vozidel se sníženou spotřebou energie a 
sníženými emisemi škodlivých látek.

Or. de
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Odůvodnění

Zásada dobrovolnosti se ukazuje jako výhodnější. V podobném případě „směrnice 
2003/30/ES o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot 
v dopravě“ se již jednou evropský zákonodárce rozhodl pro tuto cestu.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 14
Článek 1

Tato směrnice požaduje od členských států 
přijetí vhodných opatření k zajištění toho, 
aby veřejné orgány nakupovaly čistá vozidla 
v rámci určité kvóty.

Tato směrnice požaduje od členských států 
přijetí vhodných opatření k zajištění toho, 
aby veřejné orgány a provozovatelé 
poskytující přepravní služby na základě 
koncese nebo povolení veřejného orgánu, 
pokud mají smlouvy se subdodavateli 
maximální dobu platnosti alespoň 8 let, 
nakupovaly čistá vozidla v rámci určité 
kvóty.

Or. de

Odůvodnění

Návrh postihuje hlavně místní a regionální správní orgány. Na nich by nebylo možné 
požadovat očekávané vícenáklady.

Pozměňovací návrh, který předložila Marta Vincenzi

Pozměňovací návrh 15
Čl. 2 písm. b)

b) „čistým vozidlem“ nové silniční vozidlo 
splňující normu „EEV“ (Enhanced 
Environmentally friendly Vehicle – vozidlo 
zvláště šetřící životní prostředí), 
definovanou v čl. 1 písm. c) a 
kvantifikovanou v příloze I oddíle 6.2.1 
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 
2005/55/ES v platném znění.

b) „čistým vozidlem“ nové silniční vozidlo 
splňující normu „EEV“ (Enhanced 
Environmentally friendly Vehicle – vozidlo 
zvláště šetřící životní prostředí), 
definovanou v čl. 1 písm. c) a 
kvantifikovanou v příloze I oddíle 6.2.1 
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 
2005/55/ES v platném znění, která je nyní 
omezena na parametry posuzování dopadů 
na životní prostředí a která bude 
v budoucích verzích rozšířena na 
hodnocení energetické účinnosti.
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Or. it

Odůvodnění

Definice čistých vozidel má být přepracována tak, aby energetická účinnost zahrnovala 
zhodnocené a inovační technologie. Při zachování současné definice vozidla zvláště šetřícího 
životní prostředí (EEV), na nějž se vztahuje článek 2, nebude brán ohled na ta vozidla, která 
neprodukují tradiční emise a která významnou měrou přispívají k úspoře energie. Ustanovení 
o vytváření pobídek k používání čistých vozidel se omezují na motory upravené na spalování 
methanu, jež jako jediná technologická alternativa nejvíce odpovídají současné definici EEV.

Pozměňovací návrh, který předložil Saïd El Khadraoui

Pozměňovací návrh 16
Čl. 2 písm. b)

b) „čistým vozidlem“ nové silniční vozidlo 
splňující normu „EEV“ (Enhanced 
Environmentally friendly Vehicle – vozidlo 
zvláště šetřící životní prostředí), 
definovanou v čl. 1 písm. c) a 
kvantifikovanou v příloze I oddíle 6.2.1 
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 
2005/55/ES v platném znění.

(b) „čistým vozidlem“ nové silniční vozidlo 
splňující normu „EEV“ (Enhanced 
Environmentally friendly Vehicle – vozidlo 
zvláště šetřící životní prostředí), 
definovanou v čl. 1 písm. c) a 
kvantifikovanou v příloze I oddíle 6.2.1 
směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 
2005/55/ES v platném znění, případně 
rovnocenný nebo vyšší standard.

Or. en

Odůvodnění

Veřejné orgány by měly mít možnost získávat nejen nová, ale i použitá vozidla, která jsou 
vybavena takovými technologiemi, jež jsou tak ekologické jako EEV nebo ještě ekologičtější. 
Mohlo by to přispět též k oživení trhu pro dodatečné technologie, které stejně, nebo ještě 
účinněji, snižují dopad škodlivých látek.

Pozměňovací návrh, který předložil Reinhard Rack

Pozměňovací návrh 17
Článek 3

Členské státy zajistí, aby kvóta 25 %
silničních vozidel s technicky přípustnou 
maximální celkovou hmotností větší než 3,5 
t, která byla zakoupena nebo pronajata v 
daném roce veřejnými orgány a 

Členské státy zajistí, aby kvóta 10 %
silničních vozidel s technicky přípustnou 
maximální celkovou hmotností větší než 3,5 
t, která byla zakoupena nebo pronajata v 
daném roce veřejnými orgány a 
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provozovateli poskytujícími přepravní 
služby na základě koncese nebo povolení od 
veřejného orgánu, v tomto dokumentu 
označovanými jako provozovatelé, jsou čistá 
vozidla definovaná podle článku 2.

provozovateli poskytujícími přepravní 
služby na základě koncese nebo povolení od 
veřejného orgánu, v tomto dokumentu 
označovanými jako provozovatelé, jsou čistá 
vozidla definovaná podle článku 2.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Willi Piecyk

Pozměňovací návrh 18
Článek 3

Členské státy zajistí, aby kvóta 25 % 
silničních vozidel s technicky přípustnou 
maximální celkovou hmotností větší než 3,5 
t, která byla zakoupena nebo pronajata v 
daném roce veřejnými orgány a 
provozovateli poskytujícími přepravní 
služby na základě koncese nebo povolení od 
veřejného orgánu, v tomto dokumentu 
označovanými jako provozovatelé, jsou čistá 
vozidla definovaná podle článku 2.

Členské státy by měly usilovat o to, aby 
kvóta 25 % silničních vozidel s technicky 
přípustnou maximální celkovou hmotností 
větší než 3,5 t, která byla zakoupena nebo 
pronajata v daném roce veřejnými orgány a 
provozovateli poskytujícími přepravní 
služby na základě koncese nebo povolení od 
veřejného orgánu, v tomto dokumentu 
označovanými jako provozovatelé, jsou čistá 
vozidla definovaná podle článku 2.

Or. de

Odůvodnění

Zásada dobrovolnosti se ukazuje jako výhodnější. V podobném případě „směrnice 
2003/30/ES o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot 
v dopravě“ se již jednou evropský zákonodárce rozhodl pro tuto cestu.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 19
Článek 3

Členské státy zajistí, aby kvóta 25 % 
silničních vozidel s technicky přípustnou 
maximální celkovou hmotností větší než 3,5 
t, která byla zakoupena nebo pronajata v 
daném roce veřejnými orgány a 
provozovateli poskytujícími přepravní 
služby na základě koncese nebo povolení od 
veřejného orgánu, v tomto dokumentu 

Členské státy zajistí, aby kvóta 25 % 
silničních vozidel s technicky přípustnou 
maximální celkovou hmotností větší než 3,5 
t, která byla zakoupena nebo pronajata v 
daném roce veřejnými orgány a 
provozovateli poskytujícími přepravní 
služby na základě koncese nebo povolení od 
veřejného orgánu, v tomto dokumentu 
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označovanými jako provozovatelé, jsou čistá 
vozidla definovaná podle článku 2.

označovanými jako provozovatelé, jsou čistá 
vozidla definovaná podle článku 2. První 
věta platí pouze za předpokladu, že na 
evropském trhu s motorovými vozidly 
budou za tržní ceny kromě vozidel na zemní 
plyn dostupná také vozidla poháněná 
dieselovými motory podle článku 2.

Or. de

Odůvodnění

V současné době nejsou na evropském trhu s motorovými vozidly za tržní ceny dostupné žádné 
autobusy poháněné dieselovými motory, které splňují standard EEV. To by mohlo 
představovat jednostranné a zákonem předepsané zvýhodnění průmyslu zemního plynu a a 
zasahovat do trhu nedovoleným způsobem.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 20
Článek 3

Členské státy zajistí, aby kvóta 25 % 
silničních vozidel s technicky přípustnou 
maximální celkovou hmotností větší než 3,5 
t, která byla zakoupena nebo pronajata v 
daném roce veřejnými orgány a 
provozovateli poskytujícími přepravní 
služby na základě koncese nebo povolení od 
veřejného orgánu, v tomto dokumentu 
označovanými jako provozovatelé, jsou čistá 
vozidla definovaná podle článku 2.

Členské státy zajistí, aby kvóta 25 % 
silničních vozidel s technicky přípustnou 
maximální celkovou hmotností větší než 3,5 
t, která byla zakoupena nebo pronajata v 
daném roce veřejnými orgány a 
provozovateli poskytujícími přepravní 
služby na základě koncese nebo povolení od 
veřejného orgánu podle článku 1, v tomto 
dokumentu označovanými jako 
provozovatelé, jsou čistá vozidla definovaná 
podle článku 2.

Or. de

Odůvodnění

Malé podniky budou prostřednictvím článku 3 nepřiměřeně poškozeny, neboť na ně má 25% 
kvóta výraznější dopad než na střední a velké podniky. Malé podniky (méně než 50 
pracovníků znamená většinou i méně než 40 vozidel) nezískávají více než jedno vozidlo ročně, 
za normálních okolností ale jen každých 9 let (zákonná amortizace), a proto tato okolnost 
může pro malé podniky představovat zákonem zakotvené narušení hospodářské soutěže z 
hlediska nákladů.
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Pozměňovací návrh, který předložil Reinhard Rack

Pozměňovací návrh 21
Článek 3

Členské státy zajistí, aby kvóta 25 % 
silničních vozidel s technicky přípustnou 
maximální celkovou hmotností větší než 3,5 
t, která byla zakoupena nebo pronajata v 
daném roce veřejnými orgány a 
provozovateli poskytujícími přepravní 
služby na základě koncese nebo povolení od 
veřejného orgánu, v tomto dokumentu 
označovanými jako provozovatelé, jsou čistá 
vozidla definovaná podle článku 2.

Členské státy zajistí, aby kvóta 25 % 
silničních vozidel s technicky přípustnou 
maximální celkovou hmotností větší než 3,5 
t, která byla zakoupena nebo pronajata v 
daném roce veřejnými orgány a 
provozovateli poskytujícími přepravní 
služby na základě koncese nebo povolení od 
veřejného orgánu podle článku 1, v tomto 
dokumentu označovanými jako 
provozovatelé, jsou čistá vozidla definovaná 
podle článku 2.

Or. de

Odůvodnění

Mikropodniky budou prostřednictvím článku 3 nepřiměřeně poškozeny, neboť na ně má 25% 
kvóta výraznější dopad než na střední a velké podniky. Mikropodniky nezískávají více než 
jedno vozidlo ročně, takže se 25% kvóta u těchto podniků fakticky stává kvótou 100%. Musely 
by si neustále pořizovat nová a nákladově efektivní vozidla, zatímco střední a velké podniky 
by si musely pořizovat jen 25% podíl nových vozidel. Pro mikropodniky to představuje 
zákonem zakotvené narušení hospodářské soutěže z hlediska nákladů.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 22
Čl. 3 odst. 1a (nový)

1a. Členské státy, jimž náleží nejvzdálenější 
regiony podle čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES, 
mohou přijmout přechodná opatření pro 
období nejvýše dvou let za účelem 
provádění této směrnice.

Or. pt

Odůvodnění

Dodatek k článku 3 zaměřený na:

1. provádění ustanovení čl. 299 odst. 2 Smlouvy.
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2. umožnění účinného provádění této směrnice v nejvzdálenějších regionech prostřednictvím 
omezení velmi vysokých nákladů, které vznikají odvětví dopravy nejvzdálenějších regionů 
následkem obtížných podmínek, jimiž trpěly tyto portugalské, španělské a francouzské 
regiony.

Pozměňovací návrh, který předložil Reinhard Rack

Pozměňovací návrh 23
Čl. 3 odst. 1b (nový)

1b. Z odstavce 1 jsou vyňaty mikropodniky.

Or. de

Odůvodnění

Mikropodniky budou prostřednictvím článku 3 nepřiměřeně poškozeny, neboť na ně má 25% 
kvóta výraznější dopad než na střední a velké podniky. Mikropodniky nezískávají více než 
jedno vozidlo ročně, takže se 25% kvóta u těchto podniků fakticky stává kvótou 100%. Musely 
by si neustále pořizovat nová a nákladově efektivní vozidla, zatímco střední a velké podniky 
by si musely pořizovat jen 25% podíl nových vozidel. Pro mikropodniky to představuje 
zákonem zakotvené narušení hospodářské soutěže z hlediska nákladů.

Pozměňovací návrh, který předložila Elisabeth Jeggle

Pozměňovací návrh 24
Čl. 3 odst. 1c (nový)

1c. Z odstavce 1 jsou vyňaty malé podniky 
(méně než 50 pracovníků).

Or. de

Odůvodnění

Malé podniky budou prostřednictvím článku 3 nepřiměřeně poškozeny, neboť na ně má 25% 
kvóta výraznější dopad než na střední a velké podniky. Malé podniky (méně než 50 
pracovníků znamená většinou i méně než 40 vozidel) nezískávají více než jedno vozidlo ročně, 
za normálních okolností ale jen každých 9 let (zákonná amortizace), a proto tato okolnost 
může pro malé podniky představovat zákonem zakotvené narušení hospodářské soutěže z 
hlediska nákladů.
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Pozměňovací návrh, který předložila Marta Vincenzi

Pozměňovací návrh 25
Čl. 4 odst. 1

1. Definici čistého vozidla stanovenou v čl. 
2 písm. b) je možné měnit podle úrovně 
technického pokroku v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 6 odst. 2.

1. Definice čistého vozidla stanovená v čl. 2 
písm. b) se musí včas měnit podle úrovně 
technického pokroku a rozšiřovat na 
technologické alternativy v souladu s 
postupem uvedeným v čl. 6 odst. 2. Definice 
čistého vozidla musí brát v úvahu kromě 
parametrů dopadů na životní prostředí též 
energetickou účinnost.
(Je třeba poukázat na to, že v italské verzi 
dokumentu Komise je v prví větě uvedeno 
„se musí ... měnit“, zatímco v ostatních 
jazykových verzích „je možné ... měnit“. S 
dodatkem „včas“ dává smysl pouze „se musí 
... měnit. Pozn. překladatele z italštiny)

Or. it

Odůvodnění

Definice vozidla zvláště šetřícího životní prostředí (EEV) by měla být změněna tak, aby se 
zohlednily parametry energetické účinnosti a byla zahrnuta inovační technologie v souladu s 
obecnými zásadami evropské energetické politiky a podle úkolů Společenství, které se týkají 
alternativních paliv. Pokud se omezí pojem EEV, nebude brán ohled na všechna vozidla, která 
neprodukují tradiční emise a významnou měrou přispívají k úspoře energie.

Pozměňovací návrh, který předložil Bogusław Liberadzki

Pozměňovací návrh 26
Čl. 6 odst. 1

1. S účinností od data uvedeného v čl. 7 
odst. 1 musí každoročně členské státy za 
daný kalendářní rok vypracovat statistický 
přehled počtu a relativního podílu vozidel 
zvláště šetřících životní prostředí 
zakoupených nebo pronajatých veřejnými 
orgány nebo provozovateli.

1. S účinností od data uvedeného v čl. 7 
odst. 1 musí každoročně členské státy za 
daný kalendářní rok vypracovat statistický 
přehled počtu všech typů vozidel (autobusy, 
užitková vozidla) a relativního podílu 
vozidel zvláště šetřících životní prostředí 
zakoupených nebo pronajatých veřejnými 
orgány nebo provozovateli.

Or. pl
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Odůvodnění

Měla by být vytvořena možnost přesněji analyzovat míru realizace této směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Emanuel Jardim Fernandes

Pozměňovací návrh 27
Čl. 6 odst. 1

1. S účinností od data uvedeného v čl. 7 
odst. 1 musí každoročně členské státy za 
daný kalendářní rok vypracovat statistický 
přehled počtu a relativního podílu vozidel 
zvláště šetřících životní prostředí 
zakoupených nebo pronajatých veřejnými 
orgány nebo provozovateli.

1. S účinností od data uvedeného v čl. 7 
odst. 1 musí každé dva roky členské státy za 
daný kalendářní rok vypracovat statistický 
přehled počtu a relativního podílu vozidel 
zvláště šetřících životní prostředí 
zakoupených nebo pronajatých veřejnými 
orgány nebo provozovateli.

Členské státy každoročně sdělí tyto údaje 
Komisi nejpozději do 30. září.

Členské státy každé dva roky sdělí tyto 
údaje Komisi nejpozději do 30. září.

Or. pt

Odůvodnění

Změnou by mělo být zajištěno provádění ustanovení tohoto článku, aniž by se zvýšily s 
prováděním spojené byrokratické požadavky.

Pozměňovací návrh, který předložil Willi Piecyk

Pozměňovací návrh 28
Čl. 6 odst. 2

2. Na základě těchto údajů zpracuje Komise 
výroční zprávu o plnění požadavků této 
směrnice.

2. Na základě těchto údajů zpracuje Komise 
výroční zprávu o plnění návrhů této 
směrnice.

Nejpozději do tří let od data uvedeného v čl. 
7 odst. 1 připraví Komise zprávu o 
používání této směrnice a o krocích, které 
členské státy podnikly pro nákup čistých 
vozidel s hmotností nižší než 3,5 t. Zpráva 
posoudí účinek směrnice, zprávy z 
členských států a nutnost dalších opatření a 
podle potřeby vznese návrhy, zejména 
vzhledem k rozšíření závazku nákupu
čistých vozidel na osobní automobily a lehká 

Nejpozději do tří let od data uvedeného v čl. 
7 odst. 1 připraví Komise zprávu o 
používání této směrnice a o krocích, které 
členské státy podnikly pro nákup čistých 
vozidel s hmotností nižší než 3,5 t. Zpráva 
posoudí účinek směrnice, zprávy z 
členských států a nutnost dalších opatření a 
podle potřeby vznese návrhy, zejména 
vzhledem k podpoře odbytu čistých vozidel 
na osobní automobily a lehká vozidla s 
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vozidla s hmotností pod 3,5 t. hmotností pod 3,5 t.

Or. de

Odůvodnění

Zásada dobrovolnosti se ukazuje jako výhodnější. V podobném případě „směrnice 
2003/30/ES o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot 
v dopravě“ se již jednou evropský zákonodárce rozhodl pro tuto cestu.

Pozměňovací návrh, který předložil Willi Piecyk

Pozměňovací návrh 29
Čl. 7 odst. 1

Členské státy uvedou v účinnost zákony, 
právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí 
nejpozději do 12 měsíců od data uvedeného 
v článku 8. Neprodleně sdělí Komisi znění 
těchto ustanovení a srovnávací tabulku 
mezi uvedenými ustanoveními a 
ustanoveními této směrnice.

vypouští se

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.

Or. de


