
AM\614756SK.doc PE 374.104v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

30.5.2006 PE 374.104v01-00

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 7-29

Návrh stanoviska (PE 369.920v01-00)
Predkladá Helmuth Markov
Podpora čistých vozidiel v cestnej doprave

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dieter-Lebrecht Koch

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Výbor pre dopravu a cestovný ruch žiada gestorský výbor pre otázky životného prostredia, 
verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby navrhol zamietnuť návrh Komisie.

Or. de

Odôvodnenie

Smernica nezodpovedá dobe a nemá veľký význam. Podporuje byrokraciu a odrádza členské 
štáty, ako aj „verejné orgány” a verejno-súkromné partnerstvá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Willi Piecyk a Marta Vincenzi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Výbor pre dopravu a cestovný ruch žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby  navrhol zamietnuť návrh Komisie.

Or. it
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Odôvodnenie

Čisté vozidlá budú ešte dlho drahšie než tradičné vozidlá: od verejných orgánov sa požaduje 
zvýšenie nákladov bez toho, aby sa navrhol systém podpory, napríklad vyrovnávací fond v
rámci štátu alebo Spoločenstva. Toto ustanovenie preto okresáva zásadu nezávislosti, ktorou 
sa riadi organizácia a správa verejných orgánov. Skôr, než sa prijmú jednotlivé opatrenia v 
problematike výskumu a investícií, je potrebné v zásade navrhnúť strategickú orientáciu v 
oblasti životného prostredia a energetiky.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernandes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 6 a (nové)

(6a) Článok 299 ods. 2 Zmluvy o ES 
predpokladá prijatie konkrétnych opatrení 
zameraných najmä na stanovenie 
podmienok pre uplatňovanie zmluvy v 
najokrajovejších oblastiach. 

Or. pt

Odôvodnenie

Ide o prísne použitie ustanovenia článku 299 ods. 2 Zmluvy o ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marta Vincenzi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
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 

(8) Na podporu a propagáciu čistých 
vozidiel by sa mali používať užitočnostné a 
výkonnostné normy, ktoré platia nielen pre 
ochranu životného prostredia, ale aj pre 
úsporu energie. Norma pre zdokonalené 
vozidlá priaznivé pre životné prostredie 
(EEV - Enhanced Environmentally friendly 
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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 pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 
t. V súčasnosti sa pre účely definovania 
čistého vozidla v tejto smernici táto norma 
zdá najvhodnejšou. Musí sa však zohľadniť 
možnosť zmeny alebo doplnenia tejto 
definície vzhľadom na najnovší technický 
pokrok.

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 pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 
t. V súčasnosti sa pre účely definovania 
čistého vozidla v tejto smernici táto norma 
zdá najvhodnejšou. Musí sa však zohľadniť 
možnosť zmeny alebo doplnenia tejto 
definície vzhľadom na najnovší technický 
pokrok a do hodnotených údajov zahrnúť 
nielen užitočnosť životného prostredia, ale 
aj energetická výkonnosť. Definícia sa 
musí rozšíriť najmä na motory, ktoré 
využívajú hybridné technológie a 
neprodukujú škodlivé emisie.

Or. it

Odôvodnenie

Definíciu EEV (zdokonalených ekologockých vozidiel) je potrebné pozmeniť tak, aby 
zohľadňovala aj parametre energetickej výkonnosti a zahŕňala inovačné technológie, v súlade 
s perspektívami európskej energetickej politiky a v súlade so zásadami Spoločenstva o 
alternatívnych palivách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marta Vincenzi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 13

(13) Čisté vozidlá majú vyššiu nákupnú cenu 
ako bežné vozidlá, keďže trh s týmto typom 
vozidiel ešte nie je dobre rozvinutý. 
Vytvorenie minimálneho dopytu po takýchto 
vozidlách má zabezpečiť, aby výrobcovia 
reagovali pozitívne, čo prispeje k tomu, že sa 
na trh uvedú účinnejšie a efektívnejšie 
technológie. S nárastom dopytu sa vďaka 

(13) Čisté vozidlá majú vyššiu nákupnú cenu 
ako bežné vozidlá, keďže trh s týmto typom 
vozidiel ešte nie je dobre rozvinutý.
Vytvorenie minimálneho dopytu po čistých
vozidlách má zabezpečiť, na ktoré by
výrobcovia reagovali pozitívne, prispejúc k
tomu, aby sa na trh uviedli účinnejšie a 
efektívnejšie technológie, by malo byť 
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úsporám z hromadnej výroby znížia aj 
náklady.

sprevádzané vytvorením systému 
minimálneho zásobovania alternatívnymi 
pohonnými látkami, ktorý by užívateľom  
poskytol konkrétnu možnosť výberu. S 
nárastom dopytu po čistých vozidlách a s 
vyššou dostupnosťou alternatívnych 
pohonných látok sa vďaka úsporám 
z hromadnej výroby znížia aj náklady na 
čisté vozidlá a znížia sa škodlivé emisie a 
spotreba energie.

Or. iitit

Odôvodnenie

Vytvorenie trhu sa neobmedzuje len na stimulovanie dopytu, ale vyžaduje si aj možnosť 
výberu: najmä spotrebiteľ, v tomto prípade prevádzkovateľ využívajúci čisté vozidlá, musí 
mať možnosť výberu zo všetkých typov pohonných látok, tradičných aj inovačných. Iba 
samotná politika príkazov a kontroly v žiadnom prípade nepostačuje na udržanie nezávislého 
a účinného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Willi Piecyk

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 14

(14) Vyššie náklady na čisté vozidlá by 
nemali spôsobiť zníženie kvality verejných 
dopravných služieb. Preto môže finančná 
podpora z vnútroštátnych fondov a 
z príslušných fondov Spoločenstva 
vykompenzovať vyššie obstarávacie 
náklady. Pozitívny výsledný pomer 
nákladov a ziskov pre spoločnosť sa očakáva 
vďaka redukcii dosahu na životné prostredie 
a zdravie.

(14) Vyššie náklady na čisté vozidlá by 
nemali spôsobiť zníženie kvality verejných 
dopravných služieb. Preto musí finančná 
podpora z vnútroštátnych rozpočtových
fondov členských štátov a z príslušných 
fondov Spoločenstva vykompenzovať vyššie 
obstarávacie náklady. a ziskov pre 
spoločnosť sa očakáva vďaka redukcii 
dosahu na životné prostredie a zdravie.

Or. de

Odôvodnenie

Návrh zasiahne najmä miestne a regionálne samosprávy. Očakávané zvýšené náklady by ich 
finančne nadmerne zaťažili.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Willi Piecyk

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 1

Táto smernica požaduje od členských štátov 
prijatie vhodných opatrení na zabezpečenie 
toho, aby verejné orgány obstarávali určitú 
kvótu čistých vozidiel.

Cieľom tejto smernice je podpora predaja 
čistých vozidiel. Mala by povzbudzovať 
výrobcov k tomu, aby urýchľovali vývoj 
vozidiel s nižšou palivovou spotrebou a 
menšími emisiami škodlivín. 

Or. de

Odôvodnenie

Princíp dobrovoľnosti sa zdá byť vhodnejší. V podobnom prípade smernice 2003/30/ES o 
podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave sa európsky 
zákonodarca už raz rozhodol pre túto cestu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Elisabeth Jeggle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 1

Táto smernica požaduje od členských štátov 
prijatie vhodných opatrení na zabezpečenie 
toho, aby verejné orgány obstarávali určitú 
kvótu čistých vozidiel.

Táto smernica požaduje od členských štátov 
prijatie vhodných opatrení na zabezpečenie 
toho, aby verejné orgány a poskytovatelia
dopravných služieb, ktorých tieto orgány 
poverili, alebo ktorí vykonávajú činnosť 
odsúhlasenú týmito orgánmi, pokiaľ sú 
zmluvné lehoty subdodávateľských zmlúv 
dohodnuté na minimálne 8 rokov, 
obstarávali určitú kvótu čistých vozidiel.

Or. de

Odôvodnenie

V súlade s článkom 3 patria aj poskytovatelia dopravných služieb poverení verejným orgánom 
do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.  Subdodávateľské zmluvy majú často kratšie zmluvné 
lehoty ako povolené linkové koncesie dodávateľa a často sa preto nachádzajú hlboko pod  
zákonnými lehotami odpisovania.   Amortizácia zvýšených nákladov nie je pri krátkych 
lehotách možná a viedla by k nespravodlivým ťažkostiam na strane subdodávateľov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marta Vincenzi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 2 bod b)

b) „Čisté vozidlo“ znamená nové vozidlo 
cestnej dopravy vyhovujúce norme „EEV“ 
(zdokonaleného vozidla priaznivého pre 
životné prostredie), definované v článku 1 
písm. c) a kvantifikované v oddiele 6.2.1 
prílohy I k smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2005/55/ES v jej platnej verzii.

b) „Čisté vozidlo“ znamená nové vozidlo 
cestnej dopravy vyhovujúce norme „EEV“ 
(zdokonaleného vozidla priaznivého pre 
životné prostredie), ako bolo definované v 
článku 1 písm. c) a kvantifikované v oddiele 
6.2.1 prílohy I k smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/55/ES v jej platnej 
verzii, obmedzujúce sa na parametre 
hodnotenia vplyvu na životné prostredie a v 
ďalších zneniach rozšírené aj o údaje 
týkajúce sa energetickej výkonnosti.

Or. it

Odôvodnenie

Definícia čistého vozidla sa musí prehodnotiť tak, aby zohľadňovala aj parametre 
energetickej výkonnosti a zahŕňala inovačné technológie. Pri ponechaní platnej definície EEV 
(zdokonalených ekologických vozidiel), na ktorú sa odvoláva článok 2, sa neberú do úvahy 
vozidlá, ktoré nevypúšťajú tradičné emisie , a ktoré zvyšujú úsporu energie. Ustanovenia 
upravujúce stimuly pre používanie čistých vozidiel sa v podstate obmedzujú len na metánové 
motory, teda jedinú alternatívnu technológiu, ktorá v súčasnosti zodpovedá definícii EEV.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Saïd El Khadraoui

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 2 bod b)

b) „Čisté vozidlo“ znamená nové vozidlo 
cestnej dopravy vyhovujúce norme „EEV“ 
(zdokonaleného vozidla priaznivého pre 
životné prostredie), definované v článku 1 
písm. c) a kvantifikované v oddiele 6.2.1 
prílohy I k smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2005/55/ES v jej platnej verzii.

b) „Čisté vozidlo“ znamená nové vozidlo 
cestnej dopravy vyhovujúce norme „EEV“ 
(zdokonaleného vozidla priaznivého pre 
životné prostredie), definované v článku 1 
písm. c) a kvantifikované v oddiele 6.2.1 
prílohy I k smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2005/55/ES v jej platnej verzii, alebo 
v súlade s rovnocennou alebo vyššou 
normou.

Or. en

Odôvodnenie

Verejným orgánom by sa malo povoliť nakupovať nielen nové, ale aj použité vozidlá vybavené 
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technológiami, ktoré z nich robia rovnako čisté vozidlá ako sú EEV, niekedy dokonca 
čistejšie. Môže sa tým taktiež stimulovať trh, aby zabezpečoval technológie, ktoré majú 
rovnaký alebo ešte vyšší faktor znižovania emisií na vozidlá.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Reinhard Rack

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 3

Členské štáty zabezpečia, aby 25-percentnú
kvótu vozidiel cestnej dopravy s technicky 
povolenou maximálnou hmotnosťou 
zaťaženia väčšou ako 3,5 tony, ktoré v 
danom roku zakúpia alebo prenajmú verejné 
orgány alebo prevádzkovatelia poskytujúci 
dopravné služby na základe licencie alebo 
povolenia verejného orgánu, ďalej len 
„prevádzkovatelia“, tvorili čisté vozidlá 
definované v článku 2.

Členské štáty zabezpečia, aby 10% kvótu 
vozidiel cestnej dopravy s technicky 
povolenou maximálnou hmotnosťou 
zaťaženia väčšou ako 3,5 tony, ktoré v 
danom roku zakúpia alebo prenajmú verejné 
orgány alebo prevádzkovatelia poskytujúci 
dopravné služby na základe licencie alebo 
povolenia verejného orgánu, ďalej len 
„prevádzkovatelia“, tvorili čisté vozidlá 
definované v článku 2.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Willi Piecyk

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 3

Členské štáty zabezpečia, aby 25-percentnú 
kvótu vozidiel cestnej dopravy s technicky 
povolenou maximálnou hmotnosťou 
zaťaženia väčšou ako 3,5 tony, ktoré v 
danom roku zakúpia alebo prenajmú verejné 
orgány alebo prevádzkovatelia poskytujúci 
dopravné služby na základe licencie alebo 
povolenia verejného orgánu, ďalej len 
„prevádzkovatelia“, tvorili čisté vozidlá 
definované v článku 2.

Členské štáty sa budú snažiť o to, aby 25 %
kvótu vozidiel cestnej dopravy s technicky 
povolenou maximálnou hmotnosťou 
zaťaženia väčšou ako 3,5 tony, ktoré v 
danom roku zakúpia alebo prenajmú verejné 
orgány alebo prevádzkovatelia poskytujúci 
dopravné služby na základe licencie alebo 
povolenia verejného orgánu, ďalej len 
„prevádzkovatelia“, tvorili čisté vozidlá 
definované v článku 2.

Or. de

Odôvodnenie

Princíp dobrovoľnosti sa zdá byť vhodnejší. V podobnom prípade smernice 2003/30/ES o 
podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave sa európsky 
zákonodarca už raz rozhodol pre túto cestu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Elisabeth Jeggle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 3

Členské štáty zabezpečia, aby 25-percentnú 
kvótu vozidiel cestnej dopravy s technicky 
povolenou maximálnou hmotnosťou 
zaťaženia väčšou ako 3,5 tony, ktoré v 
danom roku zakúpia alebo prenajmú verejné 
orgány alebo prevádzkovatelia poskytujúci 
dopravné služby na základe licencie alebo 
povolenia verejného orgánu, ďalej len 
„prevádzkovatelia“, tvorili čisté vozidlá 
definované v článku 2.

Členské štáty zabezpečia, aby 25 % kvótu 
vozidiel cestnej dopravy s technicky 
povolenou maximálnou hmotnosťou 
zaťaženia väčšou ako 3,5 tony, ktoré v 
danom roku zakúpia alebo prenajmú verejné 
orgány alebo prevádzkovatelia poskytujúci 
dopravné služby na základe licencie alebo 
povolenia verejného orgánu, ďalej len 
„prevádzkovatelia“, tvorili čisté vozidlá 
definované v článku 2. Prvá veta platí len za 
predpokladu, že na európskom  trhu s 
motorovými vozidlami  budú k dispozícii 
okrem vozidiel na plynový pohon aj vozidlá 
na naftový pohon za trhové ceny v zmysle 
článku 2.

Or. de

Odôvodnenie

V súčasnosti nedostať  na európskom trhu s motorovými vozidlami autobusy na naftový pohon 
podľa noriem EEV za trhové ceny. Predstavovalo by to jednostranné a zákonné 
uprednostňovanie vozidiel na zemný plyn a neprípustný zásah na trhu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Elisabeth Jeggle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 3

Členské štáty zabezpečia, aby 25-percentnú 
kvótu vozidiel cestnej dopravy s technicky 
povolenou maximálnou hmotnosťou 
zaťaženia väčšou ako 3,5 tony, ktoré v 
danom roku zakúpia alebo prenajmú verejné 
orgány alebo prevádzkovatelia poskytujúci 
dopravné služby na základe licencie alebo 
povolenia verejného orgánu, ďalej len 
„prevádzkovatelia“, tvorili čisté vozidlá 
definované v článku 2.

Členské štáty zabezpečia, aby 25-percentnú 
kvótu vozidiel cestnej dopravy s technicky 
povolenou maximálnou hmotnosťou 
zaťaženia väčšou ako 3,5 tony, ktoré v 
danom roku zakúpia alebo prenajmú verejné 
orgány alebo prevádzkovatelia poskytujúci 
dopravné služby na základe licencie alebo 
povolenia verejného orgánu v zmysle článku 
1, ďalej len „prevádzkovatelia“, tvorili čisté 
vozidlá definované v článku 2.



AM\614756SK.doc PE 374.104v01-00 9/15 AM\

SK

Or. de

Odôvodnenie

Malé podniky sa článkom 3 neprimerane znevýhodňujú, keďže u nich sa 25% kvóta prejaví 
silnejšie ako u stredných a veľkých podnikov. Malé podniky (do 50 zamestnancov, čo niekedy 
predstavuje aj menej než 40 vozidiel) nenadobúdajú viac než jedno vozidlo ročne, bežne 
dokonca len raz za deväť rokov (zákonný odpis), takže by to predstavovalo zákonne zakotvené 
skreslenie konkurencie na úkor malých podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Reinhard Rack

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 3

Členské štáty zabezpečia, aby 25-percentnú 
kvótu vozidiel cestnej dopravy s technicky 
povolenou maximálnou hmotnosťou 
zaťaženia väčšou ako 3,5 tony, ktoré v 
danom roku zakúpia alebo prenajmú verejné 
orgány alebo prevádzkovatelia poskytujúci 
dopravné služby na základe licencie alebo 
povolenia verejného orgánu, ďalej len 
„prevádzkovatelia“, tvorili čisté vozidlá 
definované v článku 2.

Členské štáty zabezpečia, aby 25-percentnú 
kvótu vozidiel cestnej dopravy s technicky 
povolenou maximálnou hmotnosťou 
zaťaženia väčšou ako 3,5 tony, ktoré v 
danom roku zakúpia alebo prenajmú verejné 
orgány alebo prevádzkovatelia poskytujúci 
dopravné služby na základe licencie alebo 
povolenia verejného orgánu v zmysle článku 
1, ďalej len „prevádzkovatelia“, tvorili čisté 
vozidlá definované v článku 2.

Or. de

Odôvodnenie

Minipodniky sa článkom 3 neprimerane znevýhodňujú, keďže u nich sa 25% kvóta prejaví 
silnejšie ako u stredných a veľkých podnikov. Minipodniky nenadobúdajú viac než jedno 
vozidlo ročne, takže 25% kvóta vedie u týchto podnikov fakticky k 100% kvóte. Museli by 
neustále nadobúdať nové a drahé vozidlá, kým stredným a veľkým  podnikom by stačilo 
obstarať len 25% podiel nových vozidiel. Predstavuje to zákonne zakotvené skreslenie 
konkurencie na úkor minipodnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernandes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 3 odsek 1 a (nový)

1a. Členské štáty, ku ktorým patria 
najokrajovejšie oblasti uvedené v článku 
299 ods. 2 Zmluvy o ES, môžu prijať 
prechodné opatrenia na dobu najviac 2 
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rokov určenú na uplatňovanie tejto 
smernice.

Or. pt

Odôvodnenie

Dodatok k článku 3 slúži na:

1. použitie ustanovenia článku 299 ods. 2 zmluvy

2. umožnenie účinného  uplatňovania tejto smernice v najokrajovejších oblastiach znížením 
prudko zvýšených nákladov, ktoré vzniknú odvetviu dopravy v najokrajovejších oblastiach v 
dôsledku trvalo sťažených podmienok, ktorým sú vystavené tieto portugalské, španielske a 
francúzske regióny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Reinhard Rack

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 3 odsek 1 b (nový)

1b. Odsek 1 sa neuplatňuje na 
minipodniky.

Or. de

Odôvodnenie

Minipodniky sa článkom 3 neprimerane znevýhodňujú, keďže u nich sa 25% kvóta prejaví 
silnejšie ako u stredných a veľkých podnikov. Minipodniky nenadobúdajú viac než jedno 
vozidlo ročne, takže 25% kvóta vedie u týchto podnikov fakticky k 100% kvóte. Museli by 
neustále nadobúdať nové a drahé vozidlá, kým stredným a veľkým  podnikom by stačilo 
obstarať len 25% podiel nových vozidiel. Predstavuje to zákonne zakotvené skreslenie 
konkurencie na úkor minipodnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Elisabeth Jeggle

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 3 odsek 1 c (nový)

1c. Odsek 1 sa neuplatňuje na malé 
podniky do 50 zamestnancov.

Or. de
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Odôvodnenie

Malé podniky sa článkom 3 neprimerane znevýhodňujú, keďže u nich sa 25% kvóta prejaví 
silnejšie ako u stredných a veľkých podnikov. Malé podniky (do 50 zamestnancov, čo niekedy 
predstavuje aj menej než 40 vozidiel) nenadobúdajú viac než jedno vozidlo ročne, bežne 
dokonca len raz za deväť rokov (zákonný odpis), takže by to predstavovalo zákonne zakotvené 
skreslenie konkurencie na úkor malých podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marta Vincenzi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
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 musí urýchlene
prispôsobiť technickému pokroku a rozšíriť 
na alternatívne technológie v súlade s 
postupom stanoveným v článku 6 ods. 2.
Definícia čistého vozidla musí brať do 
úvahy okrem parametrov vplyvu na životné 
prostredie aj údaje o energetickej 
výkonnosti.

Or. it

Odôvodnenie

Definíciu čistých vozidiel je potrebné pozmeniť tak, aby zohľadňovala aj parametre 
energetickej výkonnosti a zahŕňala inovačné technológie, v súlade s perspektívami európskej 
energetickej politiky a v súlade so zásadami Spoločenstva o alternatívnych palivách.
Obmedzujúc sa len na definíciu EEV sa neberú do úvahy vozidlá, ktoré nevypúšťajú tradičné 
emisie, a ktoré zvyšujú úsporu energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Bogusław Liberadzki

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 6 odsek 1

1. Raz ročne, s účinnosťou od dátumu 
uvedeného v článku 7 ods. 1, členské štáty 
zostavia za príslušný kalendárny rok 
štatistiku počtu a relatívneho podielu 
zdokonalených vozidiel priaznivých pre 
životné prostredie zakúpených alebo 
prenajatých verejnými orgánmi alebo 
prevádzkovateľmi.

1. Raz ročne, s účinnosťou od dátumu 
uvedeného v článku 7 ods. 1, členské štáty 
zostavia za príslušný kalendárny rok 
štatistiku počtu všetkých druhov vozidiel 
(autobusov, úžitkových vozidiel) a 
relatívneho podielu zvlášť ekologických
vozidiel zakúpených alebo prenajatých 
verejnými orgánmi alebo prevádzkovateľmi.
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Or. pl

Odôvodnenie

Treba vytvoriť možnosť dôkladnej analýzy stupňa realizácie tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Emanuel Jardim Fernandes

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 6 odsek 1

1. Raz ročne, s účinnosťou od dátumu 
uvedeného v článku 7 ods. 1, členské štáty 
zostavia za príslušný kalendárny rok 
štatistiku počtu a relatívneho podielu 
zdokonalených vozidiel priaznivých pre 
životné prostredie zakúpených alebo 
prenajatých verejnými orgánmi alebo 
prevádzkovateľmi. Každý rok najneskôr do 
30. septembra členské štáty poskytnú tieto 
informácie Komisii

1. 1. Raz za dva roky, s účinnosťou od 
dátumu uvedeného v článku 7 ods. 1, 
členské štáty zostavia za príslušný 
kalendárny rok štatistiku počtu a relatívneho 
podielu obzvlášť ekologických vozidiel 
zakúpených alebo prenajatých verejnými 
orgánmi alebo prevádzkovateľmi.  Raz za 
dva roky najneskôr do 30. septembra členské 
štáty poskytnú tieto informácie Komisii.

Or. pt

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa má zabezpečiť použitie ustanovenia tohto 
článku bez toho, aby ho sprísnili byrokratické požiadavky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Willi Piecyk

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 6 odsek 2

2. Na základe týchto informácií Komisia 
vypracuje výročnú správu o dodržiavaní 
požiadaviek stanovených v tejto smernici.

2. Na základe týchto informácií Komisia 
vypracuje výročnú správu o dodržiavaní 
podnetov stanovených v tejto smernici.

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 

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 
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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.

a navrhne primerané opatrenia, prípadne 
návrhy na podporu predaja čistých vozidiel
pri osobných automobiloch a ľahkých 
úžitkových vozidlách s hmotnosťou do 3,5 t.

Or. de

Odôvodnenie

Princíp dobrovoľnosti sa zdá byť vhodnejší. V podobnom prípade smernice 2003/30/ES o 
podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave sa európsky 
zákonodarca už raz rozhodol pre túto cestu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Willi Piecyk

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 7 odsek 1

Členské štáty uvedú do platnosti zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do uplynutia 12 
mesiacov od dátumu stanoveného v článku 
8. Bezodkladne oznámia Komisii znenie 
týchto ustanovení a tabuľku zhody týchto 
ustanovení a tejto smernice.

vypúšťa sa

Členské štáty uvedú priamo v prijatých 
ustanoveniach alebo pri ich úradnom 
uverejnení odkaz na túto smernicu. 
Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Or. de

Odôvodnenie

Princíp dobrovoľnosti sa zdá byť vhodnejší. V podobnom prípade smernice 2003/30/ES o 
podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave sa európsky 
zákonodarca už raz rozhodol pre túto cestu. To znamená, že členské štáty by nemali byť 
povinné vykonávať túto smernicu.


