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Pozměňovací návrh, který předložil Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 10
Návrh nazamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh Komise.

Or. de

Odůvodnění

Nedá se očekávat, že by směrnice o podpoře čistých vozidel přinesla výrazný kvantitativní vliv 
na zlepšení čistoty ovzduší či na dosažení cílů v rámci ochrany klimatu. Okruh adresátů je 
poměrně malý (8,25 % trhu). Příslušná vozidla nejsou k dispozici na všech místech. Kromě 
toho vstoupí v letech 2008/2009 v platnost norma Euro 5, která je téměř stejná jako norma 
EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle – vozidlo zvláště šetřící životní prostředí).
Proti tomu vyvstávají  značné dodatečné náklady, které neodpovídají dosaženému užitku.
Účinnější a cenově výhodnější by bylo urychlené vypracování ambiciózní normy Euro 6, jejíž 
celoplošná účinnost by přispěla k trvalému snižování znečištění ovzduší.

Pozměňovací návrh, který předložili Matthias Groote, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 11
Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh Komise.
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Or. de

Odůvodnění

Nedá se očekávat, že by tento návrh přinesl výrazný kvantitativní vliv na zlepšení čistoty 
ovzduší nebo na dosažení cílů v rámci ochrany klimatu. Pro vozidla platí ekologické předpisy 
normy Euro 5, která vstoupí v platnost v roce 2008. 
Úvahy o  takovém návrhu jsou možné teprve tehdy, až budou k dispozici mezní hodnoty normy 
Euro 6. Různé mezistupně přinášejí pouze nejistotu a jsou i z hlediska environmentální 
politiky nerozumné. Kromě toho se nedá očekávat, že by směrnice, která předpisuje nákup 
určité kvóty vozidel zvláště šetřících životní prostředí, která nejsou na trhu, vyvolá potřebné 
impulsy k rozvoji automobilového průmyslu. Směrnice by měla vliv pouze na méně než jedno z 
deseti zakoupených vozidel, a obrovské dodatečné náklady, které tak obcím vznikají, jsou ve 
srovnání s výsledkem nepoměrné.

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh, který předložil Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 12
Bod 1a (nový)

1a. vyzývá Radu, aby nezaujímala společný postoj, a žádá Komisi, aby svůj návrh stáhla;

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložili Matthias Groote, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 13
Bod 1a (nový)

1a. vyzývá Radu, aby nezaujímala společný postoj, a žádá Komisi, aby svůj návrh stáhla;

Or. de

Odůvodnění

Nedá se očekávat, že by tento návrh přinesl výrazný kvantitativní vliv na zlepšení čistoty 
ovzduší nebo na dosažení  cílů v rámci ochrany klimatu. Pro vozidla platí ekologické předpisy 
normy Euro 5, které vstoupí v platnost v roce 2008. 
Úvahy o takovém návrhu jsou možné teprve tehdy, až budou k dispozici mezní hodnoty normy 
Euro 6. Různé mezistupně přinášejí pouze nejistotu a jsou i z hlediska environmentální 
politiky nerozumné. Kromě toho se nedá očekávat, že by směrnice, která předpisuje nákup 
určité kvóty vozidel zvláště šetřících životní prostředí, která nejsou na trhu, vyvolá potřebné 
impulsy k rozvoji automobilového průmyslu. Směrnice by měla vliv pouze na méně než jedno z 
deseti zakoupených vozidel, a obrovské dodatečné náklady, které tak obcím vznikají, jsou ve 
srovnání s výsledkem nepoměrné.
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Návrh směrnice

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Margrete Auken

Pozměňovací návrh 14
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 této směrnici jeví jako nejvhodnější. Je 
třeba však zajistit možnost tuto definici 
změnit podle nejnovější úrovně technického 
pokroku.

(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, pokud jde o těžká vozidla, pro užití 
definice čistého vozidla v této směrnici jeví 
jako nejvhodnější. Je třeba však zajistit 
možnost tuto definici změnit podle 
nejnovější úrovně technického pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 9

(9) Vozidla s nízkou spotřebou paliva nebo 
používající alternativní paliva, včetně 
biopaliv, zemního plynu, LPG nebo vodíku 
a s různými technickými konstrukcemi, 
včetně elektrických nebo hybridních 
(kombinace spalování a elektrické energie) 

(9) Vozidla s nízkou spotřebou paliva nebo 
používající alternativní paliva, včetně 
biopaliv, zemního plynu, LPG nebo vodíku 
a s různými technickými konstrukcemi, 
včetně elektrických nebo hybridních 
(kombinace spalování a elektrické energie) 
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systémů mohou přispět ke snížení emisí 
a znečištění.

systémů mohou přispět ke snížení emisí 
a znečištění, které povede ke zlepšení kvality 
ovzduší a tím zejména i k významnému 
zlepšení kvality života ve městech, které 
Evropskému společenství ukládá článek 2 
Smlouvy.

Or. de

Odůvodnění

Změna slouží k vyjasnění, že s nákupem  vozidel šetrnějších k životnímu prostředí, ke kterému 
dojde na základě směrnice, bude současně vyhověno článku 2 Smlouvy o EHS, ve kterém je 
stanoveno, že Společenství je povinno zlepšiovat kvalitu životního prostředí a života.

Pozměňovací návrh, který předložil Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 10

(10) Povinný nákup čistých vozidel by měl
přispět ke snížení znečištění a spotřeby 
energie a podpořit rychlejší uvedení na trh 
těchto technologií vozidel.

(10) Podpora nákupu čistých vozidel by 
měla přispět ke snížení znečištění a spotřeby 
energie a podpořit rychlejší uvedení na trh 
těchto technologií vozidel.

Or. de

Odůvodnění

Veřejné subjekty by již neměly mít povinnost nakupovat zvlášť čistá vozidla.
Prostřednictvím pružnějšího nástroje může být lépe zohledněna dostupnost těchto vozidel, 
která ještě není celoplošná, dále aktuální místní podmínky a finanční možnosti.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 17
Bod odůvodnění 10

(10) Povinný nákup čistých vozidel by měl 
přispět ke snížení znečištění a spotřeby 
energie a podpořit rychlejší uvedení na trh 

(10) Postupný nákup čistých vozidel by měl
přispět ke snížení znečištění a spotřeby 
energie a podpořit rychlejší uvedení na trh 
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těchto technologií vozidel. těchto technologií vozidel.

Or. pl

Odůvodnění

Vzhledem k finančním možnostem nových členských států EU je formulace „postupný nákup 
čistých vozidel“ přijatelnější a tento požadavek je snáze proveditelný.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 18
Bod odůvodnění 10

(10) Povinný nákup čistých vozidel by měl 
přispět ke snížení znečištění a spotřeby 
energie a podpořit rychlejší uvedení na trh 
těchto technologií vozidel.

(10) Nákup čistých vozidel přispěje ke 
snížení znečištění a spotřeby energie 
a podpoří rychlejší uvedení na trh těchto 
technologií vozidel. Proto by měl být 
všeobecně podporován, na základě 
dobrovolnosti, ve veřejných a soukromých 
sektorech.

Or. en

Odůvodnění

Nákup čistých vozidel by měl být aktivně podporován ve všech sektorech, včetně veřejných 
orgánů, průmyslu a domácností, aby se stimulovala větší poptávka po čistých vozidlech. Větší 
poptávka umožní průmyslu vyrábět tato vozidla v širším měřítku a za dostupnou cenu.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 19
Bod odůvodnění 11

(11) Tato směrnice členským státům rovněž 
také nebrání v podpoře nákupu vozidel 
zvláště šetřících životní prostředí 
v kategoriích s hmotností pod 3,5 t při 
upřednostnění nejnovějších norem emisí 
znečišťujících látek Euro podle směrnice 
70/220/ES a v kategorii osobních 

vypouští se
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automobilů, vozidel s emisemi CO2 nižšími 
než 120 g/km, berouce v úvahu všechny 
technologie vozidel, včetně těch, které
využívají benzin a naftu, jakož i těch, které 
využívají alternativní paliva, a to biopaliva, 
zemní plyn, LPG, vodík a elektrické nebo 
hybridní systémy kombinující spalování 
a elektrickou energii k pohonu.

Or. pl

Odůvodnění

Podpora uvedené kategorie osobních vozidel může vést ke korupci, protože je zvýhodněna 
jedna nebo více firem.

Pozměňovací návrh, který předložila Margrete Auken

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 11

(11) Tato směrnice členským státům rovněž 
také nebrání v podpoře nákupu vozidel 
zvláště šetřících životní prostředí 
v kategoriích s hmotností pod 3,5 t při 
upřednostnění nejnovějších norem emisí 
znečišťujících látek Euro podle směrnice 
70/220/ES a v kategorii osobních 
automobilů, vozidel s emisemi CO2 nižšími 
než 120 g/km, berouce v úvahu všechny 
technologie vozidel, včetně těch, které 
využívají benzin a naftu, jakož i těch, které 
využívají alternativní paliva, a to biopaliva, 
zemní plyn, LPG, vodík a elektrické nebo 
hybridní systémy kombinující spalování 
a elektrickou energii k pohonu.

(11) Tato směrnice členským státům rovněž 
ukládá, aby podporovaly nákup vozidel 
zvláště šetřících životní prostředí 
v kategoriích s hmotností pod 3,5 t při 
upřednostnění nejnovějších norem emisí 
znečišťujících látek Euro podle směrnice 
70/220/ES a v kategorii osobních 
automobilů, vozidel s emisemi CO2 nižšími 
než 120 g/km do roku 2010 a 100g/km po 
roce 2010, berouce v úvahu všechny 
technologie vozidel, včetně těch, které 
využívají benzin a naftu, jakož i těch, které 
využívají alternativní paliva, a to biopaliva, 
zemní plyn, LPG, vodík a elektrické nebo 
hybridní systémy kombinující spalování 
a elektrickou energii k pohonu.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 12

(12) Závazky k zakoupení nebo pronájmu 
vozidel by měly být použity podobným 
způsobem vzhledem ke všem subjektům 
poskytujícím veřejné dopravní služby.

(12) Pobídky k zakoupení nebo pronájmu 
vozidel by měly být použity podobným 
způsobem vzhledem ke všem subjektům 
poskytujícím veřejné dopravní služby.

Or. de

Odůvodnění

Veřejné subjekty by již neměly mít povinnost nakupovat zvlášť čistá vozidla.
Prostřednictvím pružnějšího nástroje může být lépe zohledněna dostupnost těchto vozidel, 
která ještě není celoplošná, aktuální místní podmínky a finanční možnosti.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 12

(12) Závazky k zakoupení nebo pronájmu 
vozidel by měly být použity podobným 
způsobem vzhledem ke všem subjektům 
poskytujícím veřejné dopravní služby.

(12) Pobídky k zakoupení nebo pronájmu 
čistých vozidel by měly být vytvořeny
podobným způsobem vzhledem ke všem 
subjektům poskytujícím veřejné dopravní 
služby.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k článku 3.

Pozměňovací návrh, který předložil Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 13

(13) Čistá vozidla mají vyšší nákupní cenu 
než konvenční, protože trh pro tyto typy 

(13) Čistá vozidla mají vyšší nákupní cenu 
než konvenční, protože trh pro tyto typy 
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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.

vozidel není dobře rozvinut. Proto by 
vytvoření předběžné poptávky po těchto 
vozidlech 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.

Or. de

Odůvodnění

Minimální poptávku na základě povinného nařízení je třeba zamítnout, a to z důvodů 
uvedených již v odůvodnění pozměňovacího návrhu 3 k bodu odůvodnění 10. Přesto se dá 
očekávat, že vhodné doporučení bude kladným impulsem k zavádění na trh.

Pozměňovací návrh, který předložil Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 24
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 fondů 
vnitrostátních a vhodných fondů 
Společenství, jako jsou strukturální fondy a 
Fond soudržnosti, by proto měla 
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

Urychlení nákupu určité kvóty ekologických vozidel bude zřejmě možno dosáhnout jen tehdy, 
když budou veřejné orgány podporovány prostřednictvím systémů pobídek. K tomu budou 
nutné kompenzace  pomocí jednorázových podpůrných programů.
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Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 25
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 fondů 
vnitrostátních a vhodných fondů 
Společenství by proto měla 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. en

Odůvodnění

Evropská komise správně upozorňuje, že nákup výrazně dražších vozidel s sebou nese riziko 
spočívající ve snížení konkurenceschopnosti veřejné dopravy ve srovnání s jinými druhy 
dopravy a v dodatečném zatížení již tak napjatých obecních a regionálních rozpočtů. Kromě 
toho by měly být vytvořeny na úrovni Společenství a jednostlivých států finanční pobídky pro 
místní a regionální orgány, aby kupovaly čistá vozidla.

Pozměňovací návrh, který předložil Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 26
Článek 1

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

Členské státy se vyzývají, aby 
prostřednictvím vhodných opatření 
podporovaly veřejné orgány v nákupu 
čistých vozidel.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by neměly mít tuto povinnost. Prostřednictvím pružného nástroje doporučení 
může být nákup čistých vozidel prováděn v rámci skutečné dostupnosti, aktuálních místních 
podmínek a finančních možností. Opatření, která mohou veřejné orgány učinit, mají tvořit 
systémy pobídek, s jejichž pomocí budou veřejné orgány pobízeny k nákupu ekologických 
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vozidel ve smyslu tohoto předpisu.

Pozměňovací návrh, který předložili Matthias Groote a Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 27
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 doporučuje členským státům 
přijetí vhodných opatření, která mohou 
přispět k tomu, aby veřejné orgány kladly 
zvláštní důraz na nákup čistých vozidel. 

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by neměly mít tuto povinnost. To platí i pro stanovení závazné kvóty
zakoupených vozidel zvláště šetřících životní prostředí (EEV) podle směrnice 2005/55/ES. 
Závazná povinnost nakoupit předepsanou kvótu nedává naději na úspěch, a to vzhledem k 
množství různých podmínek, které vozidla musí splňovat, a vzhledem ke skutečnosti, že 
příslušná vozidla dosud nejsou na trhu dostupná.

Pozměňovací návrh, který předložila Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 28
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 nabádá členské státy k přijetí 
vhodných opatření k zajištění toho, aby 
veřejné orgány a soukromé subjekty 
nakupovaly čistá vozidla v rámci určité 
kvóty.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení závazné 25% kvóty nákupu čistých vozidel znamená pro místní a regionální orgány 
značné dodatečné náklady. Povinnost nakupovat dražší vozidla může mít negativní dopad na 
konkurenceschopnost veřejné dopravy. Dobrovolný přístup by proto byl při dosahování cílů 
směrnice účinnější. Kromě toho by měl být k nákupu čistých vozidel pobízen i soukromý 
sektor. To by mělo dokonce větší účinek a vytvořily by se rovné podmínky pro veřejný a 
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soukromý sektor.

Pozměňovací návrh, který předložila Margrete Auken

Pozměňovací návrh 29
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 těžkým nákladním 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. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Margrete Auken

Pozměňovací návrh 30
Čl. 2 písm. ba) (nové)

ba) „čistým osobním vozidlem“ nové 
silniční osobní vozidlo splňující nejnovější 
normy Euro pro emise znečišťujících látek 
podle směrnice 70/220/EHS a s emisemi 
CO2 nižšími než 120 g/km do roku 2010 a 
100 g/km po roce 2010.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 31
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 

Členské státy zavedou vhodné pobídky pro 
veřejný a soukromý sektor, aby 25 % 
silničních vozidel s technicky přípustnou 
maximální celkovou hmotností větší než 3,5 
t, která byla zakoupena nebo pronajata 
v daném roce byla čistá vozidla definovaná 
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veřejného orgánu, v tomto dokumentu 
označovanými jako provozovatelé, jsou čistá 
vozidla definovaná podle článku 2.

podle článku 2.

Or. en

Odůvodnění

Dosažení 25% kvóty čistých vozidel by mělo být aktivně podporováno na dobrovolném 
základě. V současné době jsou čistá vozidla značně dražší než běžná vozidla. Členské státy by 
měly vypracovat opatření, která by pobízela všechny sektory k dobrovolnému nákupu čistých 
vozidel.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 32
Článek 3

Členské státy zajistí, že 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 postupné zvyšování 
podílu čistých vozidel ve smyslu článku 2 
na celkovém počtu 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.

Or. pl

Odůvodnění

Vzhledem k finančním možnostem nových členských států EU je formulace „postupné 
zvyšování podílu čistých vozidel“ přijatelnější a tento požadavek je snáze proveditelný.

Pozměňovací návrh, který předložili Matthias Groote, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 33
Článek 3
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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.

Členským státům se doporučuje učinit 
vhodná opatření, která přispějí k tomu, 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, byla čistá 
vozidla definovaná podle článku 2.

Or. de

Odůvodnění

Následná aktualizace. Podpora nákupu čistých vozidel by měla být prováděna na základě 
dobrovolnosti.

Pozměňovací návrh, který předložil Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 34
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 usilují 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, byla čistá 
vozidla definovaná podle článku 2.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba usilovat o zachování 25% kvóty na nákup čistých vozidel, aniž by tato kvóta byla 
stanovena závazně. Důvodem je nedostupnost potřebných technologií v různých částech 
vozidel a nutnost zohlednit dané podmínky, což je možno splnit pouze prostřednictvím 
pružného nástroje doporučení.
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Pozměňovací návrh, který předložila Margrete Auken

Pozměňovací návrh 35
Čl. 3 odst. 1a (nový)

Členské státy zajistí, aby 50 % silničních 
vozidel, 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, byla 
čistá vozidla definovaná podle článku 2.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 36
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. Definici čistého vozidla stanovenou 
v čl. 2 písm. b) je možné měnit podle úrovně 
technického pokroku v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 5 odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Změna referenční normy z čl. 6 odst. 2 na čl. 5 odst. 2 je oprava redakční chyby.

Pozměňovací návrh, který předložili Matthias Groote, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 37
Článek 5

1. Komisi je nápomocen výbor. vypouští se
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí 
se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES 
s ohledem na článek 8 zmíněného 
rozhodnutí.Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 
rozhodnutí 1999/468/ES je ... [nesmí být 
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delší než 3 měsíce].
3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Or. de

Odůvodnění

Není třeba aby Komisi podporoval výbor. Nevytvoření výboru je rovněž opatřením ke snížení 
správního zatížení.

Pozměňovací návrh, který předložili Matthias Groote, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 38
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.

vypouští se

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

Or. de

Odůvodnění

Opatření na snížení správního zatížení.

Pozměňovací návrh, který předložil Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 39
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 

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

orgány nebo provozovateli, o aktuální 
průměrné hodnotě vozových parků v 
eurech a o změně této hodnoty za rok.

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

Or. de

Odůvodnění

Prostřednictvím této zprávy se má dokumentovat, jakého pokroku bylo dosaženo, pokud jde o 
nákup ekologických vozidel a obnovu vozových parků.
Vypracování zprávy jednou za dva roky zohledňuje základní cíl, kterým je snižování 
byrokracie a deregulace.

Pozměňovací návrh, který předložila Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 40
Čl. 6 odst. 1 pododstavec 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.

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.

Or. pl

Odůvodnění

Menší provozovatelé, kteří vlastní jedno nebo dvě vozidla a rozhodnou se ke koupi nebo 
leasingu dalších vozidel, budou v souladu s touto směrnicí (KOM(2005)0634 v konečném 
znění) na základě správních předpisů nuceni koupit, ať už přímo nebo na leasing, což je často 
spojeno s vyššími náklady.
Navrhované znění porušuje zásadu volné soutěže na vnitřním trhu, protože větší 
provozovatelé mohou náklady vzniklé v souvislosti s nákupem čistých vozidel přenést dále na 
zákazníky, zatímco menší provozovatelé přicházejí o svou platební schopnost.
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Pozměňovací návrh, který předložili Matthias Groote, Jutta D. Haug

Pozměňovací návrh 41
Čl. 6 odst. 2

2. Na základě těchto údajů zpracuje Komise 
výroční zprávu o plnění požadavků 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 vozidla 
s hmotností pod 3,5 t.

2. 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, opatření 
členských států, nutnost dalších opatření a 
podle potřeby vznese návrhy na zavedení
závazku nákupu čistých vozidel na osobní 
automobily.

Or. de

Odůvodnění

Následná aktualizace. Opatření na snížení správního zatížení.

Pozměňovací návrh, který předložil Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pozměňovací návrh 42
Čl. 6 odst. 2

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

2. Na základě údajů členských států 
zpracuje Komise podle čl. 6 odst. 1 
nejpozději do tří let od data uvedeného v čl. 
7 odst. 1 zprávu o používání této směrnice.
Zpráva posoudí účinek směrnice, opatření 
členských států, nutnost dalších opatření a 
podle potřeby vznese návrhy, zejména 
vzhledem k zavedení závazku nákupu 
čistých vozidel.

Nejpozději do tří let od data uvedeného 
v čl. 7 odst. 1 připraví Komise zprávu 
o používání této směrnice a o krocích, které 
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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 vozidla s hmotností pod 3,5 t.

Or. de

Odůvodnění

V závislosti na dosaženém pokroku a vývoji trhu mohou být učiněna další opatření.

Pozměňovací návrh, který předložil Miroslav Ouzký

Pozměňovací návrh 43
Čl. 6 odst. 2 pododstavec 2

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 k nákupu 
čistých vozidel na osobní automobily a lehká 
vozidla s hmotností pod 3,5 t.

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 pobídek k nákupu 
čistých vozidel na osobní automobily a lehká 
vozidla s hmotností pod 3,5 t.

Or. en

Odůvodnění

Zavedením závazku by místním a regionálním orgánům vznikly dodatečné náklady; proto by 
měly existovat pobídky ke zvýšení prodeje čistých vozidel, avšak měly by být dobrovolné a na 
jejich zajištění by měl být dostatek finančních prostředků.


