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Pozměňovací návrh 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Návrh směrnice

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament návrh Komise 
odmítá.

Or. de

Odůvodnění

Návrh je v rozporu s myšlenkou volného tržního hospodářství a zasahuje zásadně do možností 
nákupu pro místní orgány. Revidovaný návrh kromě toho opomíjí stanovisko přijaté výbory 
(A6-0232/2006) dne 29. června 2006.

Pozměňovací návrh 13
Glenis Willmott

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Cílem této směrnice je řídit trh 
čistých a energeticky účinných vozidel 
a zejména – jelikož by to mělo zásadní 
environmentální dopady – ovlivnit trh se 
standardními vozidly vyráběnými ve
větším množství, jako jsou osobní 
automobily, autobusy, autokary, nákladní 
automobily apod. Jejím cílem tedy není 
ovlivňovat rozhodnutí o nákupu vozidel 
poskytujících pohotovostní služby nebo 
jiných specializovaných vozidel.

Or. en

Odůvodnění

Pohotovostní vozidla a jiná specializovaná vozidla jsou nákladná a jsou vyráběna v malých 
množstvích, což znamená, že nejsou účinnými faktory ovlivňujícími trh.
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Pozměňovací návrh 14
Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Cena čistých a energeticky účinných 
vozidel je zpočátku vyšší než cena běžných 
vozidel. Vytvoření dostatečné poptávky po 
takových vozidlech by vedlo k úsporám 
z rozsahu a následně ke snížení nákladů 
a také k vytvoření infrastruktury nezbytné 
pro dodávky všech druhů paliva 
uvedených v příloze.

Or. es

Pozměňovací návrh 15
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Justification

Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der 
EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission 
hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ Nachfrage 
sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der Kommission 
offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand Rechnung 
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getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern auch die 
Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr unterschiedlichen 
Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise oder der Preiselastizität 
der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Pozměňovací návrh 16
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Nejvýraznějšího vlivu na trh 
i nejlepšího výsledku, pokud jde o náklady 
a přínosy, je dosaženo povinným
zahrnutím nákladů vynaložených za dobu 
životnosti na spotřebu energie, emise CO2
a emise znečišťujících látek jako kritérií 
uplatňovaných při zadávání zakázek na 
vozidla pro služby veřejné dopravy.

(13) Vlivu na trh i nejlepšího výsledku, 
pokud jde o náklady a přínosy, lze 
dosáhnout zahrnutím nákladů 
vynaložených za dobu životnosti na 
spotřebu energie, emise CO2 a emise 
znečišťujících látek jako kritérií 
uplatňovaných při zadávání zakázek na 
vozidla pro služby veřejné dopravy.

Or. de

Odůvodnění

Předpoklad Evropské komise, že zohledněním nákladů vynaložených za dobu životnosti na 
spotřebu energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek jako kritérií uplatňovaných při 
zadávání zakázek by bylo dosaženo vlivu na trh i nejlepšího výsledku, pokud jde o náklady 
a přínosy, potlačuje hospodářská kritéria při zadávání zakázek, jako jsou například náklady 
na údržbu. Uvedená kritéria týkající se životního prostředí mají pro nákup čistých 
a energeticky účinných vozidel pouze podpůrný charakter.

Pozměňovací návrh 17
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Zahrnutím spotřeby energie, emisí 
CO2 a emisí znečišťujících látek do kritérií 
pro přidělení zakázky nejsou zvyšovány 
celkové náklady, ale spíše se tak při 

(14) Zahrnutím spotřeby energie, emisí 
CO2 a emisí znečišťujících látek do kritérií 
pro přidělení zakázky se tak při 
rozhodování o přidělení zakázky mohou 
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rozhodování o přidělení zakázky 
předjímají náklady vzniklé v průběhu 
životnosti vozidla. Jako doplněk právní 
úpravy o normách Euro pro emise, které 
stanoví maximální hodnoty emisí, je tento 
přístup peněžním vyjádřením skutečných 
emisí znečišťujících látek a nevyžaduje 
žádné další zavádění norem.

předjímat náklady vzniklé v průběhu 
životnosti vozidla. Jako doplněk právní 
úpravy o normách Euro pro emise, které 
stanoví maximální hodnoty emisí, je tento 
přístup peněžním vyjádřením skutečných 
emisí znečišťujících látek a nevyžaduje 
žádné další zavádění norem.

Or. de

Justification

Die Annahme der EU-Kommission, dass durch die Einbeziehung der Kriterien für die 
Beschaffung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge keine höheren Gesamtkosten anfallen, 
trifft nicht in jedem Fall zu, da sie von der Nutzung des einzelnen Fahrzeugs abhängt (z.B. 
Nutzungsintensität; Einsatz in städtischen Zentren oder im Überlandverkehr; Einsatz in 
Bergregionen oder auf dem flachen Land). Allein der zusätzliche Verwaltungsaufwand bei 
einer obligatorischen Berücksichtigung des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der 
Schadstoffemissionen können durchaus höhere Gesamtkosten entstehen, die  zu Steigerungen 
bei den Ticketpreisen führen.

Pozměňovací návrh 18
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V rámci studie ExternE , programu 
Komise Čistý vzduch pro Evropu (CAFE ) 
a studie HEATCO byly zjištěny informace 
o nákladech na emise CO2, NOx, 
nemethanových uhlovodíků a částic. Za 
účelem zachování jednoduchosti postupu 
zadávání zakázek jsou náklady vyjádřeny 
v současné hodnotě.

(15) V rámci studie ExternE , programu 
Komise Čistý vzduch pro Evropu (CAFE ) 
a studie HEATCO byly zjištěny informace 
o nákladech na emise CO2, NOx, 
nemethanových uhlovodíků a částic. Mělo 
by se však rozlišovat mezi skleníkovými 
plyny a toxickými látkami, neboť 
v posléze jmenovaném případě by to 
znamenalo přiznání peněžní hodnoty 
lidskému zdraví.

Or. en
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Pozměňovací návrh19
Glenis Willmott

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Povinné uplatnění kritérií pro 
zadávání zakázek na čistá a energeticky 
účinnější vozidla nebrání stanovení 
dalších důležitých kritérií pro přidělení 
zakázky. Nebrání to ani výběru dodatečně 
vybavených vozidel modernizovaných na 
ekologický výkon.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že vedle kritérií stanovených v této směrnici mohou být používána jiná 
kritéria a metody. Proto je tento bod odůvodnění změněn a vložen mezi hlavní ustanovení 
směrnice jako nový článek po článku 4.

Pozměňovací návrh 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Povinné uplatnění kritérií pro 
zadávání zakázek na čistá a energeticky 
účinnější vozidla nebrání stanovení dalších 
důležitých kritérií pro přidělení zakázky. 
Nebrání to ani výběru dodatečně 
vybavených vozidel modernizovaných na 
ekologický výkon.

(16) Povinné uplatnění kritérií pro 
zadávání zakázek na čistá a energeticky 
účinnější vozidla nebrání stanovení priorit 
mezi kritérii pro přidělení zakázky nebo
stanovení dalších důležitých kritérií pro 
přidělení zakázky. Nebrání to ani výběru 
dodatečně vybavených vozidel 
modernizovaných na ekologický výkon.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení priorit mezi kritérii pro přidělení zakázky je odpovědností zadávajícího orgánu. 
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Směrnice by měla vyjasnit, že je veřejným orgánům ponechán flexibilní přístup, pokud jde o to, 
jaké výběrové řízení by měly uplatnit, stejně jako i pokud jde o význam, jaký při jejich 
konečném rozhodování o přidělení zakázky přiznají kritériu spočívajícímu v nákladech 
vynaložených za dobu životnosti.

Pozměňovací návrh 21
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Povinné uplatnění kritérií pro 
zadávání zakázek na čistá a energeticky 
účinnější vozidla nebrání stanovení dalších
důležitých kritérií pro přidělení zakázky. 
Nebrání to ani výběru dodatečně 
vybavených vozidel modernizovaných na 
ekologický výkon.

(16) Dobrovolné uplatnění kritérií pro 
zadávání zakázek na čistá a energeticky 
účinnější vozidla nebrání stanovení dalších 
důležitých kritérií pro přidělení zakázky. 
Nebrání to ani výběru dodatečně 
vybavených vozidel modernizovaných na 
ekologický výkon.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu zabránění porušení zásady subsidiarity v souladu s článkem 5 Smlouvy o ES nesmí 
být na úrovni EU řízeno žádné povinné uplatňování kritérií pro pořizování čistých 
a energeticky účinných vozidel. Povinné zohledňování nákladů vynaložených na spotřebu 
energie, emise CO2 a emise znečišťujících látek je v rozporu s obecným směrnicemi 
o zadávání veřejných zakázek EU.

Pozměňovací návrh 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Musí být dodrženy minimální 
prahové hodnoty stanovené pro směrnice 
2004/17/ES a 2004/18/ES.

Or. de
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Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, že při uplatňování směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES musí platit také 
minimální prahové hodnoty. Na menší zakázky by se měla vztahovat výjimka, aby byla 
zajištěna uplatnitelnost právní úpravy v praxi.

Pozměňovací návrh 23
Hanne Dahl

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Společná minimální daň z CO2
z fosilní energie by zajistila finanční 
prostředky pro financování investic do 
přechodu k obnovitelné energii a přispěla 
k úsporám energie.

Or. en

Odůvodnění

Změna klimatu je do té míry důležitá, že je nutné přijmout skutečná opatření na podporu 
čistých a energeticky účinnějších silničních vozidel. 

Pozměňovací návrh 24
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k tomu, že cíle podpory 
čistých a energeticky účinných vozidel 
nemohou členské státy úspěšně dosáhnout 
jednotlivě, nýbrž že pro dosažení takového 
cíle je nezbytné přijetí opatření na úrovni 
Společenství, jež zajistí dostatečný počet 
vozidel nezbytný pro nákladově efektivní 
vývoj evropským průmyslem, může 
Společenství přijmout opatření v souladu 

vypouští se
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se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o ES. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení daných cílů,

Or. de

Odůvodnění

Evropská komise pouze předpokládá, že členské státy nejsou samy schopné uskutečnit 
v dostatečném rozsahu cíl podpory čistých a energeticky účinných vozidel a že by 
prostřednictvím opatření na úrovni Společenství bylo dosaženo kritického množství vozidel 
pro nákladově účinný rozvoj evropského průmyslu.

Pozměňovací návrh 25
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Členské státy a Komise by měly dále 
podporovat iniciativy pro městskou 
dopravu, jako je program CIVITAS 
a program inteligentní energie pro 
Evropu.

Or. de

Odůvodnění

Iniciativy EU, jako je program CIVITAS a program inteligentní energie pro Evropu, se 
osvědčily jako velmi úspěšné při podpoře čistých a energeticky účinných vozidel, a měly by 
být proto i nadále podporovány.
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Pozměňovací návrh 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Členské státy a Komise by měly dále 
podporovat iniciativy pro městskou 
dopravu, jako je program CIVITAS 
a program inteligentní energie pro 
Evropu.

Or. de

Odůvodnění

Iniciativy EU, jako je program CIVITAS a program inteligentní energie pro Evropu, se 
osvědčily jako velmi úspěšné při podpoře čistých a energeticky účinných vozidel, a měly by 
být proto i nadále podporovány.

Pozměňovací návrh 27
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice vyžaduje zahrnutí nákladů 
na spotřebu energie, emise CO2 a emise 
znečišťujících látek za dobu provozní 
životnosti vozidla jako kritérií pro nákup 
silničních vozidel veřejnými zadavateli 
nebo zadavateli ve smyslu směrnic 
2004/17/ES a 2004/18/ES nebo jako 
kritérií pro nákup těchto vozidel 
provozovateli poskytujícími služby na 
základě smlouvy, licence, povolení či 
oprávnění udělených veřejnými orgány 
s cílem podporovat čistá a energeticky 
účinná vozidla. Silniční vozidla, která jsou 
využívána orgány/provozovateli k podpoře 
provozu a údržbě infrastruktury veřejné 
dopravy, jsou z oblasti působnosti 
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směrnice vyjmuta. 

Or. de

Odůvodnění

Zvláštní vozidla ve veřejné dopravě, jako jsou vozidla pro údržbu nadzemního vedení, jsou 
pořizována ve velmi malém počtu a vyráběna jednotlivě. Tato vozidla by měla být vyjmuta 
z působnosti směrnice, neboť se skutečné životní cykly těchto vozidel liší, a proto 
harmonizovaný určování jejich spotřeby energie a vypouštění emisí není možné. Tato výjimka 
snižuje náklady na kontrolu provádění a uplatňování směrnice.

Pozměňovací návrh 28
Martin Callanan

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pro účely této směrnice se rozumí:
– „silničním vozidlem“ vozidlo 
klasifikované jako N2 nebo N3; pokud je 
používáno pro přepravu cestujících 
provozovatelem veřejných služeb, jedná se 
o vozidlo klasifikované jako M3.
– „provozovatel veřejných služeb“ je 
vymezen v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze 
dne 23. října 2007 o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici 
a silnici1.
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1 Úř. věst L 315, 3.12.2007, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice má za cíl podporovat 
a realizovat trh s vozidly šetrnými 
k životnímu prostředí a energeticky 
účinnými vozidly. Zahrnutí skutečných 
nákladů za dobu životnosti, včetně 
environmentálních nákladů, při zadávání 
veřejných zakázek je proto částečným 
nástrojem. Tato směrnice vyžaduje 
zahrnutí nákladů na spotřebu energie, 
emise CO2 a emise znečišťujících látek za 
dobu provozní životnosti vozidla jako 
kritérií pro nákup silničních vozidel 
veřejnými zadavateli nebo zadavateli ve 
smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES 
nebo jako kritérií pro nákup těchto vozidel 
provozovateli poskytujícími služby na 
základě smlouvy, licence, povolení či 
oprávnění udělených veřejnými orgány 
s cílem podporovat čistá a energeticky 
účinná vozidla.

Or. de

Odůvodnění

Systém zadávání veřejných zakázek je jedním z účinných nástrojů realizace energeticky 
účinných a čistých vozidel.
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Pozměňovací návrh 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

(Tento pozměňovací návrh týkající se 
pokynů platí pro celý text. Přijetí tohoto 
pozměňovacího návrhu bude vyžadovat 
odpovídající změny v celém textu. Výrazy 
„kritéria pro přidělení zakázky“ popř. 
„kritéria“ ve smyslu kritérií pro přidělení 
zakázky by měly být nahrazeny výrazem 
„pokyny“.)

Or. de

Odůvodnění

Tento návrh přebírá slovník směrnic o zadávání veřejných zakázek EU, avšak není v souladu 
se systematikou práva zadávání veřejných zakázek EU. V praxi to vede k pokřivení 
rozhodování o veřejných nákupech. Pro jednoznačné vymezení slovníku práva zadávání
veřejných zakázek je nutné zvolit formulaci „pokyny“. Obce jsou v mnoha oblastech odkázány 
na nákup ojetých vozidel.
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Pozměňovací návrh 31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely této směrnice se rozumí:
– „silničním vozidlem“ vozidlo, na které 
se vztahují kategorie vozidel uvedené 
v tabulce 3 přílohy;
– „provozovateli“ uvedenými v prvním 
odstavci provozovatelé, kteří plní 
povinnosti veřejné služby na základě 
smlouvy o veřejných službách ve smyslu 
nařízení (ES) č. 1370/2007 o veřejných 
službách v přepravě cestujících po 
železnici a silnici1.
1 Úř. věst L 315, 3.12.2007, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Glenis Willmott

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Z působnosti této směrnice jsou vyjmuty 
tyto druhy vozidel:
– vozidla zajišťující pohotovostní služby, 
jako jsou ambulance, vozidla pro převoz 
orgánů k transplantaci nebo pro převoz 
krve, hasičská a záchranná vozidla 
a občanská pohotovostní vozidla;
– specializovaná vozidla vyráběná 
v malých množstvích.

Or. en
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Odůvodnění

Rozsah působnosti směrnice je nutné vyjasnit. Pohotovostní vozidla a jiná specializovaná 
vozidla jsou nákladná a jsou vyráběna v malých množstvích, což znamená, že nejsou účinnými 
faktory ovlivňujícími trh.

Pozměňovací návrh 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Z působnosti této směrnice jsou vyjmuta 
tato silniční vozidla:
– specializovaná vozidla pro podporu 
provozu a údržbu infrastruktury 
využívaná v odvětví veřejné dopravy,
– specializovaná vozidla požárních sborů, 
čištění silnic a čistění odpadních systémů.

Or. en

Justification

Very specialised support or maintenance vehicles  used in the public transport sector (e.g. 
track maintenance vehicles), but also for fire brigades, street cleaning and cleaning of 
sewage systems are procured/purchased only in very small volumes and have always 
individual design/equipment which can considerably influence the energy consumption and 
emissions. These vehicles should be excluded from the scope of the Directive as real drive 
cycles for those vehicles will vary individually and therefore the harmonised calculation of 
energy consumption or emissions will be impossible. In addition the exclusion of these 
vehicles from the scope will reduce the costs for controlling the application of this Directive.
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Pozměňovací návrh 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné zakázky na čistá a energeticky 
účinná vozidla

Veřejné zakázky na čistá a energeticky 
účinná vozidla

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

1. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode 
dne stanoveného v čl. 7 odst. 1 veřejní 
zadavatelé či zadavatelé ve smyslu článku 
1a používali metodiku stanovenou 
v článcích 2a a 3, kdykoli uplatní náklady 
na spotřebu energie, emise CO2 a emise 
znečišťujících látek za dobu provozní 
životnosti vozidla jako kritéria pro 
přidělení zakázky na nová silniční vozidla.

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

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

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

3. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode 
dne 1. ledna 2012 byly v rámci všech 
nákupů silničních vozidel určených pro 
poskytování služeb veřejné osobní dopravy 
na základě licence, povolení či oprávnění 
udělených veřejnými orgány zahrnuty jako 
kritéria náklady na spotřebu energie, emise 
CO2 a emise znečišťujících látek ze 
silničních vozidel za dobu jejich provozní 
životnosti kalkulované v souladu 
s metodikou stanovenou v článcích 2a a 3.

Or. de

Odůvodnění

Obce jsou v mnoha oblastech odkázány na nákup ojetých vozidel.
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Pozměňovací návrh 35
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Směrnice by měla umožnit rozvoj „osvědčených postupů“, přičemž umožní orgánům 
a provozovatelům veřejné dopravy používat buď vlastní model, nebo metodiku navrženou ve 
směrnici. Mohou tak být uplatněny modely, které k posouzení emisí používají ucelený přístup 
(well-to-wheel).

Pozměňovací návrh 36
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice by mělo být učinit z ekologických hledisek nedílnou součást postupu zadávání 
veřejných zakázek. Někteří veřejní zadavatelé tak již činí prostřednictvím inteligentních 
modelů. Směrnice by měla umožnit trvalý rozvoj osvědčených postupů tím, že umožní 
veřejným zadavatelům používat jejich vlastní modely nebo metodiku směrnice. Přinese to 
další výhody, neboť veřejný zadavatel bude moci použít modely, které počítají emise „well to 
wheel“. To v současné době není podle stávající metodiky článku 3 možné.

Pozměňovací návrh 37
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Směrnice by měla umožnit rozvoj „osvědčených postupů“, přičemž umožní orgánům 
a provozovatelům veřejné dopravy používat buď vlastní model, nebo metodiku navrženou ve 
směrnici. Mohou tak být uplatněny modely, které k posouzení emisí používají ucelený přístup 
(well-to-wheel).
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Pozměňovací návrh 38
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Mnoho lokálních dopravních organizací a malých provozovatelů využívá ojetá vozidla a často 
se neúčastní formálního výběrového řízení; požadavky této směrnice by tyto organizace 
nepřiměřeně zatížily. Směrnice by měla vyloučit ojetá vozidla. Cílem směrnice by mělo být 
učinit z ekologických hledisek nedílnou součást postupu zadávání veřejných zakázek. Někteří 
veřejní zadavatelé tak již činí prostřednictvím inteligentních modelů.

Pozměňovací návrh 39
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode 
dne 1. ledna 2012 byly v rámci všech 
nákupů silničních vozidel určených pro 
poskytování služeb veřejné osobní dopravy 
na základě licence, povolení či oprávnění 
udělených veřejnými orgány zahrnuty jako 

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

kritéria náklady na spotřebu energie, emise 
CO2 a emise znečišťujících látek ze 
silničních vozidel za dobu jejich provozní 
životnosti kalkulované v souladu 
s metodikou stanovenou v článku 3 nebo 
podobným modelem, který budou 
považovat za vhodný.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice by měla umožnit rozvoj „osvědčených postupů“, přičemž umožní orgánům 
a provozovatelům veřejné dopravy používat buď vlastní model, nebo metodiku navrženou ve 
směrnici. Mohou tak být uplatněny modely, které k posouzení emisí používají ucelený přístup 
(well-to-wheel).

Pozměňovací návrh 40
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Mnoho lokálních dopravních organizací a malých provozovatelů využívá ojetá vozidla; 
požadavky této směrnice by tyto organizace nepřiměřeně zatížily. Směrnice by měla vyloučit 
ojetá vozidla. Cílem směrnice by mělo být učinit z ekologických hledisek nedílnou součást 
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postupu zadávání veřejných zakázek. Někteří kupující tak již činí prostřednictvím 
inteligentních modelů. Směrnice by měla umožnit trvalý rozvoj osvědčených postupů tím, že 
umožní kupujícím používat jejich vlastní modely nebo metodiku směrnice.

Pozměňovací návrh 41
Margrete Auken

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Místní, regionální a vnitrostátní 
orgány, u nichž tvoří podíl získaných 
čistých a energeticky účinných vozidel 
nejméně 75 % ročního objemu 
příslušných zakázek, mohou používat 
označení „čistá a energeticky účinná 
silniční městská doprava“. Jednotnou 
podobu tohoto označení zavede Komise.

Or. en

Odůvodnění

Navazuje na pozměňovací návrh zpravodaje, avšak navrhuje, aby bylo označování omezeno 
na veřejné orgány, které nakupují jasnou většinu vozidel na základě jejich ekologického 
výkonu.

Pozměňovací návrh 42
Martin Callanan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Výrobci silničních vozidel, na které se 
vztahuje tato směrnice, musí poskytovat 
údaje o spotřebě energie po celou dobu 
životnosti a o emisích CO2 a emisích 
znečišťujících látek těchto vozidel 
v okamžiku, kdy jsou nabízena k prodeji.

Or. en
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Odůvodnění

Výrobci silničních vozidel mají nejlepší postavení v pořizovacím/nákupním cyklu silničních 
vozidel pro poskytování údajů o spotřebě energie po celou dobu životnosti, emisích CO2
a emisích znečišťujících látek svých vozidel v okamžiku, kdy jsou nabízena k prodeji. Tento 
precedens „ekoznaček“ již byl v právních předpisech EU stanoven.

Pozměňovací návrh 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Možnosti při uplatňování článků 1 a 2

Požadavky článků 1 a 2 se splní v souladu 
s následujícími možnostmi:
(a) stanovením technických specifikací 
pro energetický a ekologický výkon 
v dokumentaci pro nákup silničních 
vozidel, pokud jde o každý z dotčených 
dopadů, stejně jako i jakékoli další 
environmentální dopady; nebo
(b) zohledněním energetických a 
ekologických dopadů při rozhodování 
o nákupu, přičemž:
– v případech, kdy se uplatní veřejné 
výběrové řízení, se toto zohlednění 
provede využitím těchto dopadů jako 
kritéria pro přidělení zakázky; a
– v případech, kdy jsou tyto dopady 
peněžně vyjádřeny pro zahrnutí do 
rozhodnutí o nákupu, se použije metodika 
stanovená v článku 3.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení nabízí členským státům větší flexibilitu při rozhodování o způsobu splnění 
požadavků uvedených v článcích 1 a 2. Zohledňuje to, co členské státy již provedly 
prostřednictvím vnitrostátních ustanovení a různých standardů.
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Pozměňovací návrh 44
Martin Callanan

Návrh směrnice
Článek 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Energetické a environmentální náklady 
jako kritéria pro přidělení zakázky na 
vozidla

Energetické a environmentální náklady 
jako kritéria pro přidělení zakázky na nová
vozidla

Or. en

Odůvodnění

Mnoho lokálních dopravních organizací a malých provozovatelů využívá ojetá vozidla; 
požadavky této směrnice by tyto organizace nepřiměřeně zatížily. Směrnice by měla vyloučit 
ojetá vozidla.

Pozměňovací návrh 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely této směrnice se peněžní 
hodnota a výpočet nákladů na spotřebu 
energie, emise CO2 a emise znečišťujících 
látek spojené s provozem vozidel, která 
jsou předmětem veřejné zakázky, za dobu 
jejich provozní životnosti stanoví podle 
metodiky uvedené pod písmeny a), b) a c).

1. Pro účely čl. 2a písm. b) se peněžní 
hodnota a výpočet nákladů na spotřebu 
energie, emise CO2 a emise znečišťujících 
látek spojené s provozem nových vozidel, 
která jsou předmětem veřejné zakázky, za 
dobu jejich provozní životnosti stanoví 
podle metodiky uvedené pod písmeny a), 
b) a c).

Or. de

Odůvodnění

Obce jsou v mnoha oblastech odkázány na nákup ojetých vozidel.
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Pozměňovací návrh 46
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– používá se jediná peněžní hodnota na 
jednotku energie. Tato hodnota odpovídá 
nižší z hodnot nákladů na jednotku energie 
benzinu nebo motorové nafty před 
zdaněním, jsou-li používány jako pohonné 
hmoty pro účely dopravy;

– používá se jediná peněžní hodnota na 
jednotku energie. Tato hodnota odpovídá 
nižší z hodnot nákladů na jednotku energie 
benzinu nebo motorové nafty včetně daně, 
jsou-li používány jako pohonné hmoty pro 
účely dopravy;

Or. en

Odůvodnění

Většina veřejných orgánů platí daně z paliva stejně jako ostatní spotřebitelé a tyto daně jsou 
součástí nákladů na palivo po celou dobu životního cyklu vozidla.

Pozměňovací návrh 47
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Náklady na emise CO2 spojené 
s provozem vozidla za dobu jeho životnosti 
se stanoví vynásobením počtu kilometrů 
najetých za dobu životnosti podle odstavce
3 emisemi CO2 v kilogramech na kilometr 
podle odstavce 2 a náklady na kilogram 
uvedenými v tabulce 2 přílohy.

(b) Náklady na emise CO2 spojené 
s provozem vozidla za dobu jeho životnosti 
se stanoví vynásobením počtu kilometrů 
najetých za dobu životnosti podle odstavce 
3 emisemi CO2 v kilogramech na kilometr 
podle odstavce 2 a náklady na kilogram 
uvedenými v tabulce 2 přílohy, nebo 
vyššími náklady.

Or. en

Odůvodnění

Pokud například veřejné orgány mají z důvodu závazků ke snížení skleníkových plynů 
v úmyslu ocenit emise CO2 výše, než je stanoveno v tabulkách, mělo by to být možné.
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Pozměňovací návrh 48
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Náklady na emise CO2 spojené 
s provozem vozidla za dobu jeho životnosti 
se stanoví vynásobením počtu kilometrů 
najetých za dobu životnosti podle odstavce 
3 emisemi CO2 v kilogramech na kilometr 
podle odstavce 2 a náklady na kilogram 
uvedenými v tabulce 2 přílohy.

(b) Náklady na emise CO2 spojené 
s provozem vozidla za dobu jeho životnosti 
se stanoví vynásobením počtu kilometrů 
najetých za dobu životnosti podle odstavce 
3 emisemi CO2 v kilogramech na kilometr 
podle odstavce 2 a náklady na kilogram 
uvedenými buď v údajích poskytnutých 
výrobcem silničního vozidla, nebo 
v jakémkoli srovnatelném podobném 
modelu, který bude kupující považovat za 
vhodný.

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice by mělo být učinit z ekologických hledisek nedílnou součást rozhodování 
o nákupu vozidel. Někteří pořizovatelé/kupující vozidla tak již činí prostřednictvím 
inteligentních modelů. Směrnice by měla umožnit pokračování tohoto osvědčeného postupu 
tím, že poskytne pořizovatelům/kupujícím možnost buď použít jejich vlastní srovnatelný model 
– při zohlednění údajů poskytnutých výrobci silničního vozidla, kteří jsou nejlépe umístěni 
v pořizovacím/nákupním cyklu pro poskytování těchto údajů – nebo metodiku směrnice.

Pozměňovací návrh 49
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) Náklady na emise CO2 spojené 
s provozem vozidla za dobu jeho životnosti 
se stanoví vynásobením počtu kilometrů 
najetých za dobu životnosti podle odstavce 
3 emisemi CO2 v kilogramech na kilometr 
podle odstavce 2 a náklady na kilogram 
uvedenými v tabulce 2 přílohy.

(b) Náklady na emise CO2 spojené 
s provozem vozidla za dobu jeho životnosti 
se stanoví vynásobením počtu kilometrů 
najetých za dobu životnosti podle odstavce 
3 emisemi CO2 v kilogramech na kilometr 
podle odstavce 2 a náklady na kilogram 
uvedenými v tabulce 2 přílohy, nebo 
v jakémkoli srovnatelném modelu, který 
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budou kupující považovat za vhodný.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice by měla umožnit trvalý rozvoj „osvědčených postupů“, přičemž umožní orgánům 
a provozovatelům veřejné dopravy používat buď vlastní model – který se často již rozvíjí, a to 
při zohlednění údajů poskytnutých výrobcem vozidla, nebo metodiku navrženou ve směrnici.

Pozměňovací návrh 50
Margrete Auken

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Náklady na emise znečišťujících látek 
spojené s provozem vozidla za dobu jeho 
životnosti se stanoví sečtením nákladů na 
emise oxidů dusíku, nemethanových 
uhlovodíků a částic za dobu životnosti 
vozidla. Náklady na každou znečišťující 
látku za dobu životnosti vozidla se stanoví 
vynásobením počtu kilometrů najetých za 
dobu životnosti podle odstavce 3 emisemi 
v gramech na kilometr podle odstavce 2 
a odpovídajícími náklady na gram 
uvedenými v tabulce 2 přílohy.

(c) Náklady na emise znečišťujících látek 
spojené s provozem vozidla za dobu jeho 
životnosti se stanoví sečtením nákladů na 
emise oxidů dusíku, nemethanových 
uhlovodíků a částic za dobu životnosti 
vozidla. Náklady na každou znečišťující 
látku za dobu životnosti vozidla se stanoví 
vynásobením počtu kilometrů najetých za 
dobu životnosti podle odstavce 3 emisemi 
v gramech na kilometr podle odstavce 2 
a odpovídajícími náklady na gram, 
vycházejícími buď z průměrných hodnot 
EU uvedených v tabulce 2 přílohy I, nebo 
z diferencovaných hodnot uvedených 
v příloze Ia, nebo z vyšších hodnot 
v odůvodněných případech.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být možné použít přesnější hodnoty pro náklady látek znečišťujících ovzduší 
s přihlédnutím k místním podmínkám, pokud jsou tyto hodnoty dostupné.
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Pozměňovací návrh 51
Martin Callanan

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) Náklady na emise znečišťujících látek 
spojené s provozem vozidla za dobu jeho 
životnosti se stanoví sečtením nákladů na 
emise oxidů dusíku, nemethanových 
uhlovodíků a částic za dobu životnosti 
vozidla. Náklady na každou znečišťující 
látku za dobu životnosti vozidla se stanoví 
vynásobením počtu kilometrů najetých za 
dobu životnosti podle odstavce 3 emisemi 
v gramech na kilometr podle odstavce 2 
a odpovídajícími náklady na gram 
uvedenými v tabulce 2 přílohy.

(c) Náklady na emise znečišťujících látek 
spojené s provozem vozidla za dobu jeho 
životnosti se stanoví sečtením nákladů na 
emise oxidů dusíku, nemethanových 
uhlovodíků a částic za dobu životnosti 
vozidla. (b) Náklady na každou 
znečišťující látku za dobu životnosti 
vozidla se stanoví vynásobením počtu 
kilometrů najetých za dobu životnosti 
podle odstavce 3 emisemi v gramech na 
kilometr podle odstavce 2 a odpovídajícími 
náklady na gram uvedenými buď v údajích
poskytnutých výrobcem silničního vozidla,
nebo v jakémkoli srovnatelném podobném 
modelu, který bude kupující považovat za 
vhodný.

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice by mělo být učinit z ekologických hledisek nedílnou součást rozhodování 
o nákupu vozidel. Někteří pořizovatelé/kupující vozidla tak již činí prostřednictvím 
inteligentních modelů. Směrnice by měla umožnit pokračování tohoto osvědčeného postupu 
tím, že poskytne pořizovatelům/kupujícím možnost buď použít jejich vlastní srovnatelný model 
– při zohlednění údajů poskytnutých výrobci silničního vozidla, kteří jsou nejlépe umístěni 
v pořizovacím/nákupním cyklu pro poskytování těchto údajů – nebo metodiku směrnice. 

Pozměňovací návrh 52
Vittorio Prodi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V jedné nebo více kategoriích by měl 
být vozidlům s nulovými emisemi přiznán 
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zvláštní bonus. Tento bonus by měl být 
vypočítán složeným způsobem, a to jako 
součet poloviny částky nákladů na každou 
nulovou hodnotu v sloupcích tabulky 2 
přílohy.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Výjimky v případě existence 

alternativních metod
Na žádost místních či regionálních 
orgánů, které by vytvořily metody výpočtu 
nákladů za dobu životnosti, zahrnující 
environmentální dopady, které jsou 
uzpůsobené k naplňování místních potřeb 
a podmínek, může Komise zprostit tyto 
orgány místní správy provádění výpočtů 
podle článku 3, pokud se má za to, že 
používané metody mají srovnatelně 
pozitivní dopad na životní prostředí i na 
podporu čistých a energeticky účinných 
vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
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Transparentnost
Aniž jsou dotčena ustanovení směrnic 
2004/14/ES a 2004/18/ES, členské státy 
zajistí, aby všechny subjekty uvedené 
v článku 2 zveřejnily informace 
o energetických a environmentálních 
nákladech u každé jednotlivě obdržené 
nabídky.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu vyšší transparentnosti musí veřejní zadavatelé a zadavatelé poskytnou na žádost 
informace o energetických a environmentálních nákladech.

Pozměňovací návrh 55
Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Infrastruktura

Členské státy zajistí, aby do 1. ledna 2012 
byla zavedena infrastruktura nezbytná pro 
dodávky všech druhů paliva uvedených 
v příloze.

Or. es

Pozměňovací návrh 56
Glenis Willmott

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
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Dodatečná podpora pro veřejný sektor
1. Členské státy by měly informovat 
zaměstnance veřejného sektoru o bonusu 
pro vozidla na alternativní pohon, a také 
o rozmístění čerpacích a servisních 
zařízení, dojezdu a výkonu vozidel na 
alternativní pohon a dostupných 
vnitrostátních a evropských pobídkových 
programech.
2. Členské státy podpoří a zavedou 
pobídky pro dodavatele alternativních 
paliv, aby tato paliva byla široce přístupná 
veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Veřejné orgány potřebují dodatečnou podporu, financování a další pobídky pro zavádění 
upřednostňovaných čistých alternativ. Měly by být poskytovány pokyny o cestě vpřed, aby 
úředníci odpovědní za veřejné zakázky lépe chápali celkový výkon, účinnost, dostupnost a 
snadnost využívání alternativy.

Pozměňovací návrh 57
Glenis Willmott

Návrh směrnice
Článek 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3b
Energetické a environmentální náklady 
jako kritéria pro přidělení zakázky na 

vozidla
Hodnoty uvedené v tabulce 2 přílohy pro 
výpočet nákladů na emise je nutné 
považovat za minimální hodnoty. Pokud 
se orgány rozhodnou zohlednit 
environmentální dopady jejich peněžním 
vyjádřením a zahrnutím do celkového 
posouzení dopadů podle článku 3, mohou 
uplatnit vyšší částky pro ohodnocení 
vnějších energetických a ekologických 
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dopadů.

Or. en

Odůvodnění

Orgány by měly mít možnost uplatnit vyšší částky pro posouzení nákladů na emise než ty, 
které stanovila Komise, pokud se tak rozhodnou. Jakékoli dohodnuté částky pro ohodnocení 
emisí by měly být minimálními hodnotami, a neměly by orgánům bránit přiznat ochraně 
životního prostředí vyšší hodnotu, pokud si to přejí.

Pozměňovací návrh 58
Glenis Willmott

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Další kritéria pro přidělení zakázky 

a metodiky
Povinné uplatnění kritérií pro zadávání 
zakázek na čistá a energeticky účinnější 
vozidla nebrání stanovení priorit mezi 
kritérii pro přidělení zakázky nebo 
stanovení dalších důležitých kritérií pro 
přidělení zakázky nebo metodik. Nebrání 
to ani výběru dodatečně vybavených 
vozidel modernizovaných na ekologický 
výkon.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že vedle kritérií stanovených v této směrnici mohou být používána jiná 
kritéria a metody.
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Pozměňovací návrh 59
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Nástroje financování

Komise vytvoří evropský fond na ochranu 
klimatu, jehož úkolem bude, mimo jiné, 
podporovat nákup čistých a energeticky 
účinných vozidel orgány a provozovateli 
ve smyslu článku 1.
Příslušné rozpočtové orgány na to vyčlení 
přiměřené zdroje v rozpočtu EU.

Or. de

Odůvodnění

Evropský fond na ochranu klimatu představuje silný nástroj pro urychlené zavedení nových 
technologií pro boj proti změně klimatu. Zejména v oblasti čistých a energeticky účinných 
vozidel podpoří poskytování účelových veřejných prostředků velmi účinně zavádění nových 
technologií.

Pozměňovací návrh 60
Inés Ayala Sender

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Využívání finančních nástrojů 

Společenství

Aby se zajistilo vytvoření infrastruktury 
nezbytné pro dodávky každého druhu 
paliva, který je uveden v příloze, umožní 
členské státy a Komise využívání, mimo 
jiných zdrojů, financování z programu 
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TEN-E.

Or. es

Pozměňovací návrh 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Nástroje financování

Komise vytvoří evropský fond na ochranu 
klimatu, jehož úkolem bude, mimo jiné, 
podporovat nákup čistých a energeticky 
účinných vozidel orgány a provozovateli 
ve smyslu článku 1.
Příslušné rozpočtové orgány na to vyčlení 
přiměřené zdroje v rozpočtu EU.

Or. de

Odůvodnění

Evropský fond na ochranu klimatu představuje silný nástroj pro urychlené zavedení nových 
technologií pro boj proti změně klimatu. Zejména v oblasti čistých a energeticky účinných 
vozidel podpoří poskytování účelových veřejných prostředků velmi účinně zavádění nových 
technologií.

Pozměňovací návrh 62
Hanne Dahl

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud přezkoumání ukáže, že nedošlo 
k pokroku, podpoří členské státy zavedení 
daně z CO2 pro motory s vnitřním 
spalováním.
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Or. en

Odůvodnění

Změna klimatu je do té míry důležitá, že je nutné přijmout skutečná opatření na podporu 
čistých a energeticky účinnějších silničních vozidel. 

Pozměňovací návrh 63
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Příloha – tabulka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tabulka 1: energetický obsah pohonných 
hmot

Tabulka 1: energetický obsah pohonných 
hmot

Pohonná hmota              Energetický obsah Pohonná hmota              Energetický obsah
Nafta                                              36 
MJ/litr

Nafta                                              36 
MJ/litr

Benzin                                            32 
MJ/litr

Benzin                                            32 
MJ/litr

Zemní plyn                                     38
MJ/Nm3

Zemní plyn                                     33
MJ/Nm3

LPG (zkapalněný ropný plyn)       24 
MJ/litr

LPG (zkapalněný ropný plyn)       24 
MJ/litr

Ethanol                                           21 
MJ/litr

Ethanol                                           21 
MJ/litr

Bionafta                                         33 
MJ/litr

Bionafta                                         33 
MJ/litr

Emulgovaná paliva                        32 
MJ/litr

Emulgovaná paliva                        32 
MJ/litr

Vodík                                             11 
MJ/Nm3

Vodík                                             11 
MJ/Nm3

Or. it

Odůvodnění

V rámci postupů schvalování typu se bere u nařízené spotřeby osobních vozidel v úvahu 
skutečnost, že zemní plyn může mít nízký energetický obsah. V zájmu zajištění souladu se 
spotřebou nařízenou pro stávající vozidla by měla být použita hodnota 33 MJ, která se 
vztahuje na smíšený methanový produkt, spíše než hodnota 38 MJ. Pokud by hodnota 
navržená Komisí měla zůstat, vedlo by to ke vzniku problémů týkajících se nejednotnosti 
parametrů stanovených ve stávajícím návrhu a parametrů pro schvalování typu, které jsou 
v současnosti uznávány jako oficiální a referenční.
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Pozměňovací návrh 64
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Příloha – tabulka 2

Znění navržené Komisí

Tabulka 2: náklady na emise ze silniční dopravy (v cenách roku 2007):

CO2 NOx NMHC Částice

2 eurocenty/
kg

0,44 eurocentu
/kg

0,1 eurocentu/
kg

8,7 eurocentu/kg

Pozměňovací návrh

Tabulka 2: náklady na emise ze silniční dopravy (v cenách roku 2007):

CO2 NOx NMHC Částice

2 eurocent
y/kg

bude stanoveno bude stanoveno bude stanoveno

Or. it

Justification

Il valore attribuito al CO2 appare in linea con i valori attribuiti nei settori regolati dall’ETS, 
tuttavia esiste una grandissima sproporzione tra questo valore e quello attribuito alle 
emissioni inquinanti presenti nella tabella proposta dalla Commissione. Senza una 
valutazione ulteriore si arriverebbe al paradosso di squalificare il potenziale di veicoli a 
bassissimo tasso di inquinanti emessi, ideali per il miglioramento della qualita’ dell’aria nei 
centri urbani che e’ l’ obiettivo principale di questo strumento legislativo. I valori relativi 
alle emissioni inquinanti devono dunque essere rivalutati adeguatamente. Alternativa 
potrebbe essere quella di definire un indice di priorita’ da attribuire alle diverse tipologie di 
emissioni presenti nella tabella cosicche’ le PPAA possono, in funzione delle proprie 
strategie di riduzione del tasso di emissioni e delle peculiarita' locali, definire la scelta di 
veicoli piu’ adeguati allo scopo.
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Pozměňovací návrh 65
Martin Callanan

Návrh směrnice
Příloha – tabulka 2

Znění navržené Komisí

Tabulka 2: náklady na emise ze silniční dopravy (v cenách roku 2007):

CO2 NOx NMHC Částice

2 eurocenty
/kg

0,44 eurocentu
/kg

0,1 eurocentu/
kg

8,7 eurocentu/kg

Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Evropská města a regiony a/nebo veřejní zadavatelé by měli mít možnost různým způsobem 
stanovit ceny znečišťujících látek v závislosti na místních podmínkách. Mohli by se zaměřit na 
konkrétní znečišťující látku, pokud by například porušili mezní hodnoty EU, například pro 
NO2 nebo PM10. V takovém případě by mohli chtít přidělit jedné znečišťující látce vyšší 
„hodnotu“ než jiné. Ačkoli se v zásadě směrnice jeví jako technologicky neutrální, v praxi má 
pevné stanovení ceny znečišťujících látek podle této metodiky sklony zvýhodňovat některé 
technologie před jinými.

Pozměňovací návrh 66
Margrete Auken

Návrh směrnice
Příloha – tabulka 2– sloupec 1 – řada 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 eurocenty/kg 3 eurocenty/kg nebo tržní cena v systému 
obchodování s emisemi, podle toho, která 
z hodnot je vyšší

Or. en
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Odůvodnění

30 eur/t představuje s větší pravděpodobností přesnou cenu uhlíku pro celou dobu životnosti 
u vozidel pořízených po roce 2010.

Pozměňovací návrh 67
Martin Callanan

Návrh směrnice
Příloha – tabulka 3

Znění navržené Komisí

Tabulka 3: počet kilometrů najetých za dobu životnosti silničních vozidel

Kategorie vozidel Počet kilometrů 
najetých za dobu 
životnosti

(Kategorie M a N definované ve směrnici 
2007/46/ES)
Osobní automobily (M1) 200 000 km

Lehká užitková vozidla (N1) 250 000 km

Těžká nákladní vozidla (N2, N3) 1 000 000 km

Autobusy (M2, M3) 800 000 km

Pozměňovací návrh

Tabulka 3: počet kilometrů najetých za dobu životnosti silničních vozidel

Or. en

Kategorie vozidel Počet kilometrů 
najetých za dobu 
životnosti 

(Kategorie M a N definované ve směrnici 
2007/46/ES)

Těžká nákladní vozidla (N2, N3) 1 000 000 km

Autobusy (M3) 800 000 km
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Odůvodnění

Obsah tabulky je pozměněn, aby odrážel omezenou působnost na vozidlo N1, N2 a M3.

Pozměňovací návrh 68
Margrete Auken

Návrh směrnice
Příloha 1 a (nová)

Pozměňovací návrh

Náklady na znečištění ovzduší v eur/t znečišťující látky pro silniční, železniční a vodní cesty

Sazby nákladů v eurech, ceny roku 2000, jednotka: 2000 eur/t znečišťující látky
Znečišťující 
látka

NOx NMVOC SO2 PM2.5 (výfuková) PM10 (nevýfuková)

Zdroj CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

HEATCO UBA 
převedená 
na 
HEATCO

HEATCO/ 
CAFÉ 
CBA (za 
vadu)

HEATCO UBA 
převedená 
na 
HEATCO

HEATCO

CAFÉ CBA 
citlivost

VOLY 
medián 
(PM/O3)

VOLY 
medián 
(PM/O3)

VOLY 
medián 
(PM/O3)

Jednotka 2000 eur 
(emise v 
roce 
2010)

2000 eur 
(emise v 
roce 
2010)

2000 eur 
(emise v 
roce 
2010)

2000 eur 2000 eur 2000 eur 2000 eur 2000 eur 2000 eur 

Místní 
prostředí

Velkoměstské Městské Mimo 
zastavěné 
oblasti

Velkoměstské Městské Mimo 
zastavěné 
oblasti

Belgie 5,200 2,500 11,000 422,200 136,200 91,100 169,900 54,500 36,500
Bulharsko 1,800 200 1,000 43,000 13,800 11,000 17,200 5,500 4,400
Česká 
republika

7,300 1,000 8,000 252,600 81,400 62,700 101,000 32,600 25,100

Dánsko 4,400 700 5,200 386,800 124,700 45,500 154,700 49,900 18,200
Estonsko 800 100 1,800 133,400 43,400 22,500 53,400 17,300 9,000
Finsko 800 200 1,800 337,100 108,600 28,100 134,800 43,400 11,200
Francie 7,700 1,400 8,000 392,200 126,300 78,400 156,900 50,500 31,400
Kypr 500 300 2,000 243,700 78,700 20,600 97,500 31,500 8,200
Německo 9,600 1,700 11,000 384,500 124,000 75,000 153,800 49,600 30,000
Maďarsko 5,400 900 4,800 203,800 65,600 52,300 81,500 26,200 20,900
Irsko 3,800 700 4,800 391,000 126,200 40,900 156,400 50,500 16,400
Itálie 5,700 1,100 6,100 371,600 120,100 67,600 148,600 48,000 27,100
Litva 1,800 200 2,400 143,100 46,500 28,600 57,200 18,600 11.400
Lotyšsko 1,400 200 2,000 115,700 37,200 21,500 46,300 14,900 8,600
Lucembursko 8,700 2,700 9,800 671,500 216,200 95,700 268,600 86,500 38,300
Malta 700 400 2,200 245,400 78,700 20,400 98,200 31,500 8,200
Nizozemsko 6,600 1,900 13,000 422,500 136,400 82,600 169,000 54,500 33,000
Norsko 2,000 300 2,500 309,600 99,600 30,100 123,800 39,900 12,000
Polsko 3,900 600 5,600 174,500 56,000 52,400 69,800 22,400 20,900
Portugalsko 1,300 500 3,500 259,500 83,600 38,500 103,800 33,500 15,400
Rakousko 8,700 1,700 8,300 415,000 134,300 69,600 166,200 53,700 27,800
Rumunsko 2,200 400 2,000 29,200 9,400 7,500 11,700 3,800 3,000
Řecko 800 300 1,400 248,700 80,100 35,000 99,500 32,100 14,000
Slovensko 5,200 700 4,900 194,200 62,100 52,400 77,700 24,900 21,000
Slovinsko 6,700 1,400 6,200 262,900 84,500 54,500 105,200 33,800 21,800
Španělsko 2,600 400 4,300 299,600 96,400 41,200 119,900 38,600 16,500
Spojené 
království

3,900 1,100 6,600 389,100 125,300 60,700 155,700 50,100 24,300

Švédsko 2,200 300 2,800 352,600 113,400 34,300 141,000 45,400 13,700
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Švýcarsko 9,200 1,800 8,800 444,800 143,100 73,500 177,900 57,200 29,400
EU-25 4,400 1,000 5,600 26,000
Baltské moře 2,600 500 3,700 12,000
Středozemní 
moře

500 300 2,000 5,600

severovýchodní 
Atlantik

1,600 400 2,200 4,800

Severní moře 5,100 1,900 6,900 28,000

Velkoměstské: města s více než 0,5 mil. obyvatel
Městské: menší a středně velká města do 0,5 mil. obyvatel

Or. en

Odůvodnění

Místní orgány by měly mít možnost použít relevantnější hodnoty pro náklady, pokud jsou 
k dispozici. Tabulka je v podobě předložené v pracovním dokumentu Rady.
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