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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Návrh smernice

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. de

Odôvodnenie

Návrh je v rozpore s myšlienkami voľného trhu a zásadne zasahuje do spôsobu obstarávania 
uskutočňovaného miestnymi orgánmi. Okrem toho revidovaný návrh ignoruje stanovisko(A6-
0232/2006) z 29. júna 2006 prijaté výbormi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Glenis Willmott

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) Cieľom tejto smernice je 
presadzovať trh čistých a energeticky 
úsporných vozidiel a najmä – vzhľadom 
na výrazný environmentálny dosah –
ovplyvňovať trh štandardizovaných 
vozidiel vyrábaných vo väčších 
množstvách ako osobné autá, autobusy, 
autokary, nákladné vozidlá a podobne. 
Preto nehodlá ovplyvňovať rozhodnutia 
týkajúce sa obstarávania vozidiel 
zabezpečujúcich služby v prípade 
ohrozenia života alebo ostatných vysoko 
špecializovaných vozidiel.

Or. en

Odôvodnenie

Vozidlá zabezpečujúce služby v prípade ohrozenia života alebo ostatné vysoko špecializované 
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vozidlá sú drahé a vyrábajú sa v malom počte, čo znamená, že nemajú významné postavenie 
na trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Inés Ayala Sender

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

(11) Čisté a energeticky úsporné vozidlá 
majú spočiatku vyššiu cenu ako tradičné 
vozidlá. Vytvorenie dostatočného dopytu 
po týchto vozidlách by malo zabezpečiť, 
aby úspora z hromadnej výroby viedla k 
zníženiu nákladov a aby sa zriadili 
potrebné zariadenia na poskytovanie 
každého druhu paliva uvedeného 
v prílohe.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Anja Weisgerber

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

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 
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offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand Rechnung 
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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Anja Weisgerber

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Najväčší vplyv na trh, spolu s 
najlepším výsledným pomerom nákladov 
a ziskov, sa dosiahne prostredníctvom 
povinného zahrnutia nákladov na spotrebu, 
emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok 
počas celej životnosti vozidla do kritérií 
udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní 
vozidiel pre verejné dopravné služby.

(13) Vplyv na trh, spolu s najlepším 
výsledným pomerom nákladov a ziskov, sa 
môže dosiahnuť prostredníctvom 
povinného zahrnutia nákladov na spotrebu, 
emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok 
počas celej životnosti vozidla do kritérií 
udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní 
vozidiel pre verejné dopravné služby.

Or. de

Odôvodnenie

Predpoklad Európskej komisie, že prostredníctvom zohľadnenia nákladov na spotrebu, emisií 
CO2 a emisií znečisťujúcich látok počas celej životnosti ako kritérií udelenia zmluvy sa 
dosiahne najväčší vplyv na trh a najlepší výsledný pomer nákladov a ziskov, opomína 
hospodárske kritéria udelenia zmluvy, ako napríklad náklady na údržbu. Uvedeným 
environmentálnym kritériám obstarávania čistých a energeticky úsporných vozidiel možno 
pripisovať len podporný význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Anja Weisgerber

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Zahrnutie spotreby energie, emisií 
CO2 a emisií znečisťujúcich látok do 
kritérií udelenia zmluvy vo verejnom 
obstarávaní nemá za následok vyššie 

(14) Prostredníctvom zahrnutia spotreby 
energie, emisií CO2 a emisií znečisťujúcich 
látok do kritérií udelenia zmluvy vo 
verejnom obstarávaní možno do 
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celkové náklady, ale do rozhodnutia vo 
verejnom obstarávaní začleňuje náklady 
počas celej životnosti vozidla. Ako 
doplnok k právnym predpisom o normách 
Euro pre emisie, v ktorých sa stanovujú 
maximálne limity pre emisie, tento prístup 
speňažuje skutočnú emisiu znečisťujúcich 
látok a nevyžaduje ďalšie stanovenie 
noriem.

rozhodnutia vo verejnom obstarávaní 
začleniť náklady počas celej životnosti 
vozidla. Ako doplnok k právnym 
predpisom o normách Euro pre emisie, v 
ktorých sa stanovujú maximálne limity pre 
emisie, tento prístup speňažuje skutočnú 
emisiu znečisťujúcich látok a nevyžaduje 
ďalšie stanovenie noriem.

Or. de

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Vittorio Prodi

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Štúdia ExternE, program Komisie 
Čisté ovzdušie pre Európu (CAFE) a štúdia 
HEATCO poskytli informácie o nákladoch 
na CO2, NOx, bezmetánové uhľovodíky a 
emisie tuhých znečisťujúcich látok. V 
záujme jednoduchosti postupu 
udeľovania zmlúv vo verejnom 
obstarávaní sa tieto náklady berú v 
súčasnej hodnote.

(15) Štúdia ExternE, program Komisie 
Čisté ovzdušie pre Európu (CAFE) a štúdia 
HEATCO poskytli informácie o nákladoch 
na CO2, NOx, bezmetánové uhľovodíky a 
emisie tuhých znečisťujúcich látok. Treba 
však rozlišovať medzi skleníkovými 
plynmi a toxickými látkami, pretože 
v prípade toxických látok by to znamenalo 
priradenie peňažnej hodnoty v súvislosti 
s ľudským zdravím.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Glenis Willmott

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Je treba objasniť, že popri špecifických kritériách uvedených v tejto smernici možno použiť 
i iné kritériá a metodiky. Preto sa toto odôvodnenie upravilo a pridalo k hlavným 
ustanoveniam smernice ako nový článok za článok 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Určovanie priorít v rámci kritérií udelenia zmluvy je zodpovednosťou každého 
obstarávateľského orgánu. Smernica by mala objasniť, že verejným orgánom sa ponecháva 
flexibilita v súvislosti s uplatňovaným postupom obstarávania, ako aj v súvislosti s váhou 



PE407.696v01-00 8/40 AM\726332SK.doc

SK

kritéria celoživotných nákladov v rámci konečného rozhodnutia o nákupe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Anja Weisgerber

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Aby nedošlo k porušeniu zásady subsidiarity v zmysle článku 5 Zmluvy o ES, nesmie sa na 
úrovni EÚ stanovovať žiadne povinné uplatňovanie kritérií pre verejné obstarávanie čistých 
a energeticky úsporných vozidiel. Povinné zohľadňovanie nákladov na spotrebu energie, 
emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok ako kritéria pre verejné obstarávanie je v rozpore 
so všeobecnou smernicou EÚ o obstarávaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Hraničné hodnoty, ktoré stanovujú 
smernice 2004/17/ES a 2004/18/ES, sa 
nesmú prekročiť.

Or. de

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že pri uplatňovaní smerníc 2007/17/ES a 2004/18/ES musia platiť i 
hraničné hodnoty de minimis. Je potrebné vyňať menšie obstarávania s cieľom zaručiť 
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uskutočniteľnosť ustanovení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Hanne Dahl

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Spoločná minimálna daň na CO2
z energie z tuhých palív by vytvorila 
prostriedky na financovanie investícií 
súvisiacich z prechodom na obnoviteľnú 
energiu a prispela by k úspore energie.

Or. en

Odôvodnenie

Zmena klímy má taký význam, že je potrebné podniknúť vážne kroky na podporu čistejších 
a energetický úspornejších vozidiel cestnej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Anja Weisgerber

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Keďže cieľ presadzovania čistých a 
energeticky úsporných vozidiel nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov, ale vyžaduje opatrenia 
na úrovni Spoločenstva na dosiahnutie 
kritického množstva vozidiel na nákladovo 
účinný vývoj pre európsky priemysel, 
môže Spoločenstvo prijať opatrenia v 
súlade so zásadou subsidiarity podľa 
článku 5 Zmluvy o ES. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku táto smernica neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Európska komisia jednoducho predpokladá, že cieľ presadzovania čistých a energeticky 
úsporných vozidiel nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov a že 
prostredníctvom opatrení na úrovni Spoločenstva možno dosiahnuť kritické množstvo vozidiel 
na nákladovo účinný vývoj pre európsky priemysel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Holger Krahmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) Členské štáty a Komisia budú 
pokračovať v podporovaní takých iniciatív 
mestskej dopravy ako program CIVITAS 
a program Inteligentná energia – Európa.

Or. de

Odôvodnenie

Iniciatívy EÚ ako program CIVITAS alebo Inteligentná energia – Európa sa úspešne 
osvedčili v súvislosti s podporou čistých a energeticky úsporných vozidiel, a preto by sa mali 
naďalej podporovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) Členské štáty a Komisia budú ďalej 
pokračovať v podporovaní takých iniciatív 
mestskej dopravy ako program CIVITAS 
a program Inteligentná energia – Európa.

Or. de

Odôvodnenie

Iniciatívy EÚ ako program CIVITAS alebo Inteligentná energia – Európa sa úspešne 
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osvedčili v súvislosti s podporou čistých a energeticky úsporných vozidiel, a preto by sa mali 
naďalej podporovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Špeciálne vozidlá vo verejnej prímestskej doprave, ako vozidlá na údržbu závesného vedenia, 
sa obstarávajú vo veľmi malom počte formou zákazky. Takéto vozidlá by sa mali vyňať 
z pôsobnosti smernice, pretože skutočné jazdy týchto vozidiel kolíšu, a preto je nemožné 
uskutočniť harmonizovaný výpočet energetickej spotreby a spôsobených emisií. Výnimka 
znižuje náklady na kontrolu vykonávania a uplatňovania smernice.



PE407.696v01-00 12/40 AM\726332SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Martin Callanan

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Na účely tejto smernice:
– „vozidlo cestnej dopravy“ je vozidlo 
klasifikované ako N2 alebo N3; v prípade, 
že poskytovateľ služieb vo verejnom 
záujme ho používa na osobnú dopravu, je 
vozidlo klasifikované ako M3.
– „poskytovateľ služieb vo verejnom 
záujme“ vychádza z definície v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 
o službách vo verejnom záujme 
v železničnej a cestnej osobnej doprave1.
1 Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Cieľom tejto smernice je podporovať 
a presadzovať trh čistých a energeticky 
úsporných vozidiel. Zahrnutie nákladov 
vzniknutých počas celej životnosti vozidla 
vrátane environmentálnych nákladov do 
postupu verejného obstarávania 
predstavuje preto čiastočný nástroj. Táto 
smernica vyžaduje, aby zmluvné orgány 
alebo zmluvné subjekty v zmysle smerníc 
2004/17/ES a 2004/18/ES zahrnuli náklady 
na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie 
znečisťujúcich látok z prevádzky vozidla 
počas jeho celej životnosti do kritérií 
udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní 
vozidiel cestnej dopravy alebo ich zaradili 
ako kritériá na zakúpenie takýchto vozidiel 
pre prepravcov konajúcich na základe 
zmluvy, licencie, povolenia alebo 
schválenia udeleného verejnými orgánmi s 
cieľom podporovať čisté a energeticky 
úsporné vozidlá.

Or. de

Odôvodnenie

Systém verejného obstarávania predstavuje účinný čiastočný nástroj na presadzovanie trhu 
energeticky úsporných a čistých vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

(Tento PDN týkajúci sa usmernenia platí 
pre celý text. Jeho schválenie si vyžiada 
príslušné zmeny v celom texte. Slová 
„kritériá udelenia zmluvy“ prípadne 
„kritériá“ v zmysle kritérií udelenia zmluvy 
sa nahrádzajú slovom „usmernenia“.

Or. de

Odôvodnenie

Predkladaný návrh používa terminológiu smernice EÚ o obstarávaní, je ale v rozpore 
so systematikou právnych predpisov EÚ o obstarávaní. Toto v praxi spôsobuje narušenie 
rozhodovania o verejnom obstarávaní. Na jednoznačné ohraničenie terminológie v rámci 
právnych predpisov o obstarávaní je treba zvoliť pojem „usmernenie“. Obce sú vo viacerých 
oblastiach odkázané na nákup použitých vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely tejto smernice:
– „vozidlo cestnej dopravy“ je vozidlo 
zaradené do kategórií vozidiel uvedených 
v tabuľke č. 3 v prílohe;
– „poskytovatelia“ sú vzhľadom na prvý 
odsek poskytovatelia, ktorí vykonávajú 
záväzky vyplývajúce zo služieb 
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vo verejnom záujme v rámci zmluvy 
o službách vo verejnom záujme v zmysle 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 
2007 o službách vo verejnom záujme 
v železničnej a cestnej osobnej doprave1.
1 Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Glenis Willmott

Návrh smernice
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1a
Táto smernica sa nevzťahuje na tieto 
druhy vozidiel:
– vozidlá zabezpečujúce služby v prípade 
ohrozenia života ako sanitky, vozidlá na 
prepravu orgánov na transplantáciu alebo 
krvi, hasičské a záchranné vozidlá 
a vozidlá civilnej ochrany;
– vysoko špecializované vozidlá vyrábané 
v malom počte.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť rozsah smernice. Vozidlá zabezpečujúce služby v prípade ohrozenia 
života alebo ostatné vysoko špecializované vozidlá sú drahé a vyrábajú sa v malom počte, čo 
znamená, že nemajú významné postavenie na trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1a
Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice sa 
vynímajú tieto vozidlá cestnej dopravy:
– špeciálne vozidlá na podporu prevádzky 
a údržbu infraštruktúry používané 
v oblasti verejnej dopravy,
– špeciálne vozidlá pre hasičské útvary, na 
čistenie ulíc a na čistenie kanalizačných 
sústav.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Verejné obstarávanie čistých a energeticky 
úsporných vozidiel

Verejné obstarávanie čistých a energeticky 
úsporných vozidiel

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od dátumu uvedeného v článku 7 ods. 1 
verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia 
v zmysle smerníc 2004/17/ES 
a 2004/18/ES používali metodiku 

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

používajú náklady na spotrebu energie, 
emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok 
z prevádzky vozidla počas jeho celej 
životnosti ako kritériá udelenia zmluvy vo 
verejnom obstarávaní nových vozidiel 
cestnej dopravy.

2. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od 1. januára 2012 každé verejné 
obstarávanie vozidiel v cestnej doprave 
verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi v zmysle smerníc 
2004/17/ES a 2004/18/ES zahŕňalo 
náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a 
emisie znečisťujúcich látok z prevádzky 
vozidiel v cestnej doprave počas ich celej 
životnosti ako kritériá udelenia zmluvy vo 
verejnom obstarávaní podľa metodiky 
stanovenej v článku 3.

2. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od 1. januára 2012 každé verejné 
obstarávanie nových vozidiel cestnej 
dopravy verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi v zmysle smerníc 
2004/17/ES a 2004/18/ES zahŕňalo 
náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a 
emisie znečisťujúcich látok z prevádzky 
vozidiel cestnej dopravy počas ich celej 
životnosti ako kritériá udelenia zmluvy vo 
verejnom obstarávaní podľa metodiky 
stanovenej v článku 2a a 3.

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

3. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od 1. januára 2012 každý verejný nákup 
nových vozidiel cestnej dopravy na 
poskytovanie služieb verejnej osobnej 
dopravy na základe licencie, povolenia 
alebo schválenia udeleného verejnými 
orgánmi zahŕňal náklady na spotrebu 
energie, emisie CO2 a emisie 
znečisťujúcich látok z prevádzky vozidiel 
cestnej dopravy počas ich celej životnosti 
ako kritériá podľa metodiky stanovenej 
v článkoch 2a a 3.

Or. de

Odôvodnenie

Obce sú vo viacerých oblastiach odkázané na nákup použitých vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 2 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

od dátumu uvedeného v článku 7 ods. 1 
verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia 
v zmysle smerníc 2004/17/ES 
a 2004/18/ES používali metodiku
stanovenú v článku 3 alebo akýkoľvek 
rovnocenný model, ktorý považujú za 
vhodný, vždy, keď používajú náklady na 
spotrebu energie, emisie CO2 a emisie 
znečisťujúcich látok z prevádzky vozidla 
počas jeho celej životnosti ako kritériá 
udelenia zmluvy vo verejnom obstarávaní 
vozidiel cestnej dopravy.

Or. de

Odôvodnenie

Smernica by mala umožniť rozvoj osvedčených postupov prostredníctvom umožnenia 
verejným obstarávateľom používať pri verejnej prímestskej doprave buď ich vlastné modely 
alebo používať metodiku navrhnutú v smernici. Týmto možno použiť modely, ktoré zohľadňujú 
ucelený prístup na hodnotenie emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Martin Callanan

Návrh smernice
Článok 2 - odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom smernice by malo byť zohľadnenie environmentálnych úvah ako kľúčovej časti 
postupu obstarávania. Niektorí verejní obstarávatelia to už uskutočňujú prostredníctvom 
prepracovaných modelov. Smernica musí umožniť pokračovanie rozvoja osvedčených 
postupov prostredníctvom umožnenia verejným obstarávateľom používať ich vlastné 
rovnocenné modely alebo používať metodiku smernice. Toto poskytne dodatočné výhody 
v podobe umožnenia verejnému obstarávateľovi využiť modely, ktoré vyrátajú správne 
nadimenzované emisie. To momentálne nie je možné podľa súčasnej metodiky v článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 2 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od 1. januára 2012 každé verejné 
obstarávanie vozidiel v cestnej doprave 
verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi v zmysle smerníc 
2004/17/ES a 2004/18/ES zahŕňalo 
náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a 
emisie znečisťujúcich látok z prevádzky 
vozidiel v cestnej doprave počas ich celej 
životnosti ako kritériá udelenia zmluvy vo 
verejnom obstarávaní podľa metodiky 
stanovenej v článku 3.

2. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od 1. januára 2012 každé verejné 
obstarávanie vozidiel cestnej dopravy
verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi v zmysle smerníc 
2004/17/ES a 2004/18/ES zahŕňalo 
náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a 
emisie znečisťujúcich látok z prevádzky 
vozidiel cestnej dopravy počas ich celej 
životnosti ako kritériá udelenia zmluvy vo 
verejnom obstarávaní podľa metodiky 
stanovenej v článku 3 alebo akéhokoľvek
rovnocenného modelu, ktorý považujú za 
vhodný.

Or. de

Odôvodnenie

Smernica by mala umožniť rozvoj osvedčených postupov prostredníctvom umožnenia 
verejným obstarávateľom používať pri verejnej prímestskej doprave buď ich vlastné modely 
alebo používať metodiku navrhnutú v smernici. Týmto možno použiť modely, ktoré zohľadňujú 
ucelený prístup na hodnotenie emisií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Martin Callanan

Návrh smernice
Článok 2 - odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od 1. januára 2012 každé verejné 
obstarávanie vozidiel v cestnej doprave
verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi v zmysle smerníc 
2004/17/ES a 2004/18/ES zahŕňalo 
náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a 
emisie znečisťujúcich látok z prevádzky 
vozidiel v cestnej doprave počas ich celej 
životnosti ako kritériá udelenia zmluvy vo 
verejnom obstarávaní podľa metodiky 
stanovenej v článku 3.

2. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od 1. januára 2012 každé verejné 
obstarávanie nových vozidiel cestnej 
dopravy verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi v zmysle smerníc 
2004/17/EC a 2004/18/EC zahŕňalo 
náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a 
emisie znečisťujúcich látok z prevádzky 
vozidiel cestnej dopravy počas ich celej 
životnosti ako kritériá udelenia zmluvy vo 
verejnom obstarávaní podľa metodiky 
stanovenej v článku 3 alebo podľa 
akéhokoľvek rovnocenného modelu, ktorý 
považujú za vhodný.

Or. en

Odôvodnenie

Mnoho komunálnych dopravných organizácií a malých prevádzkovateľov používa ojazdené 
vozidlá a často sa nezapája do formálnych výberových konaní; požiadavky tejto smernice by 
kládli neprimerané zaťaženie na takéto organizácie.  Smernica by sa nemala vzťahovať na 
ojazdené vozidlá. Cieľom smernice by malo byť zohľadnenie environmentálnych úvah ako 
kľúčovej časti postupu obstarávania. Niektorí verejní obstarávatelia to už uskutočňujú 
prostredníctvom prepracovaných modelov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 2 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od 1. januára 2012 každý verejný nákup 
vozidiel v cestnej doprave na poskytovanie 
služieb verejnej osobnej dopravy na 
základe licencie, povolenia alebo 
schválenia udeleného verejnými orgánmi 

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

zahŕňal náklady na spotrebu energie, 
emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok 
z prevádzky vozidiel cestnej dopravy počas 
ich celej životnosti ako kritériá podľa 
metodiky stanovenej v článku 3 alebo 
akéhokoľvek rovnocenného modelu, ktorý 
považujú za vhodný.

Or. de

Odôvodnenie

Smernica by mala umožniť rozvoj osvedčených postupov prostredníctvom umožnenia 
verejným obstarávateľom používať pri verejnej prímestskej doprave buď ich vlastné modely 
alebo používať metodiku navrhnutú v smernici. Týmto možno použiť modely, ktoré zohľadňujú 
ucelený prístup na hodnotenie emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Martin Callanan

Návrh smernice
Článok 2 - odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Mnoho komunálnych dopravných organizácií a malých prevádzkovateľov používa ojazdené 
vozidlá; požiadavky tejto smernice by kládli neprimerané zaťaženie na takéto organizácie.  
Smernica by sa nemala vzťahovať na ojazdené vozidlá. Cieľom smernice by malo byť 
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zohľadnenie environmentálnych úvah ako kľúčovej časti postupu obstarávania. Niektorí 
obstarávatelia to už uskutočňujú prostredníctvom prepracovaných modelov. Smernica by 
mala  umožniť pokračovanie rozvoja osvedčených postupov prostredníctvom umožnenia 
obstarávateľom používať ich vlastné rovnocenné modely alebo používať metodiku smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 2 - odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Miestne, regionálne alebo 
vnútroštátne orgány, ktoré obstarávajú 
čisté a energeticky úsporné vozidlá aspoň 
v rozsahu 75 % z ich ročných osobitných 
výdavkov na obstarávanie, môžu používať 
označenie „čistá a energeticky úsporná 
mestská cestná doprava“. Komisia vytvorí 
jednotný dizajn pre toto označenie.

Or. en

Odôvodnenie

Vychádza zo spravodajcovho PDN, no navrhuje, že označovanie by sa malo obmedziť na tých 
verejných obstarávateľov, ktorí obstarávajú prevažnú väčšinu vozidiel na základe 
environmentálnych charakteristík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Martin Callanan

Návrh smernice
Článok 2 - odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Výrobcovia vozidiel cestnej dopravy, 
na ktorých sa vzťahuje táto smernica, 
musia pri predaji týchto vozidiel 
poskytnúť názorné údaje o celkovej 
spotrebe energie počas celej životnosti, 
emisiách CO2 a emisiách znečisťujúcich 
látok.
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Or. en

Odôvodnenie

Výrobcovia majú najlepšie predpoklady v rámci obstarávacieho cyklu na poskytovanie 
názorných údajov o celkovej spotrebe energie počas celej životnosti, emisiách CO2 a emisiách 
znečisťujúcich látok vozidiel, ktoré ponúkajú na predaj. Takýto precedens ekologického 
označovania sa už v právnych predpisov EÚ ustanovil.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2a
Možnosti pri uplatňovaní článkov 1 a 2

Požiadavky článkov 1 a 2 sa plnia týmito 
spôsobmi:
(a) pokiaľ ide o energetické a 
environmentálne vlastnosti, stanovením 
technických špecifikácií v dokumentácii 
na nákup vozidiel cestnej dopravy v 
súvislosti s každým hodnoteným vplyvom, 
ako aj akýmikoľvek dodatočnými 
environmentálnymi vplyvmi; alebo
(b) zvážením energetických a 
environmentálnych vplyvov pri 
rozhodovaní o nákupe, pričom:
– ak sa uplatní postup verejného 
obstarávania, vykoná sa to použitím 
týchto vplyvov ako kritérií na zadanie 
zákazky, a
– ak sa tieto vplyvy peňažne vyjadria na 
účely začlenenia do rozhodnutia 
o nákupe, použije sa metodika uvedená v 
článku 3.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenie poskytuje členským štátom viac pružnosti pri rozhodovaní o tom, ako splniť 
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požiadavky článkov 1 a 2. Zohľadňuje to, čo členské štáty už vykonali prostredníctvom 
vnútroštátnych ustanovení a rôznych noriem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Martin Callanan

Návrh smernice
Článok 3 - názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Mnoho komunálnych dopravných organizácií a malých prevádzkovateľov používa ojazdené 
vozidlá; požiadavky tejto smernice by kládli neprimerané zaťaženie na takéto organizácie.  
Smernica by sa nemala vzťahovať na ojazdené vozidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice
Článok 3 - odsek 1 - úvodný odsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

1. Na účely článku 2a písm. b sa náklady 
na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie 
znečisťujúcich látok súvisiace 
s prevádzkou počas celej životnosti nových
vozidiel obstarávaných vo verejnom 
obstarávaní finančne ohodnocujú a počítajú 
podľa metodiky stanovenej v písmenách a), 
b) a c).

Or. de

Odôvodnenie

Obce sú vo viacerých oblastiach odkázané na nákup použitých vozidiel.



AM\726332SK.doc 25/40 PE407.696v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 3 - odsek 1 - písmeno a - zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– používa sa jediná peňažná hodnota na 
jednotku energie. Táto jediná hodnota je 
nižšou hodnotou nákladov na jednotku 
energie benzínu alebo nafty pred 
zaplatením dane pri ich použití ako palivo 
na účel dopravy,

– používa sa jednotná peňažná hodnota na 
jednotku energie. Táto jednotná hodnota je 
nižšou hodnotou nákladov na jednotku 
energie benzínu alebo nafty vrátane dane 
pri ich použití ako palivo na účel dopravy,

Or. en

Odôvodnenie

Väčšina verejných obstarávateľov platí dane z palív ako ostatní spotrebitelia a tieto dane sú 
súčasťou nákladov na palivo počas životného cyklu vozidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 3 - odsek 1 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) Náklady na emisie CO2 z prevádzky 
vozidla počas jeho celej životnosti sa 
vypočítajú vynásobením najazdených 
kilometrov počas životnosti vozidla podľa 
odseku 3 emisiami CO2 v kilogramoch na 
kilometer podľa odseku 2 a nákladmi na 
kilogram z tabuľky 2 prílohy.

(b) Náklady na emisie CO2 z prevádzky 
vozidla počas jeho celej životnosti sa 
vypočítajú vynásobením najazdených 
kilometrov počas životnosti vozidla podľa 
odseku 3 emisiami CO2 v kilogramoch na 
kilometer podľa odseku 2 a nákladmi na 
kilogram z tabuľky 2 prílohy alebo na 
základe vyšších nákladov.

Or. en

Odôvodnenie

Ak si verejní obstarávatelia želajú napríklad z dôvodu splnenia cieľov pre emisie skleníkových 
plynov hodnotiť emisie CO2 vyššie, než hodnoty uvedené v tabuľkách, malo by sa im to 
umožniť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Martin Callanan

Návrh smernice
Článok 3 - odsek 1 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) Náklady na emisie CO2 z prevádzky 
vozidla počas jeho celej životnosti sa 
vypočítajú vynásobením najazdených 
kilometrov počas životnosti vozidla podľa 
odseku 3 emisiami CO2 v kilogramoch na 
kilometer podľa odseku 2 a nákladmi na 
kilogram z tabuľky 2 prílohy.

(b) Náklady na emisie CO2 z prevádzky 
vozidla počas jeho celej životnosti sa 
vypočítajú vynásobením najazdených 
kilometrov počas životnosti vozidla podľa 
odseku 3 emisiami CO2 v kilogramoch na 
kilometer podľa odseku 2 a nákladmi na 
kilogram buď z názorných údajov 
poskytnutých výrobcom vozidla cestnej 
dopravy alebo z rovnocenného modelu, 
ktorý obstarávateľ považuje za vhodný.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom smernice by malo byť zohľadnenie environmentálnych úvah ako kľúčovej časti 
rozhodovania o obstarávaní vozidiel. Niektorí obstarávatelia vozidiel to už uskutočňujú 
prostredníctvom prepracovaných modelov. Smernica by mala umožniť pokračovanie takýchto 
osvedčených postupov a poskytnúť obstarávateľom možnosť výberu použitia ich vlastných 
rovnocenných modelov – pričom sa zohľadnia názorné údaje poskytnuté výrobcami cestných 
vozidiel, ktorí majú najlepšie predpoklady v obstarávacom cykle na poskytovanie týchto 
údajov – alebo metodiky smernice. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 3 - odsek 1 - písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) Náklady na emisie CO2 z prevádzky 
vozidla počas jeho celej životnosti sa 
vypočítajú vynásobením najazdených 
kilometrov počas životnosti vozidla podľa 
odseku 3 emisiami CO2 v kilogramoch na 
kilometer podľa odseku 2 a nákladmi na 

(b) Náklady na emisie CO2 z prevádzky 
vozidla počas jeho celej životnosti sa 
vypočítajú vynásobením najazdených 
kilometrov počas životnosti vozidla podľa 
odseku 3 emisiami CO2 v kilogramoch na 
kilometer podľa odseku 2 a nákladmi na 
kilogram z tabuľky 2 prílohy alebo na 
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kilogram z tabuľky 2 prílohy. základe akéhokoľvek rovnocenného 
modelu, ktorý obstarávatelia považujú za 
vhodný.

Or. de

Odôvodnenie

Smernica by mala umožniť priebežný rozvoj osvedčených postupov prostredníctvom 
umožnenia verejným obstarávateľom používať pri verejnej prímestskej doprave buď ich 
vlastné – často už prepracované – modely po zohľadnení údajov poskytnutých výrobcom 
alebo používať metodiku navrhnutú v smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Margrete Auken

Návrh smernice
Článok 3 - odsek 1 - písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) Náklady na emisie znečisťujúcich látok 
z prevádzky vozidla počas jeho celej 
životnosti sa vypočítajú spočítaním 
nákladov na emisie oxidov dusíka, 
bezmetánových uhľovodíkov a tuhých 
znečisťujúcich látok počas celej životnosti 
vozidla. Náklady počas celej životnosti 
vozidla na každú znečisťujúcu látku sa 
vypočítajú vynásobením najazdených 
kilometrov počas životnosti vozidla podľa 
odseku 3 emisiami v gramoch na kilometer 
podľa odseku 2 a príslušnými náklady na 
gram z tabuľky 2 prílohy.

(c) Náklady na emisie znečisťujúcich látok 
z prevádzky vozidla počas jeho celej 
životnosti sa vypočítajú spočítaním 
nákladov na emisie oxidov dusíka, 
bezmetánových uhľovodíkov a tuhých 
znečisťujúcich látok počas celej životnosti 
vozidla. Náklady počas celej životnosti 
vozidla na každú znečisťujúcu látku sa 
vypočítajú vynásobením najazdených 
kilometrov počas životnosti vozidla podľa 
odseku 3 emisiami v gramoch na kilometer 
podľa odseku 2 a príslušnými náklady na 
gram buď z priemerných hodnôt EÚ 
v tabuľke 2 prílohy I, z diferencovaných 
hodnôt v prílohe Ia alebo 
v opodstatnených prípadoch vyššími 
hodnotami.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť možné používať presnejšie hodnoty nákladov na znečisťujúce látky v ovzduší 
v súvislosti s miestnymi podmienkami, ak sú takéto údaje k dispozícii.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Martin Callanan

Návrh smernice
Článok 3 - odsek 1 - písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) Náklady na emisie znečisťujúcich látok 
z prevádzky vozidla počas jeho celej 
životnosti sa vypočítajú spočítaním 
nákladov na emisie oxidov dusíka, 
bezmetánových uhľovodíkov a tuhých 
znečisťujúcich látok počas celej životnosti 
vozidla. Náklady počas celej životnosti 
vozidla na každú znečisťujúcu látku sa 
vypočítajú vynásobením najazdených 
kilometrov počas životnosti vozidla podľa 
odseku 3 emisiami v gramoch na kilometer 
podľa odseku 2 a príslušnými náklady na 
gram z tabuľky 2 prílohy.

(c) Náklady na emisie znečisťujúcich látok 
z prevádzky vozidla počas jeho celej 
životnosti sa vypočítajú spočítaním 
nákladov na emisie oxidov dusíka, 
bezmetánových uhľovodíkov a tuhých 
znečisťujúcich látok počas celej životnosti 
vozidla. Náklady počas celej životnosti 
vozidla na každú znečisťujúcu látku sa 
vypočítajú vynásobením najazdených 
kilometrov počas životnosti vozidla podľa 
odseku 3 emisiami v gramoch na kilometer 
podľa odseku 2 a príslušnými náklady na 
gram buď z názorných údajov 
poskytnutých výrobcom vozidla cestnej 
dopravy alebo z rovnocenného modelu, 
ktorý obstarávateľ považuje za vhodný.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom smernice by malo byť zohľadnenie environmentálnych úvah ako kľúčovej časti 
rozhodovania o obstarávaní vozidiel. Niektorí obstarávatelia vozidiel to už uskutočňujú 
prostredníctvom prepracovaných modelov. Smernica by mala umožniť pokračovanie takýchto 
osvedčených postupov a poskytnúť obstarávateľom možnosť výberu použitia ich vlastných 
rovnocenných modelov – pričom sa zohľadnia názorné údaje poskytnuté výrobcami cestných 
vozidiel, ktorí majú najlepšie predpoklady v obstarávacom cykle na poskytovanie týchto 
údajov – alebo metodiky smernice.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Vittorio Prodi

Návrh smernice
Článok 3 - odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Osobitnou mierou by sa mali uznávať 
vozidlá s nulovými emisiami v jednej 
alebo vo viacerých kategóriách. Táto 
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miera sa vypočíta zloženým spôsobom 
prostredníctvom zníženia hodnoty 
celkových nákladov za každú nulovú 
hodnotu uvedenú v stĺpcoch tabuľky 2 
prílohy na polovicu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Dan Jørgensen

Návrh smernice
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a
Výnimka v prípade existujúcich 

alternatívnych metód
Na žiadosť miestnych alebo regionálnych 
orgánov, ktoré vytvorili metódy výpočtu 
nákladov počas celej životnosti vrátane 
environmentálnych vplyvov osobitne 
zamerané na splnenie miestnych potrieb 
a podmienok, Komisia môže týmto 
miestnym orgánom udeliť výnimku na 
uskutočňovanie výpočtov podľa článku 3, 
ak použité metódy preukazujú rovnocenný 
pozitívny účinok na životné prostredie, 
ako aj na podporu čistých a energeticky 
úsporných vozidiel.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Návrh smernice
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a
Transparentnosť
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Členské štáty zabezpečia bez ohľadu na 
ustanovenia smerníc 2004/14/ES 
a 2004/18/ES, že všetky zúčastnené strany 
uvedené v článku 2 dostanú na požiadanie 
k dispozícii informácie podľa článku 3 
o energetických a environmentálnych 
nákladoch akejkoľvek doručenej ponuky.

Or. de

Odôvodnenie

V zmysle zvýšenej transparentnosti poskytnú verejní obstarávatelia na požiadanie informácie 
o energetických a environmentálnych nákladoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Inés Ayala Sender

Návrh smernice
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a
Zariadenia

Členské štáty zabezpečia, že do 1. januára 
2012 sa sprístupnia potrebné zariadenia 
na poskytovanie každého druhu paliva 
uvedeného v prílohe.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Glenis Willmott

Návrh smernice
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a
Dodatočná podpora verejného sektora

1.  Členské štáty by mali podniknúť kroky 
na informovanie verejného sektora 
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o prednostiach vozidiel na alternatívne 
palivá vrátane informácií o umiestnení 
čerpacích a servisných zariadení, rozsahu 
a výkonnostných možnostiach vozidiel na 
alternatívne palivá a o dostupných 
vnútroštátnych a európskych podporných 
programoch.
2.  Členské štáty by mali povzbudzovať a 
stimulovať dodávateľov alternatívnych 
palív s cieľom poskytnúť náhradné palivá 
širokej verejnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Verejné orgány potrebujú dodatočnú podporu, finančné prostriedky alebo iné stimuly na 
zavádzanie uprednostňovaných ekologickejších spôsobov. Je potrebné poskytnúť usmernenie 
pre ďalší postup, aby úradníci v oblasti obstarávania lepšie pochopili celkové vlastnosti, 
úspornosť, dostupnosť a jednoduchosť používania rôznych novôt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Glenis Willmott

Návrh smernice
Článok 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3b
Náklady na energiu a environmentálne 
náklady ako kritériá udelenia zmluvy vo 

verejnom obstarávaní vozidiel
Hodnoty uvedené v tabuľke 2 prílohy na 
výpočet nákladov na emisie treba brať 
ako minimálne hodnoty. V prípade, že sa 
orgány rozhodnú zohľadniť 
environmentálne vplyvy v podobe ich 
finančného hodnotenia a zahrnutia ich do 
celkového zhodnotenia nákladov, ako je to 
stanovené v článku 3, môžu použiť vyššie 
hodnoty externej energie 
a environmentálnych nákladov.

Or. en
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Odôvodnenie

Orgány by mali mať možnosť použiť vyššie údaje na hodnotenie nákladov na emisie, než sú 
uvedené Komisiou. Všetky údaje odsúhlasené na hodnotenie emisií by mali byť minimálne 
údaje a nemali by brániť orgánom, ktoré si želajú prisudzovať vyššiu hodnotu ochrane 
životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Glenis Willmott

Návrh smernice
Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 4a
Ostatné kritéria udelenia zmluvy 

a metodiky
Povinné uplatňovanie kritérií pre verejné 
obstarávanie čistých a energeticky 
úsporných vozidiel nebráni určeniu 
priorít kritérií udelenia zmluvy ani 
zahrnutiu ďalších relevantných kritérií 
alebo metodík. Nebráni ani voľbe vozidiel 
dodatočne upravených pre vyššie 
environmentálne charakteristiky.

Or. en

Odôvodnenie

Je treba objasniť, že popri špecifických kritériách uvedených v tejto smernici možno použiť 
i iné kritériá a metodiky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a
Nástroje financovania
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Komisia zriadi európsky fond na ochranu 
klímy, ktorý bude slúžiť okrem iného na 
podporu nákupu čistých a energeticky 
úsporných vozidiel cestnej dopravy zo 
strany orgánov a poskytovateľov v zmysle 
článku 1.
Príslušný rozpočtový orgán na to vyčlení 
primerané zdroje z rozpočtu EÚ.

Or. de

Odôvodnenie

Európsky fond na ochranu klímy predstavuje silný nástroj na urýchlené zavedenie nových 
technológií na boj proti zmene klímy. Najmä v oblasti čistých a energeticky úsporných 
vozidiel cestnej dopravy sa veľmi účinne presadí zavedenie nových technológií 
prostredníctvom poskytovania účelových verejných prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Inés Ayala Sender

Návrh smernice
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a
Využitie finančných nástrojov 

Spoločenstva

S cieľom zabezpečiť, že sa zriadia 
potrebné zariadenia na poskytovanie 
paliva každého druhu uvedeného 
v prílohe, členské štáty a Komisia okrem 
iných zdrojov umožnia využitie 
financovania prostredníctvom TEN-E.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Návrh smernice
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a
Nástroje financovania

Komisia zriadi európsky fond na ochranu
klímy, ktorý bude slúžiť okrem iného na 
podporu nákupu čistých a energeticky 
úsporných vozidiel cestnej dopravy zo 
strany orgánov a poskytovateľov v zmysle 
článku 1.
Príslušný rozpočtový orgán na to vyčlení 
primerané zdroje z rozpočtu EÚ.

Or. de

Odôvodnenie

Európsky fond na ochranu klímy predstavuje silný nástroj na urýchlené zavedenie nových 
technológií na boj proti zmene klímy. Najmä v oblasti čistých a energeticky úsporných 
vozidiel cestnej dopravy sa veľmi účinne presadí zavedenie nových technológií 
prostredníctvom poskytovania účelových verejných prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Hanne Dahl

Návrh smernice
Článok 6 - odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Ak revízia preukáže, že nedošlo 
k žiadnemu pokroku, členské štáty 
podporia zavedenie dane na CO2
zo spaľovacích motorov.

Or. en

Odôvodnenie

Zmena klímy má taký význam, že je potrebné podniknúť vážne kroky na podporu čistejších 
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a energetický účinnejších vozidiel v cestnej doprave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Amalia Sartori

Návrh smernice
Príloha - tabuľka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tabuľka 1: Energetický obsah pohonných 
hmôt

Tabuľka 1: Energetický obsah pohonných 
hmôt

Palivo                           Energetický obsah Palivo                           Energetický obsah
Nafta                                           36 MJ/liter Nafta                                           36 MJ/liter
Benzín                                        32 MJ/liter Benzín                                        32 MJ/liter
Zemný plyn                               38 MJ/Nm3 Zemný plyn                               33 MJ/Nm3
LPG (skvapalnený ropný plyn)  24 MJ/liter LPG (skvapalnený ropný plyn)  24 MJ/liter
Etanol                                         21 MJ/liter Etanol                                         21 MJ/liter
Bionafta                                      33 MJ/liter Bionafta                                      33 MJ/liter
Emulzné palivo                           32 MJ/liter Emulzné palivo                          32 MJ/liter
Vodík                                        11 MJ/Nm3 Vodík                                        11 MJ/Nm3

Or. it

Odôvodnenie

Predpísaná spotreba osobných aut podľa postupu typového schválenia zohľadňuje 
skutočnosť, že zemný plyn môže mať nižší energetický obsah. S cieľom zabezpečiť súlad 
s predpísanou spotrebou pre existujúce vozidlá, mala by sa použiť skôr hodnota 33 MJ, ktorá 
zodpovedá zmiešanému produktu na báze metánu, než hodnota 38 MJ. Ak by sa zachovala 
hodnota navrhnutá Komisiou, nastali by problémy v súvislosti s nesúladom medzi 
parametrami uvedenými v súčasnom návrhu a parametrami v rámci typového schvaľovania, 
ktoré sa momentálne považujú za oficiálne a za udávajúce referenčnú hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Amalia Sartori

Návrh smernice
Príloha - tabuľka 2

Text predložený Komisiou

Tabuľka 2: Náklady na emisie v cestnej doprave (v cenách roku 2007):

CO2 NOx NMHC Tuhé znečisťujúce 
látky
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CO2 NOx NMHC Tuhé znečisťujúce 
látky

2 
eurocenty/k
g

0,44 
eurocentu/kg

0,1 
eurocentu/kg

8,7 eurocentu/kg

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tabuľka 2: Náklady na emisie v cestnej doprave (v cenách roku 2007):

CO2 NOx NMHC Tuhé 
znečisťujúce látky

2 
eurocenty/
kg

treba stanoviť treba stanoviť treba stanoviť

Or. it

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Martin Callanan

Návrh smernice
Príloha - tabuľka 2

Text predložený Komisiou

Tabuľka 2: Náklady na emisie v cestnej doprave (v cenách roku 2007):

CO2 NOx NMHC Tuhé znečisťujúce 
látky

2 
eurocenty/k
g

0,44 
eurocentu/g

0,1 
eurocentu/g

8,7 eurocentu/g
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Európske mestá a regióny a/alebo verejní obstarávatelia by mali mať možnosť hodnotiť 
znečisťujúce látky rôznymi spôsobmi v závislosti od miestnych podmienok. Možno sa budú 
chcieť zaoberať určitou znečisťujúcou látkou, ktorá by porušovala napríklad hraničné 
hodnoty EÚ, ako napríklad NO2 alebo PM10. Za takýchto okolností možno budú chcieť 
stanoviť vyššiu hodnotu na určitú znečisťujúcu látku oproti inej látke. Hoci sa zásada 
smernice zdá byť technologicky neutrálna, v praxi má prísne oceňovanie znečisťujúcich látok 
podľa metodiky sklon uprednostňovať určité technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Margrete Auken

Návrh smernice
Príloha - tabuľka 2 – stĺpec 1 – riadok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2 eurocenty/kg 3 eurocenty/kg alebo trhová cena ETS, 
podľa toho, ktorá je vyššia

Or. en

Odôvodnenie

30 EUR/tonu lepšie zodpovedá presnej cene za CO2 počas celého životného cyklu vozidla 
zakúpeného po roku 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Martin Callanan

Návrh smernice
Príloha - tabuľka 3

Text predložený Komisiou

Tabuľka 3: Najazdené kilometre vozidiel cestnej dopravy počas ich životnosti
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Kategória vozidiel Najazdené 
kilometre počas 
životnosti vozidla

(kategórie M a N v zmysle definície smernice 
2007/46/ES)
Osobné automobily (M1) 200 000 km

Ľahké úžitkové vozidlá (N1) 250 000 km

Ťažké nákladné vozidlá (N2, N3) 1 000 000 km

Autobusy (M2, M3) 800 000 km

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tabuľka 3: Najazdené kilometre vozidiel cestnej dopravy počas ich životnosti

Or. en

Odôvodnenie

Obsah tabuľky sa zmenil a doplnil s cieľom uplatniť obmedzený rozsah na vozidlá N1, N2 a 
M3. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Margrete Auken

Návrh smernice
Príloha 1a (nová)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Náklady na znečistenie ovzdušia v EUR/tonu znečisťujúcej látky pre cesty, železnice 
a vodné cesty

Faktorové náklady v EUR, ceny z roku 2000, jednotka: 2 000 EUR/t znečisťujúcej 
látky

Kategória vozidiel Najazdené 
kilometre počas 
životnosti vozidla 

(kategórie M a N v zmysle definície smernice 
2007/46/ES)
Ťažké nákladné vozidlá (N2, N3) 1 000 000 km

Autobusy (M3) 800 000 km
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Znečisťujúca 
látka

NOx NMVOC SO2 PM2.5 (výfukové plyny) PM2.5 (splodiny)

Zdroj CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

HEATCO UBA 
transformo
vaná na 
HEATCO

HEATCO/ 
CAFÉ 
CBA (pre 
more)

HEATCO UBA 
transformo
vaná na
HEATCO

HEATCO

CAFÉ CBA 
citlivosť

VOLY 
medián 
(PM/O3)

VOLY 
medián 
(PM/O3)

VOLY 
medián 
(PM/O3)

Jednotka 2 000 EU
R (emisie 
2010)

2 000 EU
R (emisie 
2010)

2 000 EU
R (emisie 
2010)

2 000 EUR 2 000 EUR 2 000 EU
R

2 000 EUR 2 000 EUR 2 000 EU
R

Miestne 
prostredie

Mestské –
metropoly

Mestské Vonkajšie 
zastavané 
oblasti

Mestské –
metropoly

Mestské Vonkajšie 
zastavané 
oblasti

Rakúsko 8,700 1,700 8,300 415,000 134,300 69,600 166,200 53,700 27,800
Belgicko 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
Cyprus 500 300 2,000 243,700 78,700 20,600 97,500 31,500 8,200
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
Estónsko 800 100 1,800 133,400 43,400 22,500 53,400 17,300 9,000
Fínsko 800 200 1,800 337,100 108,600 28,100 134,800 43,400 11,200
Francúzsko 7,700 1,400 8,000 392,200 126,300 78,400 156,900 50,500 31,400
Nemecko 9,600 1,700 11,000 384,500 124,000 75,000 153,800 49,600 30,000
Grécko 800 300 1,400 248,700 80,100 35,000 99,500 32,100 14,000
Maďarsko 5,400 900 4,800 203,800 65,600 52,300 81,500 26,200 20,900
Írsko 3,800 700 4,800 391,000 126,200 40,900 156,400 50,500 16,400
Taliansko 5,700 1,100 6,100 371,600 120,100 67,600 148,600 48,000 27,100
Lotyšsko 1,400 200 2,000 115,700 37,200 21,500 46,300 14,900 8,600
Litva 1,800 200 2,400 143,100 46,500 28,600 57,200 18,600 11.400
Luxembursko 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
Holandsko 6,600 1,900 13,000 422,500 136,400 82,600 169,000 54,500 33,000
Nórsko 2,000 300 2,500 309,600 99,600 30,100 123,800 39,900 12,000
Poľsko 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
Rumunsko 2,200 400 2,000 29,200 9,400 7,500 11,700 3,800 3,000
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
Španielsko 2,600 400 4,300 299,600 96,400 41,200 119,900 38,600 16,500
Švédsko 2,200 300 2,800 352,600 113,400 34,300 141,000 45,400 13,700
Švajčiarsko 9,200 1,800 8,800 444,800 143,100 73,500 177,900 57,200 29,400
Spojené 
kráľovstvo

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

EU-25 4,400 1,000 5,600 26,000
Baltské more 2,600 500 3,700 12,000
Stredozemné 
more

500 300 2,000 5,600

Severovýchod
ná časť 
Atlantického 
oceánu

1,600 400 2,200 4,800

Severné more 5,100 1,900 6,900 28,000

Mestské – metropoly: mestá s viac než 0,5 milióna obyvateľov
Mestské: malé a stredne veľké mestá do 0,5 milióna obyvateľov

Or. en

Odôvodnenie

Miestne orgány by mali využiť relevantnejšie údaje o nákladoch, ak sú k dispozícii. Tabuľka 
podľa pracovného dokumentu Rady.
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