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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Důvody a cíle návrhu
Neustále rostoucí odvětví dopravy je odpovědné za vyšší spotřebu energie, vysoké emise CO2
a škodlivých látek a je silně závislé na ropě. Je tudíž žádoucí, aby se v dopravě využívaly
čistší a energeticky účinnější vozidla, což odpovídá dopravním, ekologickým a energetickým 
cílům Evropské unie1.

Komise se zavázala, že bude podporovat vývoj nové generace vozidel. Příslušné technologie 
jsou ovšem v současné době stále dražší než technologie, které se používají v konvenčních 
vozidlech. Důležitým nástrojem na podporu tohoto účelu je pořizování ekologičtějších a 
energeticky účinnějších vozidel v rámci veřejných zakázek, aby se tak vytvořil trh s těmito 
vozidly. Pokud jde o evropskou hromadnou výrobu vozidel, bude možné výrobce přimět
k produkci zvláštních sérií pouze tehdy, budou-li na úrovni Společenství přijata opatření, 
která mohou pomoci vytvořit dostatečně velký evropský trh.

Obsah návrhu Komise
V právu Společenství se již počítá s normou pro zvláštní dopad na životní prostředí, jejíž 
dodržování bude dobrovolné a bude moci být podpořeno například daňovými pobídkami. 
Tento návrh jde o krok dále a opírá se o pojem „vozidlo zvláště šetřící životní prostředí“ 
(enhanced environment-friendly vehicle – EEV) ve smyslu směrnice 2005/55/ES (Úř. věst. 
L 275, 20. 10. 2005, s. 1) s cílem stanovit závaznou normu pro část vozového parku. Závazek 
pořizovat čistá vozidla navržený v této směrnici se nejprve omezuje na vozidla s celkovou 
hmotností vyšší než 3,5 t. Do této kategorie vozidel patří autobusy a většina užitkových 
vozidel, jako jsou například popelářské vozy. Veřejné orgány musí v rámci ročního 
pořizování vozidel (nákup nebo leasing) vymezit minimální kvótu ve výši 25 %, která
odpovídá normě pro vozidla zvláště šetřící životní prostředí.

Návrhy zpravodaje pro stanovisko
Kromě několika úprav textu Váš zpravodaj v návrhu směrnice v podstatě předkládá tři změny:

1. širokou definici „veřejného orgánu“; tato definice musí zahrnovat i všechny provozovatele
činné na základě koncese nebo povolení uděleného veřejným orgánem;

2. vyšší, 40% kótu pro pořizování vozidel, aby mohl být vytvořen dostatečně velký trh; na 
základě kvóty navržené Komisí povede kvóta ve výši 25 % pouze k nepatrným podílům na 
celkovém trhu ve výši 1,5 % pro užitková vozidla a 8 % pro autobusy. Tyto podíly na trhu 
je třeba zvýšit;

3. rozšíření rozsahu platnosti na lehká užitková vozidla do 3,5 t.; výjimku budou představovat 
pouze lehké osobní vozy (kategorie M1 do 3,5 t), toto rozšíření odpovídá směrnici 
2005/55/ES pro vozidla šetřící životní prostředí, která se rovněž vztahuje na všechna 
vozidla kromě lehkých osobních vozů.

  
1  Viz například Zelená kniha o zajištění zásobování energií KOM(2000)0769, Bílá kniha o evropské dopravní 

politice do roku 2010 KOM(2001)0370 a směrnice o kvalitě ovzduší (směrnice 96/62/ES o posuzování a řízení 
kvality vnějšího ovzduší) a směrnice 99/30/ES o mezních hodnotách znečišťujících látek ve vnějším ovzduší.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Článek 1

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

Tato směrnice požaduje od členských států 
přijetí vhodných opatření k zajištění toho, 
aby veřejné orgány a provozovatelé 
poskytující přepravní služby na základě 
koncese nebo povolení od veřejného 
orgánu nakupovaly čistá vozidla v rámci 
určité kvóty.

Odůvodnění

V souladu s článkem 3 se musí tato směrnice vztahovat také na provozovatele poskytující 
přepravní služby na základě koncese nebo povolení veřejného orgánu. 

Pozměňovací návrh 2
Článek 3

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

Členské státy zajistí, aby kvóta 40 %
silničních vozidel s technicky přípustnou 
maximální celkovou hmotností větší než 
3,5 t, která byla zakoupena nebo pronajata v 
daném roce veřejnými orgány a 
provozovateli poskytujícími přepravní 
služby na základě koncese nebo povolení od 
veřejného orgánu, v tomto dokumentu 
označovanými jako provozovatelé, byla čistá 
vozidla definovaná podle článku 2.

Odůvodnění

Pokud je podle Komise podíl vozidel veřejných orgánů na trhu v oblasti nákladních vozidel  
asi 6 % a podíl autobusů asi 33 %, pak kvóta pro čistá vozidla ve výši 25 % znamená celkový 
podíl na trhu ve výši 1,5 % pro nákladní vozidla a asi 8 % pro autobusy. Takový podíl na trhu 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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je příliš malý a nenabízí vhodnou perspektivu pro hromadnou výrobu. Pokud by byla kvóta 
pro veřejné orgány 40 % zakoupených čistých vozidel, byl by jejich podíl na trhu vyšší 
(v daném případě asi 2,4 % a asi 13 %).

Pozměňovací návrh 3
Článek 3

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

Členské státy zajistí, aby kvóta 25 % 
silničních vozidel, která byla zakoupena 
nebo pronajata v každém kalendářním roce 
veřejnými orgány a provozovateli 
poskytujícími přepravní služby na základě 
koncese nebo povolení od veřejného orgánu, 
v tomto dokumentu označovanými jako 
provozovatelé, byla čistá vozidla definovaná 
podle článku 2.

Odůvodnění

Nemůže existovat žádné omezení hmotnosti a tato směrnice by se měla vztahovat také na 
lehká vozidla kategorie N1. To odpovídá definici čistého vozidla podle článku 1 směrnice 
2005/55/ES, dle které jsou vyňata pouze vozidla třídy M1 s technicky přípustnou maximální 
celkovou hmotností do 3,5 t (osobní automobily). Navíc musí kvóta platit pro každý rok, nikoli 
pouze pro daný rok. 

Pozměňovací návrh 4
Čl. 5 odst. 2 pododstavec 2

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES je ... [nesmí být delší než 3 
měsíce].

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES je dva měsíce.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 6 odst. 1 pododstavec 2

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

Členské státy každoročně sdělí tyto údaje 
Komisi nejpozději do 30. září roku, který 
následuje po příslušném kalendářním roce. 
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Odůvodnění

Je nutno specifikovat rok.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 6 odst. 2 pododstavec 2

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

Nejpozději do tří let od data uvedeného v čl. 
7 odst. 1 připraví Komise zprávu o 
používání této směrnice a o krocích, které 
členské státy podnikly pro nákup čistých 
vozidel kategorie M1 s hmotností nižší než 
3,5 t.  Zpráva posoudí účinek směrnice, 
zprávy z členských států a nutnost dalších 
opatření a podle potřeby vznese návrhy, 
zejména vzhledem k rozšíření závazku 
nákupu čistých vozidel na osobní 
automobily.

Odůvodnění

Jako vozidla jsou podle směrnice 2005/55/ES definována také lehká vozidla s celkovou 
hmotností pod 3,5 t.  Podle pozměňovacího návrhu 3 se musí platnost směrnice vztahovat také 
na tato vozidla. Jednotlivé členské státy pak mohou dobrovolně přijmout pouze opatření pro 
osobní vozidla s celkovou hmotností pod 3,5 t a informovat o tom Komisi. 


