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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dôvody a ciele návrhu
Neustále rastúci dopravný sektor je spoluzodpovedný za vysokú mieru spotreby energie, 
emisie CO2 a škodlivých látok, tento sektor je navyše závislý od ropy. Je preto potrebné 
začleniť do dopravy viac čistých a energeticky efektívnych motorových vozidiel. Toto je v 
súlade s dopravnými, environmentálnymi a energetickými cieľmi Európskej únie1

Komisia sa zaviazala podporiť vývoj novej generácie vozidiel. Potrebné technológie sú však v 
súčasnosti drahšie ako tie, ktoré sú súčasťou tradičných automobilov. Dôležitým nástrojom 
podpory na tento účel je obstaranie energeticky efektívnejších a ekologickejších vozidiel v 
rámci verejného obstarávania s cieľom vytvoriť trh pre tieto automobily. Pokiaľ ide o 
európsku masovú výrobu vozidiel, výrobcovia budú schopní vyrábať špeciálne série, ak sa 
prijmú opatrenia na úrovni Spoločenstva, ktoré by mohli viesť k vytvoreniu dostatočne 
veľkého európskeho trhu.

Obsah návrhu Komisie
V legislatíve Spoločenstva sa pripravuje norma zameraná na zlučiteľnosť so životným 
prostredím, ktorej dodržiavanie je dobrovoľné a je možné ju presadiť prostredníctvom 
daňových stimulov. Tento návrh ide ešte ďalej a je založený na pojme „mimoriadne 
ekologické vozidlo“ v zmysle smernice 2005/55/ES (Ú. v. EÚ L z 20.10.2005, s. 1) s cieľom 
vytvoriť záväznú normu pre časť motorových vozidiel. Povinnosť obstarať čisté automobily 
navrhovaná v tejto smernici sa najskôr obmedzuje na vozidlá s maximálnou hmotnosťou nad 
3,5 t. K spomínanej kategórii vozidiel patria autobusy a väčšina úžitkových automobilov napr. 
smetiarske auto. Verejné orgány sú povinné vyhradiť v rámci ročného obstarávania (kúpa 
alebo lízing) najnižšiu kvótu vo výške 25% pre vozidlá, ktoré sú v súlade s normou pre 
mimoriadne ekologické vozidlá.

Návrhy spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko
Popri niektorých úpravách textu navrhuje spravodajca predovšetkým tri zmeny a doplnenia 
návrhu:

1. Rozsiahlu definíciu „verejného orgánu“. Táto definícia musí zahŕňať všetkých 
poskytovateľov dopravných služieb na základe licencie alebo povolenia vydaného 
verejným orgánom.

2. Vyššie, 40% kvóta obstarávania vozidiel, tak aby sa vytvoril dostatočne veľký trh. Na 
základe číselných údajov Komisie by 25% kvóta viedla len k nízkym podielom na trhu vo 
výške 1,5% pre úžitkové vozidlá a 8% pre autobusy. Tieto trhové podiely je potrebné 
zvýšiť.

3. Rozšírenie rozsahu pôsobnosti na osobné úžitkové automobily s hmotnosťou pod 3,5 t. Len 
ľahké osobné vozidlá (kategória M1 s celkovou hmotnosťou pod 3,5 t) zostanú vyňaté z 
rozsahu pôsobnosti. Toto rozšírenie je v súlade so smernicou 2005/55/ES pre ekologické 
vozidlá, ktorá sa vzťahuje aj na všetky vozidlá okrem ľahkých osobných vozidiel.

  
1 Pozri napr. Zelenú knihu o energetickom zásobovaní KOM(2000)0769, Bielu knihu o dopravnej politike do 

roku 2010 KOM(2001)0370 a smernicu o kvalite ovzdušia (smernica 1996/62/ES o posudzovaní a riadení 
kvality okolitého ovzdušia) a smernicu 1999/30/ES o limitných hodnotách znečisťujúcich látok v ovzduší.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch žiada Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Článok 1

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

Táto smernica požaduje od členských štátov 
prijatie vhodných opatrení na zabezpečenie 
toho, aby verejné orgány a poskytovatelia 
dopravných služieb na základe licencie 
alebo povolenia verejného orgánu 
obstarávali určitú kvótu čistých vozidiel 

Odôvodnenie

V súlade s článkom3 sa toto nariadenie musí vzťahovať aj na poskytovateľov dopravných 
služieb na základe licencie alebo povolenia verejného orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 3

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

Členské štáty zabezpečia, aby 40-percentnú
kvótu vozidiel cestnej dopravy s technicky 
povolenou maximálnou hmotnosťou 
zaťaženia väčšou ako 3,5 tony, ktoré v 
danom roku zakúpia alebo prenajmú verejné 
orgány alebo prevádzkovatelia poskytujúci 
dopravné služby na základe licencie alebo 
povolenia verejného orgánu, ďalej len 
„prevádzkovatelia“, tvorili čisté vozidlá 
definované v  článku 2.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

Ak  podľa názoru Komisie podiel vozidiel verejných orgánov na trhu tvorí 6% v nákladných 
vozidiel a podiel  a asi 33% autobusov, potom 25%  kvóta čistých vozidiel znamená celkový 
podiel na trhu vo výške 1,5% pre nákladné vozidlá a asi 8% pre autobusy. Takýto podiel na 
trhu je príliš malý a nevytvára vhodnú perspektívu pre  masovú výrobu. Ak by bola kvóta pre 
verejné orgány 40% zakúpených čistých vozidiel, ich podiel na trhu by bol vyšší (v danom 
prípade asi 2,4% a asi 13%).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 3

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

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

Odôvodnenie

Nebude existovať nijaké obmedzenie hmotnosti, do rozsahu pôsobnosti tejto smernice by sa 
mali dostať ľahké nákladné vozidlá kategórie N1. Toto je v súlade s definíciou čistého vozidla 
podľa článku 1 smernice 2005/55/ES, podľa ktorej sú z rozsahu pôsobnosti  vyňaté len vozidlá 
triedy M1 s technicky prípustnou maximálnou celkovou hmotnosťou do 3,5 t (osobné 
motorové vozidlá). Navyše je potrebné, aby kvóta platila na každý rok, nie len na daný rok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 5 odsek 2 pododsek 2

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 
rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na...
[nesmie presiahnuť tri mesiace].

Obdobie ustanovené v článku 5 ods. 6 
rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na 
dva mesiace.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 6 odsek 1 pododsek 2
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Každý rok najneskôr do 30. septembra 
členské štáty poskytnú tieto informácie 
Komisii.

Každý rok najneskôr do 30. septembra roku, 
nasledujúceho po príslušnom kalendárnom 
roku členské štáty poskytnú tieto informácie 
Komisii.

Odôvodnenie

Je potrebné špecifikovať rok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 6 odsek 2 pododsek 2

Najneskôr do troch rokov od dátumu 
uvedeného v článku 7 ods. 1 Komisia 
pripraví správu o uplatňovaní tejto smernice 
a o opatreniach prijatých jednotlivými 
členskými štátmi zameraných na 
obstarávanie čistých vozidiel s hmotnosťou 
do 3,5 t. Správa zhodnotí dosah tejto 
smernice, informácie poskytované 
členskými štátmi a potrebu ďalších akcií 
a navrhne primerané opatrenia, 
predovšetkým v súvislosti s rozšírením 
povinnosti obstarávať čisté vozidlá aj na 
osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá 
s hmotnosťou pod 3,5 t.

Najneskôr do troch rokov od dátumu 
uvedeného v článku 7 ods. 1 Komisia 
pripraví správu o uplatňovaní tejto smernice 
a o opatreniach prijatých jednotlivými 
členskými štátmi zameraných na 
obstarávanie čistých vozidiel kategórie M1 s 
hmotnosťou do 3,5 t. Správa zhodnotí dosah 
tejto smernice, informácie poskytované 
členskými štátmi a potrebu ďalších akcií 
a navrhne primerané opatrenia, 
predovšetkým v súvislosti s rozšírením 
povinnosti obstarávať čisté vozidlá aj na 
osobné automobily.

Odôvodnenie

Podľa definície v  smernici 2005/55/ES sú vozidlá aj ľahké vozidlá s celkovou hmotnosťou 
pod 3,5 t. V súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 3 sa musí platnosť vzťahovať aj 
na tieto vozidlá. Jednotlivé členské štáty môžu potom dobrovoľne uskutočniť len opatrenia pre 
osobné vozidlá s celkovou hmotnosťou pod 3,5 t a informovať o tom Komisiu,


