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PR_COD_1am

Označenie postupov

*  Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore čistých vozidiel v cestnej 
doprave
(KOM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0634)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0008/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre dopravu a 
cestovný ruch (A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 8

(8) Na podporu a propagáciu čistých 
vozidiel by sa mali používať prevádzkové 
normy. Norma pre zdokonalené vozidlá 
priaznivé pre životné prostredie (EEV -
Enhanced Environmentally friendly 
Vehicles) bola definovaná v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/55/ES z 28. septembra 2005 o 
aproximácii právnych predpisov členských 
štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré 
sa majú prijať proti emisiám plynných a 
tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových 

(8) Na podporu a propagáciu čistých 
vozidiel by sa mali používať prevádzkové 
normy. Norma pre zdokonalené vozidlá 
priaznivé pre životné prostredie (EEV -
Enhanced Environmentally friendly 
Vehicles) bola definovaná v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2005/55/ES z 28. septembra 2005 o 
aproximácii právnych predpisov členských 
štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré 
sa majú prijať proti emisiám plynných a 
tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.



PR\609132SK.doc

SK

motorov určených na používanie vo 
vozidlách a proti emisiám plynných 
znečisťujúcich látok zo zážihových 
motorov poháňaných zemným plynom 
alebo skvapalneným ropným plynom, 
určených na používanie vo vozidlách  pre 
vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t. V 
súčasnosti sa pre účely definovania čistého 
vozidla v tejto smernici táto norma zdá 
najvhodnejšou. Musí sa však zohľadniť 
možnosť zmeny alebo doplnenia tejto 
definície vzhľadom na najnovší technický 
pokrok.

motorov určených na používanie vo 
vozidlách a proti emisiám plynných 
znečisťujúcich látok zo zážihových 
motorov poháňaných zemným plynom 
alebo skvapalneným ropným plynom, 
určených na používanie vo vozidlách s 
hmotnosťou nad 3,5 t. V súčasnosti sa ako 
najvhodnejší základ pre hraničné hodnoty 
v tejto smernici so zreteľom na ťažké 
vozidlá nad 3,5 javí táto norma. So 
zreteľom na vozidlá pod 3,5 t sa ako 
najvhodnejší základ pre hraničné hodnoty 
javia normy Euro 5, ktoré Komisia 
predložila vo svojom návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 
o homologizácii motorových vozidiel 
v súvislosti s emisiami a o prístupe 
k informáciám o opravách vozidiel, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
72/306/EHS a smernica .../.../ES1. Musí sa
však zohľadniť možnosť zmeny alebo 
doplnenia hraničných hodnôt, či ich 
zavedenia, vzhľadom na najnovší 
technický pokrok.
_______________
1 KOM(2005)0683.

Odôvodnenie

Povinnosti v súvislosti s verejným obstarávaním by sa mali vzťahovať aj na ľahké úžitkové 
vozidlá (pozri odôvodnenie PDN k článku 1a). Norma pre zdokonalené vozidlá priaznivé pre 
životné prostredie (EEV) sa uplatňuje iba na vozidlá nad 3,5 tony, a preto sa na ľahké 
úžitkové vozidlá musí použiť iná norma. Norma Euro 5 je najnovšou normou, ktorú pre 
osobné a ľahké úžitkové vozidlá navrhla Komisia a zdá sa byť preto vhodné využiť ju ako 
základ pre hraničné hodnoty stanovené v novej prílohe so zreteľom na ľahké úžitkové vozidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 8 a (nové)

(8a) S cieľom zaručiť kontrolu emisií 
veľmi jemných tuhých častíc by mala 
Komisia zvážiť aj prijatie prístupu 
k emisiám na základe počtu častíc, ktorý 
by doplnil v súčasnosti používaný prístup 
založený na ich hmotnostnom obsahu.
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Odôvodnenie

Keďže sa zdá, že jemné častice spôsobujú viac zdravotných problémov ako častice veľké, je 
dôležité, aby sa emisie neposudzovali iba na základe hmotnosti emitovaných častíc ale aj na 
základe ich počtu. Aby sa zabránilo tomu, že sa v budúcnosti vyvinú otvorené filtre, ktoré 
budú plniť nové hmotnostné limity tuhých častíc, ale budú prepúšťať veľké množstvo veľmi 
jemných častíc, je nevyhnutné, aby sa zaviedla nová norma, ktorá bude obmedzovať počet 
prípustných emitovaných častíc. V súčasnosti nie je vhodné definovať normu týkajúcu 
sa počtu, keďže Hospodárska komisia OSN pre Európu uskutočňuje výskum v rámci 
programu merania častíc (Particulate Measurement Programme) a pracovná skupina 
Hospodárskej komisie OSN pre Európu sa touto problematikou ešte stále zaoberá. Potom ako 
budú k dispozícii výsledky programu merania častíc, mala by sa v rámci postupu vo výboroch 
stanoviť norma týkajúca sa počtu častíc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 11

(11) Táto smernica nebráni členským 
štátom v tom, aby podporovali 
obstarávanie vozidiel priaznivých pre 
životné prostredie aj v kategóriách s 
nižšou hmotnosťou ako 3,5 t
uprednostňovaním najnovších noriem Euro 
pre emisie znečisťujúcich látok podľa 
smernice 70/220/ES a v kategórii osobných 
automobilov uprednostňovaním vozidiel s 
emisiami CO2 nižšími ako 120 g/km pri 
zohľadnení všetkých technológií vozidiel 
vrátane tých, ktoré sú založené na benzíne 
alebo nafte, ako aj na alternatívnych 
palivách a technológiách, akými sú 
biopalivá, zemný plyn, LPG, vodík a 
elektrické alebo hybridné elektricko-
spaľovacie systémy.

(11) Táto smernica nebráni členským 
štátom v tom, aby podporovali aj 
obstarávanie iných vozidiel priaznivých 
pre životné prostredie ako upravuje táto 
smernica, a to uprednostňovaním 
najnovších noriem Euro pre emisie 
znečisťujúcich látok podľa smernice 
70/220/ES a v kategórii osobných 
automobilov uprednostňovaním vozidiel s 
emisiami CO2 nižšími ako 120 g/km pri 
zohľadnení všetkých technológií vozidiel 
vrátane tých, ktoré sú založené na benzíne 
alebo nafte, ako aj na alternatívnych 
palivách a technológiách, akými sú 
biopalivá, zemný plyn, LPG, vodík a 
elektrické alebo hybridné elektricko-
spaľovacie systémy.

Odôvodnenie

Táto zmena je potrebná v súvislosti s PDN, ktorý rozširuje pôsobnosť smernice na ľahké 
úžitkové vozidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 1 a (nový)

Article 1a
Rozsah pôsobnosti
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Táto smernica sa vzťahuje na tieto druhy 
vozidiel cestnej dopravy:
a) vozidlá s najvyššou technicky 
prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou 
ako 3,5 t kategórií M2 a M3 podľa prílohy 
II smernice XXXX/XX/ES1;
b) vozidlá s najvyššou technicky 
prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou 
ako 3,5 t kategórií N2 a N3 podľa prílohy 
II smernice XXXX/XX/ES; a
c) ľahké úžitkové vozidlá s celkovou 
hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 t 
kategórie N1 podľa prílohy II smernice 
XXXX/XX/ES.
_______
1 Vzťahuje sa to na návrh Komisie 
KOM(2003)0418, 2003/0153 (COD) zmenený a
doplnený KOM(2004)0738, ktorý je v súčasnosti 
predmetom spolurozhodovacieho postupu. Odkaz 
na rámcovú smernicu bude aktualizovaný ihneď 
po jej schválení.

Odôvodnenie

Je potrebné jednoznačne stanoviť rozsah pôsobnosti smernice a zahrnúť do neho ľahké 
úžitkové vozidlá už teraz. Je dôležité mať na pamäti, že z odhadovaného počtu 162 000 
vozidiel v skupine a) b) a c), ktoré každý rok verejné orgány obstarávajú, je 110 000 vozidiel 
kategórie ľahké úžitkové vozidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 2 bod b

(b) „Čisté vozidlo“ znamená nové vozidlo 
cestnej dopravy vyhovujúce norme „EEV“ 
(zdokonaleného vozidla priaznivého pre 
životné prostredie), definované v článku 1 
písm. c) a kvantifikované v oddiele 6.2.1
prílohy I k smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2005/55/ES v jej 
platnej verzii.

(b) „Čisté vozidlo“ znamená nové 
motorové vozidlo cestnej dopravy, ktoré 
plní prípustné hraničné hodnoty emisií 
stanovené v príslušnej tabuľke prílohy. 

Odôvodnenie

Definícia čistého vozidla by sa nemala obmedziť na ťažké úžitkové vozidlá nad 3,5 t a nemala 
by byť viazaná na hraničné hodnoty stanovené inou smernicou hlavne preto, že hraničné 
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hodnoty v tejto smernici nie sú veľmi prísne. Hraničné hodnoty by sa mali preto začleniť do 
novej prílohy tejto smernice s cieľom umožniť začlenenie hraničných hodnôt pre ľahké 
úžitkové vozidlá. Pôvodná norma EEV sa použila ako základ pre stanovenie hraničných 
hodnôt v tabuľke 1 a 2 novej prílohy s určitými zmenami na urýchlenie technického rozvoja.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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 aspoň 35% 
vozidiel cestnej dopravy v každej skupine 
podľa bodov a), b) a c) článku 1a, 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.

Odôvodnenie

Účel stanovenia kvóty je zvýšiť dopyt po čistejších vozidlách na trhu pomocou verejného 
obstarávania. Kvóta by mala byť nielen dostatočne vysoká na dosiahnutie úspor z rozsahu, 
ale mala by pripraviť verejný vozový park na nové Euro normy, ktoré nadobudnú účinnosť.
Na tieto účely sa javí hodnota 35% ako najnižšia prípustná hranica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 4 odsek 1

1. Definícia čistého vozidla uvedená v 
článku 2 písm. b) sa môže prispôsobiť 
technickému pokroku v súlade s postupom 
stanoveným v článku 6 ods. 2.

1. Príloha sa môže prispôsobiť so 
zreteľom na technický pokrok 
a s prihliadnutím na vývoj na trhu 
s vozidlami v súlade s postupom podľa 
článku 5 ods. 2. Avšak zmeny a doplnenia 
nesmú mať za následok zníženie prísnych 
hraničných hodnôt z hľadiska životného 
prostredia.
Po ukončení programu merania častíc, 
ktorý uskutočňuje Hospodárska komisia 
OSN pre Európu pod záštitou Svetového 
fóra pre harmonizáciu predpisov pre 
vozidlá, sa príloha zmení a doplní v súlade 
s postupom podľa článku 5 ods. 2 
s cieľom prehodnotiť hmotnostné 
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hraničné hodnoty obsahu častíc a zaviesť 
hraničné hodnoty obsahu častíc založené 
na ich počte. 

Odôvodnenie

Aby boli hraničné hodnoty stanovené v tejto smernici účinné, je potrebné ich pravidelne 
aktualizovať s prihliadnutím na technický pokrok. Hneď ako budú k dispozícii nové Euro 
normy pre vozidlá, mali by sa hraničné hodnoty v smernici zmeniť v prípade, že nie sú 
dostatočne prísne. Na zabezpečenie tejto aktualizácie je spolurozhodovací postup jednoducho 
príliš zdĺhavý, a preto spravodajca navrhuje uplatniť postup vo výboroch. Avšak vložila sa 
ochranná klauzula, ktorá zabraňuje zvyšovaniu hraničných hodnôt. V súvislosti so zavedením 
hraničných hodnôt obsahu častíc založených na ich počte pozri skôr uvedené odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
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 8 Komisia pripraví 
správu o uplatňovaní tejto smernice a o 
opatreniach prijatých jednotlivými 
členskými štátmi zameraných na 
obstarávanie iných čistých vozidiel ako 
upravuje táto smernica vrátane 
energeticky účinných vozidiel a vozidiel s 
emisiami CO2 nižšími ako 120 g/km. 
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 so 
začlenením hraničných hodnôt CO2
a počtu tuhých častíc so zreteľom na 
všetky vozidlá do prílohy, ak sa tak ešte 
nestalo podľa článku 4. Komisia 
zabezpečí, aby došlo z značnému pokroku 
pokiaľ ide o metódy merania počtu častíc, 
aby bolo možné navrhnúť normy pre 
všetky vozidlá čo najskôr, najneskôr však 
do spomínanej aktualizácie.  

Odôvodnenie

Skutočne „čisté vozidlo“ by malo spĺňať aj normy o obsahu CO2 a o počte emitovaných 
tuhých častíc.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha (nová)

PRÍLOHA: Hraničné hodnoty emisií pre zdokonalené vozidlá priaznivé pre životné prostredie

Tabuľka 1: Hraničné hodnoty pre vozidlá cestnej dopravy s najvyššou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 t - testy ESC a 
ELR

Obsah oxidu 
uhoľnatého
(CO) g/kWh

Obsah uhľovodíkov
(HC) ) g/kWh

Obsah oxidov dusíka
(NOx) ) g/kWh

Obsah tuhých 
znečisťujúcich látok 

(PT) g/kWh

Dym

m-1

Počet tuhých 
znečisťujúcich 

látok(1)

(PM)
1,5 0,25 1 0,002 0,15

(1) Norma pre stanovenie počtu tuhých znečisťujúcich látok sa určí neskôr.

Pre vznetové motory, ktoré sa dodatočne preverujú testom ETC a najmä pre zážihové motory, nesmie obsah oxidu uhoľnatého, nemetánových 
uhľovodíkov, metánu (v opodstatnených prípadoch), oxidov dusíka a tuhých znečisťujúcich látok (v opodstatnených prípadoch) presiahnuť 
hodnoty z tabuľky 2.

Tabuľka 2: Hraničné hodnoty pre vozidlá cestnej dopravy s najvyššou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 t - testy ETC

Obsah oxidu 
uhoľnatého
(CO) g/kWh

Obsah 
nemetánových 
uhľovodíkov

(NMHC) g/kWh

Obsah metánu

(CH4) g/kWh(1)

Obsah oxidov dusíka
(NOx) g/kWh

Obsah tuhých 
znečisťujúcich látok 

(PT) g/kWh

Počet tuhých 
znečisťujúcich 

látok(2)

(PM)
3,0 0,40 0,65 1 0,002

(1) Iba pre motory na zemný plyn.
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(2) Norma pre stanovenie počtu tuhých znečisťujúcich látok sa určí neskôr.
Tabuľka 3: Hraničné hodnoty pre vozidlá cestnej dopravy s najvyššou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nižšou ako 3,5 t
 

Hraničné hodnoty

Obsah oxidu 
uhoľnatého

(CO)

Obsah uhľovodíkov
(HC)

Obsah oxidov dusíka
(NOx)

Kombinovaný obsah 
uhľovodíkov 

a oxidov dusíka
(HC + NOx)

Obsah tuhých 
znečisťujúcich látok 

(PM)

Počet tuhých 
znečisťujúcich

látok(1)

(PM)

Referenčný 
obsah
(RO)
(kg)

L1
(mg/km)

L2
(mg/km)

L3
(mg/km)

L2 + L3
(mg/km) L4

(mg/km)

L5
(#/km)

Kategóri
a

Tried
a

ZM VM ZM VM ZM VM ZM VM ZM(2) VM ZM VM

N1 I RO ≤ 1305 1000 500 75 — 60 200 — 250 5.0 5.0
II 1305 < RO 

≤ 1760
1810 630 100 — 75 260 — 320 5.0 5.0

III 1760 < RO 2270 740 120 — 82 310 — 380 5.0 5.0

Vysvetlivka: ZM - zážihové motory, VM - vznetové motory
(1) Norma pre stanovenie počtu tuhých znečisťujúcich látok sa určí neskôr.
(2) Normy obsahu tuhých znečisťujúcich látok pre zážihové motory sa vzťahujú iba na vozidlá s priamym vstrekovaním paliva, ktoré pracujú buď čiastočne alebo úplne v režime 
ochudobneného spaľovania.

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo viazanosti normou EEV pre ťažké vozidlá a aby sa umožnilo rozšírenie povinnosti verejného obstarávania na ľahké úžitkové 
vozidlá (a uľahčilo sa jej neskoršie rozšírenie na osobné vozidlá), navrhuje spravodajca presunúť tabuľky s hraničnými hodnotami zo smernice 
o EEV do tejto novej prílohy a začleniť normy Euro 5 tak, ako navrhuje Komisia. So zreteľom na normu EEV sa vykonali dve podstatné zmeny, 
ktoré majú kľúčové dôsledky na zdravie a životné prostredie: zníženie hraničnej hodnoty pre NOx z 2 na 1 a pre obsah tuhých znečisťujúcich látok z 
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0,02 na 0,002. Obe navrhované hodnoty sú v súlade s návrhmi Spolkového úradu pre životné prostredie v Nemecku (Umwelt Bundesamt) už z roku 
2003. Čo sa týka hodnôt NOx, je potrebné poznamenať, že hraničná hodnota v USA je pre ten istý druh vozidiel na úrovni 0,4. Navrhovaná 
hraničná hodnota pre tuhé znečisťujúce látky je založená na skutočnosti, že na zavedenie povinnosti používať filter je potrebné dostať sa na hranicu 
0,002. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hlavný cieľ správy

Spravodajca víta návrhy Komisie a plne podporuje jej úmysel dosiahnuť potrebné zlepšenie
v oblasti kvality vzduchu, životného prostredia a zdravia medziiným prostredníctvom 
verejných investícií na trhu s čistejšími vozidlami.

Na smernicu treba nahliadať v širších súvislostiach, predovšetkým vzhľadom na pripravované 
normy Euro 6, ktoré sú podobne ako táto správa zamerané na vozidlá nad 3,5 t a ľahké 
úžitkové vozidlá. Zavedenie prísnejších noriem uplatniteľných na všetky nové vozidlá je na 
dosiahnutie dlhodobého zlepšenia v oblasti životného prostredia a zdravia absolútne 
nevyhnutné a je to zároveň i hlavný cieľ našej práce.

Táto správa by preto mala predstavovať krok smerom k potrebnému sprísňovaniu noriem 
v budúcnosti.  Ciele pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré predložil spravodajca, sú 
preto trojaké.

Prvým cieľom je dosiahnuť vyšší krátkodobý prínos pre životné prostredie prostredníctvom 
sprísnenia navrhovaných noriem EEV.

Po druhé, toto sprísnenie požiadaviek skutočne pomôže nasmerovať trh k budúcim normám, 
k čomu by nedošlo v prípade, ak by sa hlavné normy, najmä pokiaľ ide o oxidy dusíka a tuhé 
znečisťujúce látky, nesprísnili vo vzťahu k normám EEV a Euro 5 .

Po tretie, spravodajca navrhuje celkovo vyššiu úroveň náročnosti cieľov a záväzkov, čo je 
potrebné na minimalizáciu nákladov v dlhodobejšom horizonte.

Prísnejšie normy

Pokiaľ ide o dosah na zdravie a životné prostredie, najdôležitejšími hodnotami v norme EEV 
sú hodnoty týkajúce sa oxidov dusíka a tuhých znečisťujúcich látok. Už prijatá norma Euro 5, 
ktorá sa uplatňuje na ťažké úžitkové vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t a ktorá nadobudne 
účinnosť v rokoch 2008/2009, sa presne v týchto bodoch do veľkej miery približuje norme 
EEV v návrhu Komisie . No aj v prípade optimizmu v súvislosti s postupom prerokúvania 
a prijímania tohto návrhu bude prínos pre životné prostredie obmedzený, keďže v najlepšom 
prípade bude smernica platiť po dobu asi jedného roka pred tým, ako sa na všetky nové 
vozidlá začne uplatňovať norma Euro 5.

Pokiaľ ide o inovácie a hnacie sily trhu, okrem iných aj výrobcovia automobilov tvrdia, že už 
norma Euro 5 obsahuje dostatočné stimuly na výrobu vozidiel spĺňajúcich tieto normy.

Vzhľadom na to, že táto smernica sa vzťahuje len na obmedzený segment trhu, je podstatné, 
aby sa ňou podporoval vývoj takých vozidiel, ktoré budú napomáhať zlepšenie stavu 
životného prostredia.
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Dlhodobým cieľom by teda malo byť pripraviť sa na zavedenie Euro 6, a stanoviť preto 
prísnejšie normy, najmä pokiaľ ide o oxidy dusíka a tuhé znečisťujúce látky. 

Dlhodobé investície

Hlavným argumentom proti sprísneniu tejto smernice sú finančné náklady spojené s väčším 
podielom čistých vozidiel. Toto je však len krátkodobý pohľad.

Budúce normy Euro 6, ktoré sa budú uplatňovať na všetky nové vozidlá, povedú v prípade, 
pokiaľ vo vhodnom čase nebudeme do tejto oblasti masívne investovať, k mimoriadne 
vysokým dodatočným nákladom pre verejných i súkromných odberateľov.

Zámerom tohto návrhu je vytvoriť už teraz väčší celoeurópsky trh s čistými vozidlami 
a dosiahnuť tak možné úspory z rozsahu tým, že sa zabezpečí, aby odvetvie disponovalo 
dostatočnou veľkosťou trhu, ktorá odôvodní potrebné investície.

V súlade so zámerom pôvodného návrhu, aby verejné investície zohrávali rozhodujúcu úlohu 
ako hnacia sila trhu, spravodajca navrhuje zvýšiť podiel verejného obstarávania čistých 
vozidiel na 35 % a rozšíriť pôsobnosť smernice tak, aby sa vzťahovala aj na ľahké úžitkové 
vozidlá.

Je preto nevyhnutné zvýšiť úroveň náročnosti cieľov a skutočný záväzok voči 
automobilovému priemyslu, ak máme zabezpečiť potrebný objem investícií, dosiahnuť úspory 
z rozsahu a tým znížiť dlhodobé náklady.

Revízia a aktualizácia v súlade s technickým rozvojom

Spravodajca sa domnieva, že požiadavky vyplývajúce z tejto smernice by sa mali neustále 
aktualizovať podľa technologického vývoja. Aby bolo možné pružne sa prispôsobovať novým
príležitostiam a požiadavkám, spravodajca podporuje myšlienku obsiahnutú v tomto návrhu, 
aby sa prispôsobovanie mohlo diať bez ďalšieho politického prerokúvania, no súčasne 
navrhuje vyššiu kontrolu nad procesom revízie prostredníctvom explicitného uvedenia tých 
prvkov, ktoré sa pre budúcnosť ukazujú ako najrozhodujúcejšie. V prvom rade by sa mala 
rozšíriť pôsobnosť smernice tak, aby sa vzťahovala aj na osobné automobily, aby medzi 
požiadavky boli zahrnuté aj hodnoty CO2 a energetická účinnosť a aby sa zabezpečilo 
sprísňovanie noriem v súlade s rozvojom technológií.

Návrh smernice okrem toho obsahuje požiadavku viac sa zamerať na vývoj metód merania 
počtu tuhých častíc (na rozdiel od merania ich obsahu v súčasnosti) a potrebu zahrnúť tieto 
hodnoty do smernice v budúcnosti. Jemné tuhé častice predstavujú aj napriek svojej nízkej 
hmotnosti veľmi vážne zdravotné riziko, ktoré si vyžaduje riešenie prostredníctvom 
konkrétnych opatrení.

Financovanie

Rozhodovanie o financovaní budúcich investícií nespadá do pôsobnosti tejto smernice. 
V súlade s odôvodnením 14 návrhu sa spravodajca jednoznačne domnieva, že na tento cieľ by 
sa mali použiť tak financie Spoločenstva, ako aj prostriedky jednotlivých štátov, aby ďalšie 
investičné náklady nemali negatívny vplyv na kvalitu verejnej dopravy. Spravodajca okrem 
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toho považuje za prirodzené, aby s cieľom dodržať túto smernicu členské štáty zohľadnili pri 
vyčleňovaní finančných prostriedkov zvýšené výdavky na daných regionálnych či miestnych 
politických a administratívnych úrovniach. 

Nariadenie presne určených modelov financovania by však bolo v rozpore so zásadou 
subsidiarity a z toho istého dôvodu návrh nepredpisuje ani modely plnenia hlavných 
požiadaviek smernice vzhľadom na rozmanité spôsoby organizácie na úrovni jednotlivých 
štátov.


