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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o revidovaném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře čistých a 
energeticky účinných silničních vozidel
(KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2005/0283(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na revidovaný návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0817),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0008/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Komise ve svém sdělení „Energetická 
politika pro Evropu“ navrhla, aby EU 
přijala závazek dosáhnout do roku 2020 
alespoň 20% snížení emisí skleníkových 
plynů ve srovnání s rokem 1990. Byly 
navrženy závazné cíle dalšího zlepšování 
energetické účinnosti o 20%, dosažení 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
biopaliv na trhu s pohonnými hmotami 
ve Společenství do roku 2020, mimo jiné 
za účelem zvýšení bezpečnosti dodávek 
energie prostřednictvím diverzifikace 

(4) Komise ve svém sdělení „Energetická 
politika pro Evropu“ navrhla, aby EU 
přijala závazek dosáhnout do roku 2020 
alespoň 20% snížení emisí skleníkových 
plynů ve srovnání s rokem 1990. Byly 
navrženy závazné cíle dalšího zlepšování 
energetické účinnosti o 20%, dosažení 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu
udržitelně vyráběných a úředně 
schválených biopaliv na trhu s pohonnými 
hmotami ve Společenství do roku 2020, 
mimo jiné za účelem zvýšení bezpečnosti 
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skladby pohonných hmot. dodávek energie prostřednictvím 
diverzifikace skladby pohonných hmot.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Širší uplatnění určitých technologií, 
jako jsou vozidla poháněná vodíkem, LPG 
(zkapalněným ropným plynem) nebo CNG 
(stlačeným zemním plynem), může 
znamenat vysoké počáteční investiční 
náklady spojené mimo jiné 
s infrastrukturou, a Komise by proto měla 
zvážit, jakým způsobem by mohla být 
stanovena a uplatňována transparentní a 
nediskriminační pravidla pro podporu 
těchto investic ze strany státu a 
Společenství, aby to bylo ku prospěchu 
životnímu prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V okamžiku vstupu této směrnice 
v platnost bude podle posouzení dopadu 
provedeného Komisí odpovídat nejlepší 
alternativě na trhu z hlediska celkových 
nákladů za dobu životnosti, včetně 
externích nákladů, 50 % zakoupených 
vozidel.

Or. en
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Různá města, která se chtějí 
označovat za ekologicky uvědomělá, by 
měla být podporována v tomto směru a 
měly by jim být k tomu poskytovány 
příležitosti tím, že budou na internetu 
transparentně a systematicky 
zveřejňovány informace, výpočty, 
rozhodnutí a porovnání s konkurencí 
týkající se zadávání veřejných zakázek 
podle této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice má za cíl podporovat a 
stimulovat trh s vozidly šetrné k životnímu 
prostředí a energeticky účinnými vozidly 
tím, že jako aktivního nástroje k tomuto 
účelu využije zadávání veřejných zakázek, 
při kterém budou zohledňovány skutečné 
provozní náklady za dobu životnosti 
včetně environmentálních nákladů. 
Vyžaduje zahrnutí nákladů na spotřebu 
energie, emise CO2 a emise znečišťujících 
látek za dobu provozní životnosti vozidla 
jako kritérií pro nákup silničních vozidel 
veřejnými zadavateli nebo zadavateli ve 
smyslu směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES 
nebo jako kritérií pro nákup těchto vozidel 
provozovateli poskytujícími služby na 
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základě smlouvy, licence, povolení či 
oprávnění udělených veřejnými orgány.

Cílem této směrnice je zajistit určitou 
poptávku po čistých a energeticky 
účinných silničních vozidlech, která bude 
dostatečně vysoká na to, aby podnítila 
výrobce a odvětví k investicím do vozidel 
s nízkými náklady na spotřebu energie, 
emisemi CO2 a emisemi znečišťujících 
látek a k dalšímu vývoji takových vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 2 odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode 
dne 1. ledna 2010 byly v rámci všech 
veřejných zakázek na silniční vozidla 
zadávaných veřejnými zadavateli či 
zadavateli ve smyslu směrnic 2004/17/ES a 
2004/18/ES zahrnuty jako kritéria pro 
přidělení zakázky náklady na spotřebu 
energie, emise CO2 a emise znečišťujících 
látek ze silničních vozidel za dobu jejich 
provozní životnosti kalkulované v souladu 
s metodikou stanovenou v článku 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 2 odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode 
dne 1. ledna 2012 byly v rámci všech 
nákupů silničních vozidel určených pro 

3. Členské státy zajistí, aby nejpozději ode 
dne 1. ledna 2010 byly v rámci všech 
nákupů silničních vozidel určených pro 
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poskytování služeb veřejné osobní dopravy 
na základě licence, povolení či oprávnění 
udělených veřejnými orgány zahrnuty jako 
kritéria náklady na spotřebu energie, emise 
CO2 a emise znečišťujících látek 
ze silničních vozidel za dobu jejich 
provozní životnosti kalkulované v souladu 
s metodikou stanovenou v článku 3.

poskytování služeb veřejné osobní dopravy 
na základě licence, povolení či oprávnění 
udělených veřejnými orgány zahrnuty jako 
kritéria náklady na spotřebu energie, emise 
CO2 a emise znečišťujících látek 
ze silničních vozidel za dobu jejich 
provozní životnosti kalkulované v souladu
s metodikou stanovenou v článku 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 2 odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Místní, regionální a vnitrostátní 
orgány, u nichž tvoří podíl získaných 
čistých a energeticky účinných vozidel 
nejméně 50 % ročního objemu 
příslušných zakázek, mohou používat 
označení „čistá a energeticky účinná 
silniční městská doprava“. Jednotnou 
podobu tohoto označení zavede Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- spotřeba paliva na kilometr v případě 
vozidla podle odstavce 2 tohoto článku se 
převede na spotřebu energie na kilometr 
s použitím převodních faktorů stanovených 
v tabulce 1 uvádějící energetický obsah 
různých paliv, připojené v příloze;

– spotřeba paliva na kilometr v případě 
vozidla podle odstavce 2 tohoto článku se 
vypočte v jednotkách spotřeby energie na 
kilometr, ať už je uváděna přímo, jako je 
tomu v případě elektrických vozidel, či 
nikoliv. V případech, kdy je spotřeba 
paliva udávaná v jiných jednotkách, 
budou převedeny na spotřebu energie na 
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kilometr za použití převodních faktorů 
stanovených v tabulce 1 uvádějící 
energetický obsah různých paliv, připojené 
v příloze;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Transparentnost

S cílem podpořit veřejnou diskuzi a 
politická jednání o nákladech na dobu 
životnosti ve vztahu k veřejným zakázkám 
a aniž by byly dotčeny požadavky 
stanovené ve směrnicích 2004/17/ES a 
2004/18/ES, členské státy zajistí, aby 
všechny subjekty uvedené v článku 2 
zveřejnily na internetu informace o 
energetických a environmentálních 
nákladech u každé jednotlivé obdržené 
nabídky.
S cílem dále povzbudit veřejnou politickou 
diskuzi sestaví Komise přehled výsledků 
na základě údajů předložených podle 
článku 6 a zveřejněných na internetu, 
podle kterých budou moci být 
porovnávána a poměřována přibližně 
stejná města a regiony z hlediska zadávání 
zakázek šetrných k životnímu prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každé dva roky, s účinkem ode dne 
uvedeného v článku 8, Komise vyhotoví 
zprávu o uplatňování této směrnice a 
opatřeních přijatých členskými státy 
na podporu zadávání veřejných zakázek 
na čistá a energeticky účinná silniční 
vozidla.

1. Každý rok, s účinkem ode dne 
uvedeného v článku 8, sestaví členské státy 
pro daný kalendářní rok statistiku počtu 
vozidel zakoupených subjekty uvedenými 
v článku 2, která bude rozdělena do čtyř 
kategorií:

– motorová vozidla osobní,
– lehká užitková vozidla,
– autobusy a 
– jiná těžká vozidla.
Členské státy sdělí tyto údaje Komisi 
nejpozději do 30. října každého roku spolu 
s odhadem, jakým způsobem kritéria 
uvedená v článku 3 ovlivnila trh.

2. Zpráva bude obsahovat posouzení 
účinků této směrnice a potřeby přijetí
dalších opatření a bude zahrnovat 
případné návrhy.

2. Nejpozději do tří let od data uvedeného 
v článku 8 a každé dva roky poté vyhotoví 
Komise zprávu o provádění této směrnice 
včetně údajů podle odstavce 1 a o 
opatřeních přijatých jednotlivými 
členskými státy na podporu zadávání 
veřejných zakázek na čistá a energeticky 
účinná silniční vozidla. Zpráva posoudí 
účinek této směrnice, včetně 
kvantitativních ukazatelů pro 
vyhodnocení přínosu pro životní prostředí, 
údaje předané členskými státy a nutnost 
dalších opatření a podle potřeby předloží 
návrhy.
Komise srovná nominální a relativní 
údaje o zakoupených vozidlech s 
odpovídajících nejlepší alternativě na trhu 
z hlediska celkových nákladů za dobu 
životnosti, včetně externích nákladů 
v rámci každé ze čtyř kategorií uvedených 
v odstavci 1 s celkovým trhem těchto 
vozidel a provede odhad, jakým způsobem 
kritéria uvedená v článku 3 ovlivnila trh. 
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2a. Komise zejména zhodnotí, zda bylo do 
roku 2012 dosaženo očekávaného účinku 
50 % zakoupených vozidel, která 
odpovídají nejlepší alternativě na trhu 
z hlediska nákladů na dobu životnosti 
včetně externích nákladů. Pokud tomu tak 
nebude, bude nejpozději v roce 2014 
předložen návrh na zvýšení podílu čistých 
a energeticky účinných vozidel a zajištění 
očekávaného a žádoucího účinku na trh a 
životní prostředí, a to v případě potřeby i 
zahrnutím povinných kritérií výběru.

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tento návrh obsahuje předchozí doporučení Výboru pro životní prostředí 

Tento návrh nahrazuje předchozí návrh (KOM(2005)634 v konečném znění) a v klíčových 
oblastech zahrnuje v návaznosti na výsledky rozboru Výboru pro životní prostředí řadu 
praktických doporučení navržených zpravodajem a dalšími poslanci Parlamentu.

Některými z nejdůležitějších prvků jsou:
 tato směrnice se vztahuje na všechna vozidla, 
 jsou v ní zahrnuty emise CO2,
 jedná se o technologicky neutrální a flexibilní model (spíše než statickou normu),
 zadávání veřejných zakázek je zachováno jako nástroj podpory vozidel šetrných k

životnímu prostředí,
 v úvahu mohou být vzaty specifické místní podmínky, čímž je dodržena zásada 

subsidiarity.

Výpočet nákladů za dobu životnosti 

Tato směrnice stanoví, že všichni zadavatelé veřejných zakázek – nebo subjekty jednající 
jménem veřejného sektoru nebo na základě jeho oprávnění musí nejenom počítat s kupní 
cenou, ale také s náklady za dobu životnosti, emisemi CO2 a znečištěním vzduchu a použít 
tyto ukazatele jako kritéria pro nákup.

Veřejné zakázky jako stimulátor trhu

Zpravodaj důrazně podporuje myšlenku využívání veřejných zakázek pro povzbuzení trhu s 
vozidly šetrnými k životnímu prostředí, a upravil proto článek 1 tak, aby bylo toto hledisko 
zdůrazněno jako významný cíl této směrnice.

Veřejné zakázky tvoří na evropské úrovni velmi důležitý podíl trhu a to, že veřejné orgány 
převezmou vedoucí roli počítáním a užíváním „nákladů za dobu životnosti“ jako základu pro 
zadávaní zakázek, zajistí, že bude automobilový průmysl povzbuzován k vyvíjení a 
investování do vozidel šetrných k životnímu prostředí s nižšími emisemi CO2 a emisemi 
znečišťujících látek.

Transparentnost a politická diskuze 
Mají-li být rozhodnutí o nákupu vozidel učiněná na místní úrovni ovlivněna ekologickými 
hledisky, je nezbytné, aby k informacím o těchto zakázkách měli přístup nevládní organizace, 
občané a místní politici.

Zpravodaj proto v řadě oblastí upravil směrnici s cílem posílit transparentnost a veřejný 
přístup k informacím a zlepšit rozsah srovnání. 

Mezi tyto pozměňovací návrhy patří:

 orgány místní správy budou zveřejňovat na internetu veškeré informace týkající se 
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nákladů za dobu životnosti v souvislosti s rozhodnutími o zadávání veřejných zakázek,
 Komise sestaví přehled výsledků, které umožní porovnat, jak úspěšné jsou místní 

úřady v nakupování vozidel šetrných k životnímu prostředí,
 bude zavedeno označení „šetrný k životnímu prostředí“, které mohou používat místní 

a regionální úřady, které budou průkopníky v nákupu vozidel šetrných k životnímu 
prostředí. 

Přezkoumání a posouzení dopadu směrnice

Je velmi důležité posoudit, do jaké míry má směrnice ve své současné podobě požadovaný 
účinek. Zpravodaj proto navrhl řadu změn s cílem zajistit konkrétní navazující opatření a 
hodnocení dopadu na trh a životní prostředí.

Komise tak má:

 každé dva roky předložit zprávu o provádění a dopadu směrnice na trh v různých 
kategoriích vozidel a na životní prostředí

 vyhodnotit, do jaké míry bylo do roku 2012 dosaženo žádaného a očekávaného 
dopadu u 50 % veřejných zakázek a pokud tohoto cíle dosaženo nebude, posoudit 
jakým způsobem může být směrnice pozměněna, aby bylo tohoto cíle dosaženo.

Provádění

Zpravodaj se domnívá, že by mělo být možné zavést a používat předepsané metody výpočtu 
nákladů za dobu životnosti už v roce 2010, a proto navrhuje, aby bylo toto datum posunuto 
dopředu, a účinky na životní prostředí a trh tak mohly vstoupit v platnost co nejrychleji.
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