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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. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].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 revidovanom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore čistých 
a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave
(KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2007/0283(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na revidovaný návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu 
(KOM(2007)0817),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0008/2008),

– 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, Výboru pre vnútorný 
trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0000/2008),

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Oznámením Komisie „Energetická 
politika pre Európu“ sa navrhol záväzok 
EÚ dosiahnuť aspoň 20% zníženie 
skleníkových plynov do roku 2020 v 
porovnaní s rokom 1990. Navrhli sa 
záväzné ciele ďalšieho zlepšenia 
energetickej účinnosti o 20%, 20% úrovne
obnoviteľných zdrojov energie a 
10% podielu biopalív na trhu pohonných 
hmôt v Spoločenstve do roku 2020, okrem 
iného na zlepšenie bezpečnosti 
zásobovania energiou diverzifikáciou 

(4) Oznámením Komisie „Energetická 
politika pre Európu“ sa navrhol záväzok 
EÚ dosiahnuť aspoň 20 % zníženie emisií
skleníkových plynov do roku 2020 v 
porovnaní s rokom 1990. Navrhli sa 
záväzné ciele ďalšieho zlepšenia 
energetickej účinnosti o 20 %, 20 %
podielu obnoviteľných zdrojov energie 
a 10 % podielu udržateľným spôsobom 
vyrobených a certifikovaných biopalív na 
trhu pohonných hmôt v Spoločenstve do 
roku 2020, okrem iného na zlepšenie 
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palivového mixu. bezpečnosti zásobovania energiou 
diverzifikáciou palivového mixu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové))

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Širšie uplatnenie určitých 
technológií, napríklad vozidiel 
poháňaných vodíkom, LPG 
(skvapalneným ropným plynom) alebo 
CNG (stlačeným zemným plynom), si 
môže vyžiadať vysoké počiatočné 
investičné náklady týkajúce sa okrem 
iného infraštruktúry, a preto by Komisia 
mala zvážiť možnosti vytvorenia a 
zachovania transparentných
a nediskriminačných pravidiel 
poskytovania štátnej pomoci a pomoci 
Spoločenstva na takéto investície s cieľom 
pomôcť životnému prostrediu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové))

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) Podľa hodnotenia vplyvu, ktoré 
vykonala Komisia, bude po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice 50 % 
obstarávaných vozidiel zodpovedať 
najlepšej trhovej alternatíve z hľadiska 
celkových nákladov počas životnosti 
vrátane externých nákladov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové))

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Rozličné mestá, ktoré sa chcú 
označovať ako ekologicky orientované, by 
mali byť v tejto snahe podporené a mali 
by im byť ponúknuté možnosti získania 
značky prostredníctvom transparentného 
a systematického zverejňovania 
informácií, prepočtov, rozhodnutí 
a referenčných ukazovateľov v oblasti 
verejného obstarávania podľa tejto 
smernice na internete.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

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 rozvíjať trh ekologických a energeticky 
úsporných vozidiel prostredníctvom 
verejného obstarávania založeného na 
aktívnom nástroji spočívajúcom v 
zahrnutí skutočných prevádzkových 
nákladov počas životnosti vrátane 
ekologických nákladov. Smernica
vyžaduje zahrnutie nákladov na spotrebu 
energie, emisie CO2 a emisie 
znečisťujúcich látok počas celej životnosti 
vozidla medzi kritériá udelenia zákazky pri
verejnom obstarávaní vozidiel cestnej 
dopravy verejnými obstarávateľmi alebo 
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obstarávateľmi v zmysle smerníc 
2004/17/ES a 2004/18/ES alebo medzi 
kritériá obstarania takýchto vozidiel pre 
prepravcov konajúcich na základe zmluvy, 
licencie, povolenia alebo schválenia 
udeleného verejnými orgánmi.

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť určitý 
dopyt po čistých a energeticky úsporných 
vozidlách v cestnej doprave, ktorý bude 
dostatočný na to, aby podnietil výrobcov 
a odvetvie k investíciám do vozidiel 
s nízkymi nákladmi na spotrebu energie a 
emisiami CO2 a znečisťujúcich látok 
a k ich ďalšiemu vývoju.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

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 2010 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 počas celej 
životnosti vozidiel cestnej dopravy ako 
kritériá udelenia zákazky podľa metodiky 
stanovenej v článku 3.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

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 2010 každé obstaranie
vozidiel cestnej dopravy na poskytovanie 
služieb verejnej osobnej dopravy na 
základe licencie, povolenia alebo 
schválenia udeleného verejnými orgánmi 
zahŕňalo náklady na spotrebu energie, 
emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok 
počas celej životnosti vozidiel cestnej 
dopravy ako kritériá udelenia zákazky
podľa metodiky stanovenej v článku 3.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Miestne, regionálne a celoštátne 
orgány, ktoré obstarávajú čisté 
a energeticky úsporné vozidlá v rozsahu 
najmenej 50 % ich ročného osobitného 
obstarávania, môžu používať označenie 
„čistá a energeticky úsporná mestská 
cestná doprava“. Komisia vypracuje 
jednotný grafický návrh pre toto 
označenie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– spotreba paliva na kilometer vozidla
podľa odseku 2 tohto článku sa premení na 
spotrebu energie na kilometer s použitím 
prepočítacích súčiniteľov v tabuľke 1 
prílohy pre energetický obsah rôznych 
palív,

– kilometrová spotreba paliva pre vozidlo 
podľa odseku 2 tohto článku sa počíta 
v jednotkách spotreby energie na 
kilometer bez ohľadu na to, či je uvedená 
priamo, ako je to napríklad v prípade 
elektrických vozidiel, alebo nie. Ak je 
spotreba paliva uvedená v iných 
jednotkách, premení sa na spotrebu 
energie na kilometer s použitím 
prepočítacích súčiniteľov v tabuľke 1 
prílohy pre energetický obsah rôznych 
palív,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a
Transparentnosť

S cieľom podporiť verejnú diskusiu 
a politické úvahy o nákladoch počas celej 
životnosti, ktoré sa vzťahujú k verejnému 
obstarávaniu, a bez toho, aby boli 
dotknuté akékoľvek požiadavky stanovené 
v smerniciach 2004/17/ES a 2004/18/ES, 
členské štáty zabezpečia, že všetky 
subjekty uvedené v článku 2 zverejnia 
prostredníctvom internetu informácie 
o energetických a ekologických nákladoch 
uvedených v článku 3 pre každú prijatú 
ponuku.
Komisia vytvorí na ďalšiu podporu 
verejnej politickej diskusie hodnotiacu 
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tabuľku založenú na informáciách 
poskytovaných podľa článku 6 
a zverejnenú na internete, 
prostredníctvom ktorej sa relatívne 
podobné mestá a regióny môžu zaradiť 
a porovnať z hľadiska ekologicky 
orientovaného verejného obstarávania. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S účinnosťou od dátumu uvedeného v 
článku 8 vypracuje Komisia každé dva 
roky správu o uplatňovaní tejto smernice 
a o opatreniach vykonaných jednotlivými 
členskými štátmi na podporu verejného 
obstarávania čistých a energeticky 
úsporných vozidiel v cestnej doprave.

1. S účinnosťou od dátumu uvedeného v 
článku 8 členské štáty každý rok zostavia
štatistiku počtu vozidiel obstaraných 
subjektmi uvedenými v článku 2 za 
príslušný kalendárny rok rozdelenú do 
týchto štyroch kategórií:

– osobné automobily,
– ľahké úžitkové vozidlá,
– autobusy a minibusy, a
- iné ťažké vozidlá.
Členské štáty poskytnú tieto informácie 
Komisii každý rok najneskôr do 
30. októbra spolu s odhadom, ako kritériá 
podľa článku 3 ovplyvnili trh.

2. Správa zhodnotí dosah tejto smernice a 
potrebu ďalších opatrení, a podľa potreby 
zahrnie návrhy.

2. Najneskôr do troch rokov od dátumu 
uvedeného v článku 8 a potom každé dva 
roky Komisia vypracuje správu o 
uplatňovaní tejto smernice vrátane 
informácií uvedených v odseku 1 a o 
opatreniach vykonaných jednotlivými 
členskými štátmi na podporu verejného 
obstarávania čistých a energeticky 
úsporných vozidiel cestnej dopravy. 
Správa zhodnotí dosah tejto smernice 
vrátane kvantitatívnych ukazovateľov na 
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zhodnotenie ekologických prínosov, 
informácií poskytnutých členskými štátmi
a potreby ďalších opatrení, a podľa potreby 
zahrnie návrhy.

Komisia porovná nominálne a relatívne 
údaje o obstaraných vozidlách, ktoré 
zodpovedajú najlepšej trhovej alternatíve 
z hľadiska celkových nákladov počas 
životnosti vrátane externých nákladov, a 
to v rámci každej zo štyroch kategórií 
uvedených v odseku 1, s celkovým trhom 
týchto vozidiel a odhadne, ako kritériá 
podľa článku 3 ovplyvnili trh.
2a. Komisia zhodnotí najmä to, či sa 
očakávaný vplyv, že 50 % obstarávaných 
vozidiel bude zodpovedať najlepšej trhovej 
alternatíve z hľadiska celkových nákladov 
počas životnosti vrátane externých 
nákladov, prejaví do roku 2012. Ak sa 
vplyv neprejaví, Komisia predloží 
najneskôr v roku 2014 návrh na zvýšenie 
podielu čistých a energeticky úsporných 
vozidiel a zabezpečenie očakávaného 
a požadovaného vplyvu na trh a životné
prostredie v prípade potreby aj zahrnutím 
povinných kritérií výberu.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súčasný návrh zahŕňa predchádzajúce odporúčania Výboru pre životné prostredie, 
verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

Súčasný návrh nahrádza predchádzajúci návrh (KOM (2005), 634 v konečnom znení) 
a v dôsledku preskúmania výborom ENVI zahŕňa v kľúčových oblastiach viacero praktických 
odporúčaní, ktoré predložil spravodajca a iní poslanci.

Toto sú niektoré z najdôležitejších prínosov:
 smernica pokrýva všetky vozidlá,
 emisie CO2 sú zahrnuté,
 model je technologicky neutrálny a pružný (naproti statickej norme),
 verejné obstarávanie je zachované ako nástroj podpory ekologických vozidiel,
 osobitné miestne podmienky sa môžu zohľadniť, aby sa dodržala zásada subsidiarity.

Výpočet nákladov počas životnosti

Smernica vyžaduje, aby všetci verejní obstarávatelia – alebo subjekty konajúce v zastúpení 
alebo na základe licencie udelenej verejnými orgánmi – vypočítali nielen obstarávaciu cenu, 
ale aj náklady na palivo, emisie CO2 a znečistenie ovzdušia počas celej životnosti a použili 
ich ako kritérium pre obstaranie.

Verejné obstarávanie ako katalyzátor trhu

Spravodajca rozhodne podporuje myšlienku využitia verejného obstarávania ako katalyzátora 
trhu ekologických vozidiel, a preto zmenil článok 1 tak, že zdôraznil tento rozmer ako 
podstatný cieľ tejto smernice.

Verejné obstarávanie predstavuje na európskej úrovni veľmi veľký podiel na trhu, takže ak sa 
verejné orgány ujmú vedúcej úlohy tým, že budú počítať náklady počas životnosti a používať 
ich ako základ pre verejné obstarávanie, automobilový priemysel dostane impulz, aby vyvíjal 
ekologické vozidlá s nižšími emisiami CO2 a znečisťujúcich látok a investoval do nich.

Transparentnosť a verejná diskusia
Ak majú byť miestne rozhodnutia o obstarávaní vozidiel ovplyvnené ekologickým hľadiskom, 
je nevyhnutné, aby mimovládne organizácie, občania a miestni politici mali prístup 
k informáciám o takomto obstarávaní.

Spravodajca preto smernicu pozmenil v niekoľkých oblastiach s cieľom posilniť 
transparentnosť a verejný prístup k informáciám, ako aj rozšíriť rozsah porovnávania. 

Zmeny a doplnenia:

 miestne orgány zverejňujú na internete všetky informácie týkajúce sa nákladov počas 
životnosti, ktoré súvisia s rozhodnutiami o obstaraní,
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 Komisia vytvára hodnotiacu tabuľku, ktorá umožňuje porovnať, ako sa miestnym 
orgánom darí v obstarávaní ekologických vozidiel,

 zavedenie značky ekologicky orientovaného verejného obstarávania, ktorú môžu 
používať miestne a regionálne orgány propagujúce obstarávanie ekologických 
vozidiel.

Revízia a hodnotenie vplyvov smernice

Je dôležité zhodnotiť, do akej miery má smernica vo svojej súčasnej podobe požadovaný 
vplyv. Spravodajca preto navrhol niekoľko zmien a doplnení s cieľom zabezpečiť konkrétne 
ďalšie  kroky a hodnotenie vplyvu na trh a životné prostredie.

Komisia preto musí:

 každé dva roky podať správu o vykonávaní smernice a jej vplyve na trh rozličných 
kategórií vozidiel a na životné prostredie,

 zhodnotiť, do akej miery sa požadovaný a očakávaný vplyv smernice na 50 % 
verejného obstarávania prejaví do roku 2012, a ak sa tak nestane, zhodnotiť, ako je 
možné smernicu zmeniť a doplniť tak, aby sa tento cieľ dosiahol.

Vykonávanie

Spravodajca sa domnieva, že by malo byť možné zaviesť a používať predpísanú metódu 
výpočtu nákladov počas životnosti už v roku 2010, a preto navrhuje, aby sa tento termín 
skrátil a vplyvy na trh a životné prostredie sa tak mohli prejaviť čo najskôr.
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