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17.10.2018 A8-0321/82 

Predlog spremembe  82 

Andrzej Grzyb 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 

Direktiva 2009/33/ES 

Člen 5 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  1b. Vozila za cestni prevoz, ki jih 

proizvedejo proizvajalci v tretjih državah, 

kjer proizvajalci Unije nimajo dostopa do 

javnih razpisov o oddaji javnih naročil za 

nakup, najem ali najemni nakup vozil za 

cestni prevoz, se ne vštejejo v doseganje 

minimalnih ciljev naročanja, navedenih v 

tabelah 4 in 5 Priloge. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/83 

Predlog spremembe  83 

Andrzej Grzyb 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Razširitev področja uporabe 

Direktive z vključitvijo praks, kot so 

zakup, najem ali najemni nakup vozil ter 

pogodbe o izvajanju storitev javnega 

cestnega prevoza, cestnega prevoza 

potnikov za posebne namene, izrednega 

potniškega prevoza in najema avtobusov z 

voznikom kot tudi posebne poštarske in 

kurirske storitve ter storitve odvoza smeti, 

zagotavlja zajetje vseh relevantnih praks 

javnega naročanja. 

(9) Razširitev področja uporabe 

Direktive z vključitvijo praks, kot so 

zakup, najem ali najemni nakup vozil ter 

pogodbe o izvajanju storitev javnega 

cestnega prevoza, cestnega prevoza 

potnikov za posebne namene, izrednega 

potniškega prevoza in najema avtobusov z 

voznikom kot tudi posebne poštarske in 

kurirske storitve ter storitve odvoza smeti, 

zagotavlja zajetje vseh relevantnih praks 

javnega naročanja. Kazni zaradi 

neupoštevanja mejnih vrednosti ne bi 

smele biti dopustne, če jih ni mogoče 

upoštevati zaradi pomanjkanja tehnično 

zanesljivih vozil, ki jih je mogoče tržiti in 

so skladna z evropskimi standardi, ali 

zaradi prevelikega povpraševanja. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/84 

Predlog spremembe  84 

Andrzej Grzyb 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10) Ključne zainteresirane strani na 

splošno podpirajo opredelitev čistih vozil, 

ki upošteva zahteve za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov in onesnaževal zraka 

iz lahkih in težkih vozil. Da se zagotovijo 

primerne spodbude za tržno uvedbo 

nizkoemisijskih in brezemisijskih vozil v 

Uniji, bi bilo treba določbe za njihovo 

javno naročanje iz te spremembe uskladiti 

z določbami zakonodaje Unije o vrednostih 

emisij CO2 za avtomobile in kombinirana 

vozila za obdobje po letu 202026. Ukrepi, 

izvedeni v okviru spremenjene Direktive, 

bodo prispevali k skladnosti z zahtevami iz 

teh standardov. Bolj ambiciozen pristop k 

javnemu naročanju lahko ustvari 

pomembno dodatno stimulacijo trga. 

 (10) Spremenjena direktiva bi morala 

prispevati k zmanjševanju emisij 

onesnaževal zraka in toplogrednih plinov 

iz lahkih in težkih vozil. Da se zagotovijo 

primerne spodbude za tržno uvedbo 

nizkoemisijskih in brezemisijskih vozil v 

Uniji, bi bilo treba določbe za njihovo 

javno naročanje iz te spremembe uskladiti 

z določbami zakonodaje Unije o vrednostih 

emisij. Poleg tega spremenjeno direktivo 

in Direktivo 2014/94/EU povezuje skupni 

cilj, ki je med drugim spodbujanje čistega 

cestnega prevoza. Opredelitev čistega 

vozila bi bilo zato treba uskladiti z 

določbami Direktive 2014/94/EU. S to 

uskladitvijo bo v pravu Unije 

vzpostavljena dolgoročna predvidljivost in 

stabilnost, zaščitene pa bodo tudi že 

izvedene naložbe v infrastrukturo za 

alternativna goriva. Spremenjena 

direktiva bo prispevala tudi k nadaljnjemu 

uvajanju infrastrukture za alternativna 

goriva, pa tudi k skladnosti vozil z 

zahtevami najnovejših standardov za 

emisije onesnaževal zraka in toplogrednih 

plinov. Bolj ambiciozen pristop k javnemu 

naročanju lahko ustvari pomembno 

dodatno tržno spodbudo. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/85 

Predlog spremembe  85 

Andrzej Grzyb 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Predlog direktive 

Priloga I – opomba pod tabelo 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

* Vozila brez izpušnih emisij se štejejo kot 

eno vozilo, ki prispeva k izpolnjevanju 

obveznosti. Preostala vozila, ki 

izpolnjujejo zahteve iz tabele 2 v tej 

prilogi, se štejejo kot 0,5 vozila, ki 

prispeva k izpolnjevanju obveznosti. 

* Vozila brez izpušnih emisij se štejejo kot 

eno vozilo, ki prispeva k izpolnjevanju 

obveznosti. Brezemisijska vozila in vozila 

na zemeljski plin se štejejo kot 0,66 vozila, 

ki prispeva k izpolnjevanju obveznosti, 

pod pogojem, da v celoti delujejo na 

biometan, kar se izkaže s pogodbo o 

nakupu biometana ali drugimi načini za 

dostop do biometana. Preostala čista 

vozila se štejejo kot 0,5 vozila, ki prispeva 

k izpolnjevanju obveznosti. 

Or. en 

 

 


