
AD\617397SL.doc PE 371.875v02-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

2005/0283(COD)

31.5.2006

MNENJE
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju čistih 
vozil za cestni prevoz
(KOM((2005)0634) – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

Pripravljavka mnenja: María del Pilar Ayuso González



PE 371.875v02-00 2/8 AD\617397SL.doc

SL

PA_Leg



AD\617397SL.doc 3/8 PE 371.875v02-00

SL

SHORT JUSTIFICATION

Kljub številnim prizadevanjem za zmanjšanje emisij onesnaževal, ki škodujejo okolju in 
zdravju ljudi, se mnoga evropska mesta še vedno soočajo s slabo kakovostjo zraka. Sektor 
cestnega prevoza, ki predstavlja 26 % skupne porabe energije in prispeva 24 % skupnih emisij 
CO2, je ključen sektor pri omejevanju emisij onesnaževal in porabe energije. Za zmanjšanje 
emisij vozil obstajajo precejšnje možnosti. Vendar so zaenkrat tovrstne tehnologije predrage.

V tem predlogu Komisija predlaga oblikovanje trga za vozila, ki so energetsko učinkovitejša 
in manj onesnažujejo, tako da se javne organe obveže, da najmanj 25 % svojih letnih javnih 
naročil težkih vozil namenijo "čistim vozilom" (vozilom, ki ustrezajo standardu učinkovitosti 
za okolju prijaznejša vozila (EEV)). To pomeni, da bo vsako leto kupljenih ali zakupljenih 
vsaj okoli 4000 "čistih" avtobusov in 8000 "čistih" tovornjakov.

Vaša poročevalka pozdravlja predlog Komisije. Evropska industrija vozil je industrija z 
množično proizvodnjo in vlade kot "zgledni kupci" lahko k temu koristno prispevajo z 
oblikovanjem dovolj velikih trgov in potrebnih ekonomij obsega. To bi lahko tudi povečalo 
vidnost in prepoznavnost čistih vozil med podjetji in širšo javnostjo. Ukrepi na evropski ravni 
so potrebni zato, ker ukrepi na nacionalni ravni s seboj prinašajo tveganja drobitve notranjega 
trga in bi lahko spodbudili razvoj različnih majhnih serij vozil v skladu z nacionalnimi 
zahtevami.

Vaša poročevalka ocenjuje, da je zastavljeni cilj 25 % dober in primeren kompromis med 
izboljšanjem kakovosti zraka in razvojem trga na eni strani ter stroškom ponujenih dodatnih 
naložb in razpoložljivostjo množičnega trga na drugi strani. Kot smiselno ocenjuje tudi 
odločitev Komisije, da svoj predlog na začetku usmeri predvsem na trg težkih vozil (ki 
vključuje avtobuse in večino gospodarskih vozil, kot so vozila za odvoz smeti), kjer je delež 
javnih naročil razmeroma velik (približno tretjinski). Vaša poročevalka v okviru predloga 
podpira izbiro pristopa, ki je tehnološko nevtralen in temelji na rezultatih učinkovitosti. 
Takšen pristop spodbuja inovacije in tržno usmerjene rešitve ter zagotavlja potrebno prožnost 
industrije za prilagajanje tehnološkemu in ekonomskemu napredku. Vendar vaša poročevalka 
obžaluje, da ni prišlo do uvedbe "čistega" standarda na področju energetske učinkovitosti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 4 a (novo)
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(4a) Direktiva 2003/30/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. maja 2003 o 
pospeševanju rabe biogoriv in drugih 
obnovljivih goriv v sektorju prevoza1 določa 
dva nacionalna okvirna cilja o uvedbi 
biogoriv na trg, in sicer 2 % v letu 2005 in 
5,75 % v letu 2010.
________________
1 UL L 123, 17.05.2003, str. 42.

Obrazložitev

Potrebno bi bilo navesti že obstoječe zakonodajne akte, ki spodbujajo uporabo čistih goriv na 
področju prevoza.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 8

(8) Standarde učinkovitosti je treba 
uporabljati za spodbujanje čistih vozil. 
Standard za do okolja bolj prijazna vozila 
(EEV) je bil opredeljen v Direktivi 
2005/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 28. septembra 2005 o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki 
jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih 
snovi in delcev, ki onesnažujejo, iz motorjev 
na kompresijski vžig, ki se uporabljajo v 
vozilih, ter emisijam plinastih snovi, ki 
onesnažujejo, iz motorjev na prisilni vžig, ki 
za gorivo uporabljajo zemeljski plin ali 
utekočinjeni naftni plin in se uporabljajo v 
vozilih, za vozila s težo nad 3,5 tone. 
Trenutno je ta standard najprimernejše 
uporabljati za opredelitev čistega vozila v tej 
direktivi. Zato je mogoče spremeniti to 
opredelitev, kadar se upoštevajo zahteve 
zadnjega tehničnega napredka.

(8) Standarde učinkovitosti je treba 
uporabljati za spodbujanje čistih vozil.
Standard za do okolja bolj prijazna vozila 
(EEV) je bil opredeljen v Direktivi 
2005/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 28. septembra 2005 o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi z ukrepi, ki 
jih je treba sprejeti proti emisijam plinastih 
snovi in delcev, ki onesnažujejo, iz motorjev 
na kompresijski vžig, ki se uporabljajo v 
vozilih, ter emisijam plinastih snovi, ki 
onesnažujejo, iz motorjev na prisilni vžig, ki 
za gorivo uporabljajo zemeljski plin ali 
utekočinjeni naftni plin in se uporabljajo v 
vozilih, za vozila s težo nad 3,5 tone. 
Trenutno je ta standard najprimernejše 
uporabljati za opredelitev čistega vozila v tej 
direktivi. Zato je mogoče spremeniti to 
opredelitev, kadar se upoštevajo zahteve 
zadnjega tehničnega napredka in vključujejo 
merila o energetski učinkovitosti.

Obrazložitev

Obstoječa opredelitev do okolja bolj prijaznih vozil (EEV) ne vsebuje določb o energetski 
učinkovitosti. Vendar med cilje te direktive sodi tudi zmanjšanje skupne porabe energije vozil 
za cestni prevoz. Zato bi v morebitno spremembo opredelitve do okolja bolj prijaznih vozil 
kazalo vključiti tudi merila o energetski učinkovitosti.
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Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 9

(9) Vozila z nizko porabo goriva ali vozila, 
ki uporabljajo alternativna goriva, vključno z 
biogorivi, zemeljskim plinom, 
utekočinjenim naftnim plinom ali vodikom 
in različne tehnologije, vključno z električno 
ali elektro–izgorevalnimi hibridnimi sistemi, 
lahko prispevajo k zmanjšanju emisij in 
onesnaževanja.

(9) Vozila z nizko porabo goriva ali vozila, 
ki uporabljajo alternativna goriva, vključno z 
biogorivi, zemeljskim plinom, 
utekočinjenim naftnim plinom ali vodikom 
in različne tehnologije, vključno z električno 
ali elektro–izgorevalnimi hibridnimi sistemi, 
lahko prispevajo k zmanjšanju emisij in 
onesnaževanja ter k izboljšanju kakovosti 
zraka na mestnih območjih.

Obrazložitev

Kakovost zraka na mestnih območjih ni omenjena v okviru te direktive, "čisti" prevoz pa 
lahko prispeva k odpravljanju te težave.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 9 a (novo)

(9a) Direktiva 98/70/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 
o kakovosti motornega bencina in 
dizelskega goriva1 (direktiva o kakovosti 
goriva) natančno opredeljuje lastnosti 
motornega bencina in dizelskega goriva in 
s tem nenamenoma omejuje povečano 
uporabo biogoriv, zato bi bilo treba
direktivo ponovno pregledati.
__________________________
1 UL L 350, 28.12.1998, str.58. Direktiva, kakor je 
bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 
št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

Obrazložitev

Zaradi okoljevarstvenih in zdravstvenih razlogov, npr. glede omejitev vsebnosti etanola, etra 
in drugih dovajal kisika v motornem bencinu, direktiva o kakovosti goriva opredeljuje 
lastnosti motornega bencina in dizelskega goriva. Omejuje tudi parni tlak motornega 
bencina. Zaradi tehničnih razlogov standard EN590 postavlja dodatne omejitve in določa, da 
mora dizelsko gorivo količinsko vsebovati največ 5 % biodizelskega goriva. Te količinske 
omejitve ovirajo povečano uporabo biogoriv, zato jih je treba ponovno pregledati.
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Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 10

(10) Z obveznimi naročili čistih vozil je 
treba prispevati k zmanjšanju onesnaženja in 
manjši porabi energije ter dajati prednost 
hitrejši uvedbi teh tehnologij vozil na trg.

(10) Z obveznimi naročili čistih vozil je 
treba prispevati k zmanjšanju onesnaženja in 
manjši porabi energije ter dajati prednost 
hitrejši uvedbi teh tehnologij vozil na trg. Za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo 
in boljše rezultate na okoljevarstvenem 
področju je zaželeno, da države članice 
svojo pozornost usmerijo na področje 
javnega naročanja čistih vozil, ki 
uporabljajo alternativna goriva in 
tehnologije, zlasti biogoriva, vodik ter 
električne ali elektro–izgorevalne hibridne 
sisteme.

Obrazložitev

Pomembno je, da se države članice osredotočijo na spodbujanje alternativnih goriv in 
tehnologij, ne glede na to, da je direktiva tehnološko nevtralna.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) Sočasno bi nacionalni instrumenti in 
instrumenti Skupnosti s področja raziskav 
in razvoja ter sredstva iz strukturnih 
skladov morali podpreti razvoj novih 
tehnologij na področju vozil in 
alternativnih goriv.

Obrazložitev

Ustvarjanje trga s povečanjem povpraševanja morajo spremljati ukrepi za spodbujanje 
raziskav, tehnoloških inovacij in ustreznega uvajanja na trg. Zato so potrebna javna sredstva, 
na nacionalni ravni in na ravni EU. V te namene bi lahko bolje izkoristili pozornost, ki jo v 
zadnjem času strukturni skladi namenjajo področju inovacij.

Predlog spremembe 7
Člen 4, odstavek 1

1. Opredelitev čistega vozila iz člena 2(b) se 
lahko prilagaja tehnološkemu napredku v 
skladu s postopkom iz člena 6(2).

1. Opredelitev čistega vozila iz člena 2(b) se 
lahko prilagaja tehnološkemu napredku v 
skladu s postopkom iz člena 5(2).
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Obrazložitev

Popravek tehnične napake. 

Predlog spremembe 8
Člen 4, odstavek 2 a (novo)

2a. Komisija zagotovi, da so pomembne 
informacije glede vseh predvidenih ukrepov 
pravočasno na voljo zainteresiranim 
stranem.

Obrazložitev

Z namenom uporabe znanja in izkušenj, ki jih imajo industrija in nevladne organizacije, bi 
morala Komisija in odbor z njimi vzpostaviti trajen dialog ter omogočiti razširjanje 
informacij in stalna posvetovanja.

Predlog spremembe 9
Člen 6, odstavek 2, pododstavek 2

Najkasneje v treh letih od datuma iz člena 
7(1) pripravi Komisija poročilo o izvajanju 
ukrepov te direktive v posameznih državah 
članicah za naročanje čistih vozil s težo nad 
3,5 t. V poročilu oceni učinke Direktive, 
poročanje držav članic in potrebo po 
nadaljnjem ukrepanju, ter navede potrebne 
predloge, zlasti glede razširitve obveznosti 
naročila čistih vozil na osebne avtomobile in 
lahka vozila s težo do 3,5 t.

Najkasneje v dveh letih od datuma iz člena 
7(1) pripravi Komisija poročilo o izvajanju 
ukrepov te direktive v posameznih državah 
članicah za naročanje čistih vozil s težo nad 
3,5 t. V poročilu oceni učinke Direktive, 
poročanje držav članic in potrebo po 
nadaljnjem ukrepanju, ter navede potrebne 
predloge, zlasti glede razširitve obveznosti 
naročila čistih vozil na osebne avtomobile in 
lahka vozila s težo do 3,5 t.

Obrazložitev

Boljša predvidljivost glede pravne ureditve v prihodnosti je za avtomobilsko industrijo, z 
dolgoročnim vlaganjem v ta sektor in načrtovanjem dejavnosti, izredno velikega pomena. Ta 
industrija potrebuje čas, zato da lahko izvede dobro premišljena in stroškovno učinkovita 
vlaganja v razvoj in proizvodnjo, kar je tudi med drugim v prvi vrsti predlagala Skupina na 
visoki ravni CARS21. Zato mora Komisija v kar najkrajšem času oceniti potrebo po 
nadaljnjih ukrepih.
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