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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cestni mestni promet in podnebne spremembe

Podnebne spremembe dnevno zadevajo vsakega Evropejca. EU je dosegla dogovor o 20 % 
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do leta 2020, o povečanju svoje energetske 
učinkovitosti za 20 % in o vsaj 20 % uporabi obnovljivih virov energije v skupni porabi 
energije EU.
Sektor cestnega prometa v EU predstavlja 26 % končne porabe energije in 24 % emisij CO2. 
Mestni promet predstavlja 40 % emisij CO2 iz cestnega prometa in do 70 % drugih 
onesnaževal iz prometa. Čeprav ima promet pomembno vlogo pri rasti, predstavlja tudi 
strošek za družbo. 

Vsebina predloga 

Novi predlog nadomešča prvotni predlog Komisije, ki ga je Parlament leta 2006 zavrnil na 
ravni parlamentarnega odbora1. Novi predlog temelji na novem tehnološkem pristopu, ki naj 
bi bil po besedah Komisije nevtralen. Sporna določba, ki bi zagotavljala, da javni organi 
naročajo določeno kvoto čistih vozil, t.j. 25 % prag, je bila umaknjena iz predloga. 

Komisija uvaja usklajeno metodologijo z denarno izraženimi vrednostmi za naročila čistih in 
energetsko učinkovitih vozil za javni prevoz. Javni organi in podjetja, ki opravljajo storitve po 
pogodbi z javnim organom, morajo operativne stroške porabe energije, emisij CO2 in 
onesnaževal, nastalih med življenjsko dobo vozil, vključiti v merila za dodelitev za vsa 
naročila vozil za cestni prevoz. Življenjska doba vozila se opredeli na podlagi tehničnih 
specifikacij. Če teh ni, Komisija določi skupno kilometrino za vozila za cestni prevoz. 

„Zelena“ merila za dodelitev se na začetku lahko vključijo na prostovoljni osnovi, obvezna pa 
postanejo najkasneje do leta 2012. 

Predlog si prizadeva za znižanje stroškov čistih in energetsko učinkovitih vozil z 
vzpostavitvijo kritične mase okolju prijaznih vozil. Pri merilih za dodelitev se lahko uporabi 
obstoječa zakonodaja (EURO standardi emisij iz vozil). 

Obvezna uporaba meril za naročila čistih in energetsko učinkovitih vozil ne izključuje 
vključitve drugih meril za dodelitev naročila in dovoljuje tudi naknadno opremljanje vozil s 
posodobljeno okoljsko tehnologijo in učinkovitostjo. 

Čeprav novi predlog ne vsebuje popolne presoje vplivov, po izračunih Komisije naročila 
javnih organov predstavljajo 16 % BDP EU (pribl. 1,5 milijarde EUR), pri čemer se v EU na 
leto skupaj naroči 110 000 osebnih avtomobilov, 110 000 lahkih gospodarskih vozil, 35 000 
tovornjakov in 17 000 avtobusov. 

                                               
1 Odbor za promet in turizem je zavrnil osnutek mnenja in tako Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
ni prejel nobenega mnenja in je predlog zavrnil.
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Predlogi pripravljavke mnenja

Namen predlagane metodologije je, da bi kot uporabno orodje nacionalnim, regionalnim in 
lokalnim organom pomagala sprejeti najrazumnejše odločitve za mobilnost v mestih glede na 
okolje. Čistejša vozila in inteligentni avtomobili so danes dražji. Javni naročniki bi morali pri 
naročilih čistih in energetsko učinkovitih vozil upoštevati merila glede najmanjših stroškov in 
„zelena“ merila za dodelitev.

Pripravljavka mnenja meni, da bo direktiva dosegla svoj namen, če bodo upoštevani naslednji 
pogoji:
 Države članice obvestijo vse nacionalne, regionalne ali lokalne naročnike in zasebne 

naročnike v smislu direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES o „zelenih“ merilih za nakup 
takšnih vozil s strani prevoznikov, ki imajo z javnim organom sklenjeno pogodbo ali 
katerim je javni organ izdal licenco, dovoljenje ali pooblastilo, da bi spodbujali čista in 
energetsko učinkovita vozila. Javni naročnik lahko zahteva teste za specifične 
prometne razmere in nosilnost.

 Države članice si izmenjujejo informacije v zvezi z „zelenimi“ javnimi naročili in 
njihovim financiranjem. Te informacije vključujejo, vendar niso omejene na strukturne 
sklade, kohezijske sklade, pobudo JESSICA, sedmi okvirni program za raziskave, 
državne pomoči ali pomoč Skupnosti, državna ali evropska nepovratna sredstva in 
posojila. Države članice lahko bolje uporabijo evropske finančne instrumente za 
izboljšanje mobilnosti in kakovosti zraka v mestih. 

 Treba bi bilo spodbujati konkurenčne cene, da razlika v ceni med čistimi in energetsko 
učinkovitimi vozili ter tradicionalnimi vozili ne bi škodovala trgu okolju prijaznih vozil.

 Komisija bi morala zagotoviti skupno evropsko spletišče in zbirko podatkov z vso 
veljavno zakonodajo in vsemi javnimi naročili, ki spodbujajo čista in energetsko 
učinkovita vozila za cestni prevoz, ter z veljavnimi finančnimi instrumenti. 

 Lokalni, regionalni in nacionalni organi bi morali uporabljati skupno evropsko oznako
za naročila okolju prijaznih vozil.

 Države članice in Komisija sprejmejo vse potrebne ukrepe za to, da se bo v okviru 
strateškega spremljanja in vmesnega pregleda nacionalnih strateških referenčnih okvirov 
ter nacionalnih in regionalnih operativnih programov, kakor so opredeljeni v uredbi 
1083/2006, upoštevala mobilnost v mestih in spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih 
vozil za cestni prevoz. Programa CIVITAS in „Pametna energija za Evropo“ bi morala 
biti še naprej deležna podpore.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Države članice bi morale 
nacionalne, regionalne ali lokalne javne 
in zasebne naročnike, ki zagotavljajo 
storitve javnega potniškega prevoza po 
pogodbi, z dovoljenjem ali pooblastilom 
javnih organov, obvestiti o določbah v 
zvezi z naročili čistih in energetsko 
učinkovitih vozil za cestni prevoz.

Obrazložitev

Javnim naročnikom je treba zagotoviti ustrezne informacije, da bodo bolje pripravili 
prevzeme, glede na to, da se bodo določbam direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES pridružila 
nova „zelena“ merila za dodelitev. 

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Čista in energetsko učinkovita vozila 
so sprva dražja od običajnih vozil. Če bi se 
pojavilo dovolj veliko povpraševanje po 
teh vozilih, bi bili stroški zaradi ekonomije 
obsega nižji.

(11) Čista in energetsko učinkovita vozila 
so sprva dražja od običajnih vozil. Če bi se 
pojavilo dovolj veliko povpraševanje po 
teh vozilih, bi bili stroški zaradi ekonomije 
obsega nižji. Podjetja je treba spodbujati k 
zavzemanju za konkurenčne cene, da 
razlika v ceni med čistimi in energetsko 
učinkovitimi vozili ter tradicionalnimi 
vozili ne bi škodovala trgu okolju 
prijaznih vozil.

Obrazložitev

Da bi izkoristili ekonomijo obsega, si mora industrija prizadevati, da bodo tudi čista vozila 
imela konkurenčne cene.

Predlog spremembe 3
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Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Čista in energetsko učinkovita vozila 
so sprva dražja od običajnih vozil. Če bi se 
pojavilo dovolj veliko povpraševanje po 
teh vozilih, bi bili stroški zaradi ekonomije 
obsega nižji.

(11) Čista in energetsko učinkovita vozila 
so sprva dražja od običajnih vozil. Če bi se 
pojavilo dovolj veliko povpraševanje po 
teh vozilih, bi bili stroški zaradi ekonomije 
obsega nižji, ter bi bila zagotovljena 
izgradnja infrastrukture, potrebne za 
oskrbo z vsemi vrstami goriv iz priloge.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Ko se je morajo javni ali zasebni 
naročniki odločiti o nakupu čistega in 
energetsko učinkovitega prevoznega 
sredstva, morajo poleg meril, ki se 
nanašajo na energijo in okolje, upoštevati 
tudi druga merila.

Obrazložitev

Direktiva, o kateri se razpravlja, ne nudi izčrpnega seznama meril, ki naj jih lokalni javni ali 
zasebni kupci upoštevajo ob nakupu okolju prijaznih in energetsko varčnih vozil za cestni 
prevoz.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Državna pomoč za nakup vozil za 
cestni prevoz, vključno z naknadno 
vgradnjo motorjev in rezervnih delov za 
vozila, ki imajo certifikacijo glede na tip 
vozila, bi morala biti dodeljena v okviru 
zakonodaje Skupnosti. Država pomoč je 
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upravičena zaradi interesa celotne 
Skupnosti, zlasti glede trajnostne mestne 
mobilnosti.

Obrazložitev

Državna pomoč, dodeljena za nakup vozil za cestni prevoz, bi morala spoštovati zakonodajo 
Skupnosti.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Države članice in Komisija morajo 
med strateškim spremljanjem in pri 
vmesnem pregledu nacionalnih strateških 
referenčnih okvirov ter nacionalnih in 
regionalnih operativnih programov, kakor 
so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1083/2006  
z 11. junija 2006 o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in 
Kohezijskem skladu in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1260/19991, upoštevati 
upravičenost mobilnosti v mestih do 
finančne pomoči in spodbujanje čistih in 
energetsko učinkovitih vozil za cestni 
prevoz. Ob upoštevanju rezultatov, 
doseženih s programom CIVITAS in 
programom „Pametna energija za 
Evropo“ bodo morale države članice še 
naprej podpirati te pobude.
___________
1 UL L 210, 31.7.2006, str. 25

Obrazložitev

Razprava o zeleni knjigi o mobilnosti v mestih je potekala do 15. marca in številne države 
članice teh vprašanj niso upoštevale v okviru sedanjih nacionalnih operativnih programov. 
Treba bi bilo podpreti in ohraniti dobre pobude, ki so že uveljavljene in so pripomogle k 
obveščanju in usposabljanju lokalnih ali osrednjih organov.  
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej direktivi je zahtevano, da javni ali 
zasebni naročniki v smislu direktiv 
2004/17/ES in 2004/18/ES upoštevajo 
operativne stroške porabe energije, emisij 
CO2 in onesnaževal, nastalih med 
življenjsko dobo vozil, kot merilo za 
dodelitev naročila vozil za cestni prevoz in 
da prevozniki, ki imajo z javnim organom 
sklenjeno pogodbo ali katerim je javni 
organ izdal licenco, dovoljenje ali 
pooblastilo, te stroške upoštevajo kot 
merilo za nakup takšnih vozil, da bi 
spodbujali čista in energetsko učinkovita 
vozila.

V tej direktivi je zahtevano, da javni ali 
zasebni naročniki v smislu direktiv 
2004/17/ES in 2004/18/ES upoštevajo 
operativne stroške porabe energije, emisij 
CO2 in onesnaževal, nastalih med 
življenjsko dobo vozil, kot merilo za 
dodelitev naročila vozil za cestni prevoz, 
vključno z naknadno vgradnjo motorjev in 
rezervnih delov vozil, in da prevozniki, ki 
imajo z javnim organom sklenjeno 
pogodbo ali katerim je javni organ izdal 
licenco, dovoljenje ali pooblastilo, te 
stroške upoštevajo kot merilo za nakup 
takšnih vozil, da bi spodbujali čista in 
energetsko učinkovita vozila.

Obrazložitev

Naknadna vgradnja motorjev in rezervnih delov v vozila za cestni promet, ki imajo 
certifikacijo glede na tip vozila, bi morala biti vključena v izvajanje obravnavane direktive.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 1 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva ne velja za naknadno 
vgradnjo motorjev in rezervnih delov v 
vozila, ki imajo opravljenih že več kot 
75 % vseh kilometrov, predvidenih za 
njihovo življenjsko dobo.

Obrazložitev

Področje izvajanje obravnavane direktive bi moralo vključevati tudi vozila za cestni promet 
kategorij M in N, ki imajo certifikacijo glede na tip vozila, vključno z naknadno vgradnjo 
motorjev in rezervnih delov. Zato, da bi se spodbujala obnova starega in onesnažujočega 
voznega parka in inovacije ter da bi predlagani ukrepi imeli pozitivne učinke, se motorjev in 
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rezervnih delov ne bi smelo vgrajevati v vozila, ki imajo prevoženih več kot 75 % vseh 
kilometrov, predvidenih za njihovo življenjsko dobo.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 1 – alinea 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v izvedbene določbe, zlasti 
v uredbo Skupnosti o državni pomoči in 
Uredbo (ES) št. 1370/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 
2007 o javnih storitvah železniškega in 
cestnega potniškega prevoza ter 
o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 1191/69 in št. 1107/701, države članice 
lahko spodbujajo nabavo ali nakup čistih 
in energetsko učinkovitih vozil za cestni 
prevoz, vključno z naknadno vgradnjo 
motorjev in rezervnih delov v vozila, ki 
nimajo opravljenih več kot 75 % vseh 
kilometrov, predvidenih za njihovo 
življenjsko dobo.
___________
1 UL L 291, 9.11.2007, str. 25

Obrazložitev

Državna pomoč, dodeljena za nakup vozil za cestni prevoz, bi morala biti v skladu z 
zakonodajo Skupnosti.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1 a
Opredelitve

V tej direktivi izraz "vozila za cestni 
prevoz" pomeni vozila kategorij M in N, 
kot sta opredeljeni v direktivi 2007/46/ES 
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Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. 
septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za 
odobritev motornih in priklopnih vozil ter 
sistemov, sestavnih delov in samostojnih 
tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 
Okvirna direktiva (Okvirna direktiva)1, in 
naknadno vgradnjo motorjev in rezervnih 
delov v ta vozila, če nimajo opravljenih 
več kot 75 % vseh kilometrov, predvidenih 
za njihovo življenjsko dobo.
_________
1 UL L 263, 9.10.2007, str. 1

Obrazložitev

Področje izvajanje obravnavane direktive bi moralo vključevati tudi vozila za cestni promet 
kategorij M in N, ki imajo certifikacijo glede na tip vozila, vključno z naknadno vgradnjo 
motorjev in rezervnih delov. Zato, da bi se spodbujala obnova starega in onesnažujočega 
voznega parka in inovacije ter da bi predlagani ukrepi imeli pozitivne učinke, se motorjev in 
rezervnih delov ne bi smelo vgrajevati v vozila, ki imajo prevoženih več kot 75 % vseh 
kilometrov, predvidenih za njihovo življenjsko dobo.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da javni ali 
zasebni naročniki v smislu direktiv 
2004/17/ES in 2004/18/ES najpozneje od 
datuma iz člena 7(1) uporabljajo 
metodologijo, opredeljeno v členu 3, kadar 
upoštevajo operativne stroške porabe 
energije, emisij CO2 in onesnaževal, 
nastalih med življenjsko dobo vozila, kot 
merilo za dodelitev naročila vozil za cestni 
prevoz.

1. Države članice zagotovijo, da javni ali 
zasebni naročniki v smislu direktiv 
2004/17/ES in 2004/18/ES najpozneje od 
datuma iz člena 7(1) lahko uporabljajo 
metodologijo, opredeljeno v členu 3, kadar 
upoštevajo operativne stroške porabe 
energije, emisij CO2 in onesnaževal, 
nastalih med življenjsko dobo vozila, v 
povezavi z drugimi merili za dodelitev 
naročila vozil za cestni prevoz.

Obrazložitev

Merilo za izračun stroškov porabe energije, emisij CO2 in onesnaževal mora biti neobvezno in 
mora dopustiti, da kupci izberejo med ponudbami proizvodov, ki so obenem cenovno 
ugodnejši in prijazni do okolja.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da javni ali 
zasebni naročniki v smislu direktiv 
2004/17/ES in 2004/18/ES najpozneje od 
1. januarja 2012 pri vseh javnih naročilih 
vozil za cestni prevoz upoštevajo 
operativne stroške porabe energije, emisij 
CO2 in onesnaževal, nastalih med 
življenjsko dobo vozil za cestni prevoz, kot
merilo za dodelitev naročila v skladu z 
metodologijo iz člena 3.

2. Države članice zagotovijo, da javni ali 
zasebni naročniki v smislu direktiv 
2004/17/ES in 2004/18/ES najpozneje od 
1. januarja 2012 pri vseh javnih naročilih 
vozil za cestni prevoz lahko med različnimi 
merili upoštevajo operativne stroške 
porabe energije, emisij CO2 in 
onesnaževal, nastalih med življenjsko dobo 
vozil za cestni prevoz, kot med drugimi 
merili za dodelitev naročila v skladu z 
metodologijo iz člena 3.

Obrazložitev

Merilo za izračun stroškov porabe energije, emisij CO2 in onesnaževal mora biti neobvezno in 
mora dopustiti, da kupci izberejo med ponudbami proizvodov, ki so obenem cenovno 
ugodnejši in prijazni do okolja.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da so pri vseh
nakupih vozil za storitve javnega 
potniškega prevoza, ki se opravljajo na 
podlagi licence, dovoljenja ali pooblastila 
javnega organa, najpozneje od 
1. januarja 2012 kot merilo upoštevani 
operativni stroški porabe energije, emisij 
CO2 in onesnaževal, nastalih med 
življenjsko dobo vozil za cestni prevoz, v 
skladu z metodologijo iz člena 3.

3. Države članice zagotovijo, da so pri 
katerem kolu nakupu vozil za storitve 
javnega potniškega prevoza, ki se 
opravljajo na podlagi licence, dovoljenja 
ali pooblastila javnega organa, najpozneje 
od 1. januarja 2012 med drugimi merili
lahko upoštevani operativni stroški porabe 
energije, emisij CO2 in onesnaževal, 
nastalih med življenjsko dobo vozil za 
cestni prevoz, v skladu z metodologijo iz 
člena 3.

Obrazložitev

Merilo za izračun stroškov porabe energije, emisij CO2 in onesnaževal mora biti neobvezno in 
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mora dopustiti, da kupci izberejo med ponudbami proizvodov, ki so obenem cenovno 
ugodnejši in prijazni do okolja.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice lahko uporabljajo bolj 
stroga merila za dodelitev naročil za 
nakup čistih in z energijo varčnih vozil, 
lahko se odločijo za nakup na novo 
opremljenih vozil ali za posodobitev 
obstoječih vozil, na primer z dodajanjem 
filtrov za trde delce in sistemov stanja 
pripravljenosti ali s prilagajanjem 
motorjev manj onesnažujočim gorivom, 
da bi se doseglo boljše varstvo okolja.

Obrazložitev

Vezano na načelo subsidiarnosti. Ta predlog spremembe širi uvodno izjavo 16 predloga 
direktive.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Lokalni, regionalni ali nacionalni 
organi, katerih naročila čistih in 
energetsko učinkovitih vozil predstavljajo 
vsaj 30 % njihovih letnih specifičnih 
naročil, lahko uporabljajo oznako „okolju 
prijazen in varčen cestni prevoz“. 
Komisija določi enotno obliko za to 
oznako. 

Obrazložitev

Javne naročnike je treba spodbujati k zavzemanju za čista in energetsko učinkovita vozila. 
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3c. Od 1. januarja 2013 bo uporaba 
označbe "okolju prijazen in varčen cestni 
prevoz" bo rezerviran javnim ali zasebnim 
naročnikom, katerih 100 % delež letnih 
nakupov vozil za javni cestni prevoz bo 
ekološki. 

Obrazložitev

Da bi se spodbujalo okolju prijazen in energetsko varčen mestni cestni prevoz, bi morala 
ekološka označba po 1. januarju 2013 biti rezervirana le za javne ali zasebne naročnike, 
katerih 100 % delež letnih nakupov vozil za javni cestni prevoz je ekološki. 

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poraba goriva ter emisije CO2 in 
onesnaževal na kilometer zaradi delovanja 
vozila temeljijo na standardiziranih 
preskusnih postopkih EU za vozila, za 
katera so takšni preskusni postopki 
opredeljeni v veljavni zakonodaji EU. Za 
vozila, ki jih standardizirani preskusni 
postopki EU ne zajemajo, se zagotovijo 
primerljivost med različnimi ponudbami z 
uporabo splošno razširjenih preskusnih 
postopkov ali rezultati preskusov, 
opravljenih za javni organ, če pa ti niso na 
voljo, informacije, ki jih sporoči 
proizvajalec.

2. Poraba goriva ter emisije CO2 in 
onesnaževal na kilometer zaradi delovanja 
vozila temeljijo na standardiziranih 
preskusnih postopkih EU za vozila, za 
katera so takšni preskusni postopki 
opredeljeni v veljavni zakonodaji EU. Za 
vozila, ki jih standardizirani preskusni 
postopki EU ne zajemajo, se zagotovijo 
primerljivost med različnimi ponudbami z 
uporabo splošno razširjenih preskusnih 
postopkov ali rezultati preskusov, 
opravljenih za javni organ, če pa ti niso na 
voljo, informacije, ki jih sporoči 
proizvajalec. Javni ali zasebni naročnik 
lahko zahteva rezultate testov, ki so bili 
opravljeni v specifičnih prometnih 
razmerah zadevne mestne skupnosti ob 
upoštevanju nosilnosti.



PE404.574v03-00 14/18 AD\726192SL.doc

SL

Obrazložitev

 Rezultati testov morda niso mogli upoštevati nosilnosti in prometnih razmer za zadevnega 
javnega naročnika. Za korektno primerjavo ponudb lahko javni naročnik zahteva rezultate 
testov, ki so bili opravljeni v specifičnih prometnih razmerah zadevne mestne skupnosti ob 
upoštevanju nosilnosti.  

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Oskrba z gorivom

Države članice zagotovijo, da bo zgrajena 
infrastruktura, potrebna za oskrbo z vsemi 
vrstami goriv, navedenimi v prilogi.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 a
Standardizirani poskusni postopki

Komisija sprejme izvedbene ukrepe, da bi 
se standardizirali poskusni postopki za 
vozila, ki ne spadajo pod evropske 
standardizirane poskusne postopke iz 
člena 3(2). Navedeni ukrepi, namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te 
direktive, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5(2).

Obrazložitev

Ko ni na voljo evropskih standardiziranih poskusnih postopkov za nekatera vozila, bi 
Komisija morala olajšati uresničitev ciljev in izvajanje ukrepov iz obravnavane direktive. Nov 
regulativni postopek s pregledom se uporablja za sprejetje izvedbenih ukrepov.
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Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4 b
Spremljevalni ukrepi

Javni naročniki lahko spodbujajo 
izboljšanje upravljanja mestnega prometa 
s pomočjo posebnih infrastrukturnih 
elementov za učinkovitejši javni prevoz.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe predvideva, da se s pomočjo spremljevalnih ukrepov ustvarijo pogoji, 
potrebni za izvajanje nekaterih ukrepov ali uvajanje infrastrukturnih elementov v zvezi z
obravnavano direktivo, kot so na primer posebni pasovi za cestni promet, signalizacija itd.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 a 
Izmenjava in širjenje informacij 

1. Države članice morajo z določbami te 
direktive in z nacionalno zakonodajo za 
prenos direktive seznanjati nacionalne, 
regionalne ali lokalne javne in zasebne 
naročnike, ki z licenco, dovoljenjem ali 
pooblastilom javnih organov nudijo javne 
potniške prevozne storitve, ter morajo 
zagotavljati pomoč in potrebne 
informacije v zvezi s finančnimi shemami 
Skupnosti, ki se uporabljajo za naročila iz 
te direktive. 
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2. Pri oblikovanju politike na področju 
čistih in energetsko učinkovitih storitev v 
javnem prevozu mora Komisija spodbujati 
širjenje najboljše prakse ter (če je 
potrebno) oblikovati evropsko spletno 
stran, da bi pri nakupu vozil s strani 
subjektov iz te direktive začeli s postopno 
uporabo enotnih meril na ravni 
Skupnosti.
 Komisija v spletno stran vnese vse 
ustrezne informacije glede finančnih 
instrumentov, ki so v vsaki državi članici 
na voljo za mobilnost v mestih in za 
spodbujanje čistih in učinkovitih vozil za 
cestni prevoz.

Obrazložitev

Javnim naročnikom je treba zagotoviti ustrezne informacije, da bodo bolje pripravili 
prevzeme, glede na to, da se bodo določbam direktiv 2004/17 in 2004/18 pridružila nova 
„zelena“ merila za dodelitev.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 b
Uporaba finančnih instrumentov 

Skupnosti
1. Države članice in Komisija med 
strateškim spremljanjem in pri vmesnem 
pregledu nacionalnih strateških 
referenčnih okvirov ter nacionalnih 
operativnih programov, kakor so 
opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1083, 
upoštevajo upravičenost mobilnosti v 
mestih in spodbujanje čistih in energetsko 
učinkovitih vozil za cestni prevoz. 
2. Države članice in Komisija še naprej 
podpirajo pobude za mestni promet, kot 
sta program CIVITAS in program 
„Pametna energija za Evropo“.
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Obrazložitev

Vmesni pregled nacionalnih operativnih programov bi lahko pospešil spodbujanje čistih vozil 
in energetsko učinkovitih vozil z boljšo uporabo različnih finančnih instrumentov, ki so na 
voljo na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti.
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