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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja načeloma pozdravlja predlog Komisije za direktivo Evropskega 
parlamenta in Sveta o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz, saj 
je to priložnost za spodbujanje čistih in energijsko učinkovitih proizvodov. Priznava, da ta 
predlog kaže na izboljšanje v primerjavi z drugimi predlogi, zlasti pa pozdravlja pristop, ki je 
neodvisen od tehnologije.

Pripravljavec mnenja pa se ne strinja s predlogom Komisije, da bi ekološka in energetsko 
učinkovita merila za javna naročila postala obvezna. Meni, da predlagano uvajanje obveznih 
meril pri javnih naročilih, četudi je namen v tem primeru pohvalen, ni nujno skladno s 
temeljnimi načeli zakonodaje Skupnosti o javnih naročilih in lahko pomeni nezaželen 
precedens. Zato predlaga, da se ustreznim organom držav članic prepusti izbira, kdaj bodo 
uporabili ta merila, kar pa ne pomeni, da je treba izključiti jasno sporočilo tem organom in 
telesom, naj uvedejo omenjena okoljska merila v ustrezna javna naročila.

Za večjo jasnost pripravljavec mnenja tudi poziva, naj se v tem predlogu jasno navajajo 
ustrezni denarni pragovi za javna naročila iz Direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES, saj Komisija 
ne omenja neposredno minimalnega praga, nad katerim naj veljajo ta nova pravila.

Pripravljavec mnenja predlaga, naj se v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom o boljši 
pripravi zakonodaje doda uvodna izjava, ki bi spodbujala države članice, naj pripravijo svoje 
preglednice, iz katerih bo razviden odnos med to direktivo in ukrepi za njen prenos v 
nacionalno zakonodajo, ter naj jih objavijo.

Ker predlog zadeva predvsem področje gospodarskih vozil (npr. posebne tovornjake in 
avtobuse za operativno podporo in vzdrževanje infrastrukture, čistilne stroje), pripravljavec 
mnenja predlaga, naj se za posamezna vozila naredijo izjeme, saj imajo posebno obliko in 
opremo ter se zato njihova poraba energije razlikuje od porabe pri drugih vozilih. 

Pripravljavec mnenja poudarja, da je presoja vpliva tega predloga nepopolna, na primer glede 
pričakovanih stroškov in znanstvenih dokazov, ki podpirajo povezavo med internalizacijo 
zunanjih stroškov s konkretnimi vsotami, ter ne upošteva obstoječih standardov, kot so 
stadardi Euro. Zato poziva Komisijo, naj presodi učinke in metodologijo te direktive na 
osnovi dvoletnega obdobja in naj v zvezi s tem npr. upošteva učinek na okolje v zvezi z gorivi 
iz obnovljivih virov in novimi koraki v razvoju glede na standarde Euro (prihodnja 
zakonodaja Euro VI).  

Zaradi zelo tesnega časovnega razporeda za sprejetje mnenja, ki ga je določil pristojni odbor, 
si pripravljavec mnenja v nadaljnjevanju postopka pridržuje pravico vlaganja nadaljnjih 
sprememb pri teh točkah.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
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Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Poročilo skupine na visoki ravni CARS 
21 z dne 12. decembra 2005 je podprlo 
pobudo Komisije, da predstavi predlog o 
spodbujanju čistih in energetsko 
učinkovitih vozil, če je pristop tehnološko 
nevtralen in temelji na rezultatih.

(9) Poročilo skupine na visoki ravni 
CARS 21 z dne 12. decembra 2005 je 
podprlo pobudo Komisije, da predstavi 
predlog o spodbujanju čistih in energetsko 
učinkovitih vozil, če je celosten pristop 
tehnološko nevtralen in temelji na 
rezultatih ter vključuje proizvajalce vozil, 
dobavitelje nafte ali goriv, serviserje, 
stranke ali voznike in javne organe.

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 prihrankov
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, gospodarstvo pa bi temeljilo 
na obnovljivih virih energije.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Direktiva obravnava potrebo po 
dodatni podpori za javne organe s 
finančnimi spodbudami in spodbudami, 
povezanimi z obveščanjem in 
izobraževanjem.

Obrazložitev

Javni organi potrebujejo dodatno podporo, sredstva in druge spodbude za uveljavljanje 
prednostnih, bolj ekoloških možnosti. Dobiti morajo smernice o nadaljnjem ukrepanju, ki bi 
uradnikom za javna naročila pri obravnavi različnih vrst vozil/goriv omogočile boljše 
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poznavanje njihove zmogljivosti, učinkovitosti, razpoložljivosti in enostavnosti za uporabo. To 
bi pomagalo znižati nepotrebno rabo omejenih virov in javnega denarja, odgovorni za javna 
naročila pa bi se na podlagi informacij bolj osveščeno odločali za nove tehnologije vozil.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Pri izpolnjevanju zahteve, da se 
energetski in okoljski vplivi upoštevajo z 
določitvijo tehničnih zahtev, lahko javni 
in zasebni naročniki ter prevozniki 
določijo zahteve po višji ravni energetske 
učinkovitosti in varstva okolja, kot je 
določeno z evropsko zakonodajo, na 
primer z upoštevanjem prihodnjih 
standardov Euro.

Obrazložitev

V predlogu so nedoslednosti med obstoječo in prihodnjo zakonodajo (Euro VI), na primer v 
zvezi z opredelitvijo porabe goriva. Zato morajo imeti naročniki možnost upoštevati obstoječo 
in prihodnjo evropsko zakonodajo.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Obvezna uporaba meril za naročila 
čistih in energetsko učinkovitih vozil ne 
izključuje vključitve drugih meril za 
dodelitev naročila. Prav tako ne 
preprečuje izbire predelanih vozil, ki se 
nadgradijo, da bi bila ekološko 
sprejemljivejša.

(16) Okoljska merila, določena v tej 
direktivi, ne preprečujejo izbire predelanih 
vozil, ki se nadgradijo, da bi bila ekološko 
sprejemljivejša.

Obrazložitev

Obvezna okoljska merila, predvidena v tej direktivi, niso skladna z direktivama o javnih 
naročilih 2004/17/ES in 2004/18/ES. Naročniki morajo imeti proste roke pri izbiri meril, ki 
jih navedejo v dokumentaciji za naročila, ter obdržati možnost izbire na podlagi ekonomsko 
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najugodnejše ponudbe ali najnižje cene in prostovoljno uporabiti predlagana okoljska merila.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Države članice bi morale v skladu s 
točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma 
o boljši pripravi zakonodaje1 zase in v 
interesu Skupnosti pripraviti svoje lastne 
tabele, ki čim bolje ponazarjajo korelacijo 
med to direktivo in ukrepi za njen prenos 
v nacionalno zakonodajo, ter jih objaviti.
___________
1 UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

Obrazložitev

Za večjo preglednost pri izvajanju.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19b) Prednost je treba dati vozilom, ki 
uporabljajo alternativna goriva in vodijo k 
čistemu cestnemu prevozu ter občutnemu 
izboljšanju kakovosti zraka. Zato morajo 
Komisija in države članice spodbujati 
razvoj motornih vozil na vodikov pogon.

Obrazložitev

To naj bo za nas priložnost, da spodbujamo čiste energije, kot je vodik. Nujno moramo 
spodbujati razvoj te tehnologije.

Predlog spremembe 8
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Predlog direktive
Uvodna izjava 19 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19c) Države članice morajo v prihodnja 
prizadevanja za izvajanje, spremljanje in
oceno določb te direktive vključiti občine 
in regije.

Obrazložitev

Za boljše izvajanje je potrebna udeležba vseh ravni oblasti.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19d) Države članice in Komisija bi 
morale svoja prizadevanja usmeriti v 
podporo vodiku kot gorivu prihodnosti. 
Vodikov pogon je čist način pogona vozil 
in njegova uporaba bi morala prispevati k 
ustvarjanju gospodarstva brez 
onesnaževanja, saj vozila na vodikov 
pogon ne proizvajajo ne onesnaževal na 
osnovi ogljika ne emisij toplogrednih 
plinov iz izpušnih cevi.

Obrazložitev

To naj bo za nas priložnost, da spodbujamo čiste energije, kot je vodik. Nujno moramo 
spodbujati razvoj te tehnologije.

Predlog spremembe 10

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 

V tej direktivi je zahtevano, da javni in
zasebni naročniki v smislu direktiv 
2004/17/ES in 2004/18/ES, pa tudi 
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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. 

nekateri prevozniki, ki imajo z javnim 
organom sklenjeno pogodbo ali katerim je 
javni organ izdal licenco, dovoljenje ali 
pooblastilo, pri naročanju vozil za cestni 
prevoz prostovoljno upoštevajo operativne 
stroške porabe energije, emisij CO2 in 
onesnaževal, nastalih med življenjsko dobo 
vozil, da bi spodbujali čista in energetsko 
učinkovita vozila.

Obrazložitev

Obvezna okoljska merila, predvidena v tej direktivi, niso skladna z direktivama o javnih 
naročilih 2004/17/ES in 2004/18/ES. Naročniki morajo imeti proste roke pri izbiri meril, ki 
jih navedejo v dokumentaciji za naročila, ter obdržati možnost izbire na podlagi ekonomsko 
najugodnejše ponudbe ali najnižje cene in prostovoljno uporabiti predlagana okoljska merila.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 Člen 2

Naročila čistih in energetsko učinkovitih 
vozil

Obseg

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. Direktiva se uporablja za javna 
naročila vozil za cestni prevoz, ki jih 
sklepajo:

a) javni in zasebni naročniki, ki jih 
obvezujejo pravila o javnem naročanju iz 
direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES, v 
skladu z ustreznimi pragovi iz teh direktiv;
b) izvajalci obveznosti javnih služb na 
podlagi javnih naročil storitev v smislu 
uredbe (ES) št. 1370/2007, kadar 
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presegajo prag, ki ga določi država 
članica in ki ne presega pragov iz direktiv 
2004/17/ES in 2004/18/ES.

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. V primerih, ko javni ali zasebni 
naročniki v smislu direktiv 2004/17/ES in 
2004/18/ES ter izvajalci obveznosti javnih 
služb na podlagi javnih naročil storitev v 
smislu uredbe (ES) št. 1370/2007 
uporabijo operativne stroške porabe 
energije, emisij CO2 in onesnaževal, 
nastalih med življenjsko dobo, kot merilo 
za dodelitev naročila vozil za cestni prevoz, 
lahko uporabijo metodologijo iz člena 3.

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.

Obrazložitev

Med tem predlogom in splošnima direktivama o javnih naročilih (2004/17/ES in 2004/18/ES) 
mora biti jasna povezava. Poleg tega predlog Komisije ne omenja najnižjih denarnih pragov, 
nad katerimi naj se uporabljajo ta pravila. Treba je tudi izvzeti nekatera vozila iz področja 
uporabe te direktive, saj so individualno oblikovana in opremljena, zaradi česar se njihova 
poraba energije razlikuje od porabe ostalih vozil.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Opredelitev pojmov

Za namene te direktive:
– „javni naročniki“ pomenijo naročnike iz 
člena 2(1)(a) direktive 2004/17/ES in 
člena 1(9) direktive 2004/18/ES;
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– „zasebni n a r o č n i k i “  pomenijo 
naročnike iz člena 2(2) direktive 
2004/17/ES;
– „Vozilo za cestni prevoz“ pomeni vozilo, 
ki ga določa kategorija vozila iz 
preglednice 3 v Prilogi.

Obrazložitev

Predlog Komisije bi bil boljši, če bi vseboval ločen del s podrobnimi definicijami ustreznih 
pojmov.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Energetski in okoljski stroški kot merilo 
za dodelitev naročila vozil

Naročila čistih in energetsko učinkovitih
vozil

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene te direktive se operativnim 
stroškom porabe energije, emisij CO2 in 
onesnaževal, ki nastanejo med življenjsko 
dobo vozila in so povezani z delovanjem 
vozil v okviru dodelitve naročila, določi 
denarna vrednost, izračunajo pa se v 
skladu z metodologijo iz točk (a), (b) in 
(c).

1. Države članice zagotovijo, da vsi javni 
in zasebni naročniki ter drugi akterji iz 
člena 2 pri naročanju vozil za cestni 
prevoz najpozneje od datuma iz člena 7(1) 
prostovoljno upoštevajo energetske in 
okoljske vplive med življenjsko dobo vozil 
iz odstavka 1a tega člena ter uporabijo 
eno od možnosti iz odstavka 1b tega člena. 

(a) stroški porabe energije za delovanje 
vozila, ki nastanejo med življenjsko dobo 
vozila, se izračunajo po naslednji 
metodologiji:
– poraba goriva na kilometer pri vozilu v 
skladu z odstavkom 2 tega člena se 
pretvori v porabo energije na kilometer s 
pretvorbenimi faktorji iz razpredelnice 1 v 
Prilogi za energijsko vsebnost različnih 
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goriv;
– na enoto energije se uporablja ena 
denarna vrednost. Ta vrednost je enaka 
ceni na enoto energije bencina ali 
dizelskega goriva pred davkom, če se 
uporablja kot gorivo za prevoz, pri čemer 
se uporablja nižja cena;
– stroški porabe energije, ki nastanejo 
med življenjsko dobo vozila pri njegovem 
delovanju, se izračunajo s pomnožitvijo 
kilometrine, prevožene med življenjsko 
dobo vozila, v skladu z odstavkom 3 in 
porabe energije na kilometer v skladu s 
prvo alineo tega odstavka ter cene za 
enoto energije v skladu z drugo alineo 
tega odstavka.
(b) Stroški emisij CO2, ki nastanejo med 
življenjsko dobo vozila pri njegovem 
delovanju, se izračunajo s pomnožitvijo 
kilometrine, prevožene med življenjsko 
dobo vozila, v skladu z odstavkom 3 in 
emisij CO2 v kilogramih na kilometer v 
skladu z odstavkom 2 ter cene za kilogram 
iz razpredelnice 2 v Prilogi.
(c) Stroški emisij onesnaževal, ki 
nastanejo med življenjsko dobo vozila pri 
njegovem delovanju, se izračunajo s 
seštevanjem stroškov emisij dušikovih 
oksidov, nemetanskih ogljikovodikov in 
delcev. Stroški za vsako onesnaževalo, ki 
nastanejo med življenjsko dobo vozila, se 
izračunajo s pomnožitvijo kilometrine, 
prevožene v življenjski dobi vozila, v 
skladu z odstavkom 3 in emisij v gramih 
na kilometer v skladu z odstavkom 2 ter 
ustrezne cene za gram iz razpredelnice 2 v 
Prilogi.

(Prvi del tega predloga spremembe je iz člena 2 predloga Komisije.)

Obrazložitev

Predlog spremembe razjasnjuje uporabo predloga Komisije, da bo bolj skladen z obstoječimi 
pravili EU o javnem naročanju.
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ocena energetskih in okoljskih vplivov 
upošteva vsaj:
a) porabo energije;
b) emisije CO2; 
c) emisije onesnaževal, kakor so 
opredeljena v Prilogi. 
Poleg energetskih in okoljskih vplivov iz 
prvega pododstavka lahko javni in zasebni 
naročniki ter prevozniki pri naročanju 
upoštevajo tudi druge okoljske vplive, ki 
so povezani z obratovanjem vozil.

Obrazložitev

Predlog spremembe razjasnjuje uporabo predloga Komisije, da bo bolj skladen z obstoječimi 
pravili EU o javnem naročanju.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Zahteve iz odstavkov 1 in 1a se 
izpolnijo v skladu z eno od naslednjih 
možnosti:
(a) v dokumentaciji za naročilo vozil za 
cestni prevoz glede na okoljska merila se 
določijo tehnične specifikacije, ki, kadar 
je mogoče, temeljijo na evropskih 
standardih energetske učinkovitosti, kot je 
emisijski standard Euro, in na ekološki 
sprejemljivosti; ali
(b) merila za izbiro ponudnika vključujejo 
energetska in okoljska merila iz 
odstavka 4.
V primerih, ko se tem vplivom določi 
denarna vrednost, ki se upošteva pri 
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odločitvi o izbiri ponudnika, lahko države 
članice prostovoljno uporabijo spodaj 
naštete določbe:
(a) stroški porabe energije za delovanje 
vozila, ki nastanejo med življenjsko dobo 
vozila, se izračunajo po naslednji 
metodologiji:
– poraba goriva na kilometer pri vozilu v 
skladu z odstavkom 2 se pretvori v porabo 
energije na kilometer s pretvorbenimi 
faktorji iz preglednice 1 v Prilogi za 
energijsko vsebnost različnih goriv;
– na enoto energije se uporablja ena 
denarna vrednost. Ta vrednost je enaka 
ceni na enoto energije bencina ali 
dizelskega goriva pred davkom, če se 
uporablja kot gorivo za prevoz, pri čemer 
se uporablja nižja cena;
– stroški porabe energije, ki nastanejo 
med življenjsko dobo vozila pri njegovem 
delovanju, se izračunajo s pomnožitvijo 
kilometrine, prevožene med življenjsko 
dobo vozila, v skladu z odstavkom 3 in 
porabe energije na kilometer v skladu s 
prvo alineo tega pododstavka ter cene za 
enoto energije v skladu z drugo alineo 
tega pododstavka.
(b) Stroški emisij CO2, ki nastanejo med 
življenjsko dobo vozila pri njegovem 
delovanju, se izračunajo s pomnožitvijo 
kilometrine, prevožene med življenjsko 
dobo vozila, v skladu z odstavkom 3 in 
emisij CO2 v kilogramih na kilometer v 
skladu z odstavkom 2 ter cene za kilogram 
iz razpredelnice 2 v Prilogi;
(c) stroški emisij onesnaževal, ki 
nastanejo med življenjsko dobo vozila pri 
njegovem delovanju, se izračunajo s 
seštevanjem stroškov emisij dušikovih 
oksidov, nemetanskih ogljikovodikov in 
trdih delcev. Stroški vsakega 
onesnaževala, ki n a s t a n e j o  med 
življenjsko dobo vozila, se izračunajo s 
pomnožitvijo kilometrine, prevožene med 
življenjsko dobo vozila, v skladu z 
odstavkom 3 in emisij v gramih na 
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kilometer v skladu z odstavkom 2 ter 
ustrezne cene za gram iz razpredelnice 2 v 
Prilogi.

(Točke (a), (b) in (c) drugega pododstavka so iz člena 3, odstavka 1 predloga Komisije.)

Obrazložitev

Predlog spremembe razjasnjuje uporabo predloga Komisije, da bo bolj skladen z obstoječimi 
pravili EU o javnem naročanju.
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