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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dieter-Lebrecht Koch

Predlog spremembe 7

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, da kot 
pristojni odbor predlaga zavrnitev predloga Komisije.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva ni ne aktualna ne smotrna. Ustvarja birokracijo in poleg državam članicam jemlje 
poslovno sposobnost tudi "javnim organom" in javno-zasebnim partnerstvom.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Willi Piecyk in Marta Vincenzi

Predlog spremembe 8

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane, da kot 
pristojni odbor predlaga zavrnitev predloga Komisije.

Or. it

Obrazložitev

Čista vozila so dolgoročno dražja od klasičnih vozil. Za javne organe bodo obvezni večji 
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izdatki, ne bo pa uveden sistem pomoči, na primer v obliki nacionalnega ali skupnostnega 
izravnalnega sklada. Te določbe krnijo načelo avtonomije, ki velja za organizacije javnih 
organov in njihovo upravljanje. Pred sprejetjem posameznih ukrepov je zato treba določiti 
načelne strateške smernice za področje okolja in energije ter s tem omogočiti usmerjenost 
raziskav in vlaganj.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 6 a (novo)

(6a) Člen 299(2) Pogodbe ES predvideva 
sprejetje posebnih ukrepov, katerih namen 
je predvsem določiti pogoje izvajanja 
Pogodbe v najbolj oddaljenih regijah.

Or. pt

Obrazložitev

Gre za strogo izvajanje določbe iz člena 299(2) Pogodbe ES.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marta Vincenzi

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 8

(8) Standarde učinkovitosti je treba 
uporabljati za spodbujanje čistih vozil. 
Standard za do okolju 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 

(8) Standarde delovanja in učinkovitosti, ki
ne zadevajo le varstva okolja, ampak tudi 
varčevanje z energijo, je treba uporabljati za 
spodbujanje čistih vozil. Standard za do 
okolju 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 
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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.

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, pri čemer je 
treba poleg delovanja z vidika varstva 
okolja oceniti tudi energetsko učinkovitost. 
Opredelitev je treba zlasti razširiti na 
motorje, ki uporabljajo hibridno 
tehnologijo ali ne povzročajo za okolje 
obremenjujočih emisij.

Or. it

Obrazložitev

Opredelitev okolju prijaznejših vozil (EEV) je treba spremeniti tako, da se upoštevajo 
parametri energetske učinkovitosti in vključi inovativna tehnologija, ki bo ustrezala 
smernicam evropske energetske politike in zahtevam skupnosti glede alternativnih goriv.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marta Vincenzi

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 13

(13) Čista vozila imajo višjo nakupno ceno 
kot klasična vozila, saj trg za to vrsto vozil 
še ni dobro razvit. Če bi bilo ustvarjeno 
najmanjše povpraševanje po teh vozilih, bi 
se proizvajalci zanesljivo pozitivno odzvali, 
kar bi na trg privedlo učinkovitejše 
tehnologije. Ko povpraševanje narašča, 
ekonomije obsega povzročijo nižanje cen.

(13) Čista vozila imajo višjo nakupno ceno 
kot klasična vozila, saj trg za to vrsto vozil 
še ni dobro razvit. Če bi bilo ustvarjeno 
najmanjše povpraševanje po čistih vozilih, 
bi se proizvajalci zanesljivo pozitivno 
odzvali, kar bi na trg privedlo učinkovitejše 
tehnologije, vendar bi bilo treba sočasno 
vzpostaviti minimalno prodajno mrežo za 
alternativna goriva, da bi imeli uporabniki 
dejansko možnost izbire. Ko povpraševanje 
po čistih vozilih in razpoložljivosti 
alternativnih goriv narašča, ekonomije 
obsega povzročijo nižanje cen pri čistih 
vozilih ter zmanjšanje za okolje 
obremenjujočih emisij in porabe energije.

Or. iitit
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Obrazložitev

Za vzpostavitev trga ni dovolj spodbuditi povpraševanja, ampak mora tudi obstajati možnost 
izbire. Uporabnik, torej tudi imetnik čistih vozil, mora predvsem imeti možnost izbire med 
vsemi, konvencionalnimi in inovativnimimi vrstami goriva. Politika, ki le pogojuje in nadzira, 
gotovo ne zadošča za vzpostavitev avtonomnega in učinkovitega trga.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Willi Piecyk

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 14

(14) Višja cena čistih vozil ne sme biti vzrok 
poslabšanja kakovosti storitev javnega 
prevoza. Zato lahko finančna podpora iz 
državnih skladov in ustreznih skladov 
Skupnosti pokrije višje stroške, nastale 
zaradi takega naročila. Zaradi zmanjšanja 
posledic za okolje in zdravje se pričakuje 
splošen pozitiven rezultat stroškov in koristi 
za družbo.

(14) Višja cena čistih vozil ne sme biti vzrok 
poslabšanja kakovosti storitev javnega 
prevoza. Zato mora finančna podpora iz 
nacionalnih proračunov držav članic in 
ustreznih skladov Skupnosti pokriti višje 
stroške, nastale zaradi takega naročila. 
Zaradi zmanjšanja posledic za okolje in 
zdravje se pričakuje splošen pozitiven 
rezultat stroškov in koristi za družbo.

Or. de

Obrazložitev

Predlog najbolj prizadene uprave regionalnih in lokalnih skupnosti. Le-te bi pričakovani 
dodatni stroški finančno pretirano obremenili.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Willi Piecyk

Predlog spremembe 13
Člen 1

Ta direktiva od držav članic zahteva, da z 
ustreznimi ukrepi zagotovijo, da javni 
organi naročajo določeno kvoto čistih vozil.

Cilj te direktive je spodbujanje prodaje 
čistih vozil. S tem naj bi proizvajalce 
spodbudili k hitrejšemu pospeševanju 
razvoja vozil z manjšo porabo energije in 
manjšimi emisijami onesnaževal.

Or. de

Obrazložitev

Prostovoljnost se kaže kot boljše načelo. Evropski zakonodajalec se je v podobnem primeru, 
"Direktivi 2003/30/ES za pospeševanje rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju 
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prevoza", že enkrat odločil za to pot.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 14
Člen 1

Ta direktiva od držav članic zahteva, da z 
ustreznimi ukrepi zagotovijo, da javni organi 
naročajo določeno kvoto čistih vozil.

Ta direktiva od držav članic zahteva, da z 
ustreznimi ukrepi zagotovijo, da javni organi 
in izvajalci, ki z njihovo koncesijo ali 
dovoljenjem opravljajo prevozne storitve, le 
če je trajanje veljavnosti pogodb 
podizvajalcev najmanj osem let, naročajo 
določeno kvoto čistih vozil.

Or. de

Obrazložitev

Da zagotovimo skladnost s členom 3, moramo v področje uporabe direktive vključiti tudi 
"izvajalce, ki opravljajo prevozne storitve s koncesijo ali z dovoljenjem javnih organov". 
Pogodbe s podizvajalci imajo pogosto bistveno krajši rok trajanja od linijskih koncesij, ki jih 
dodeli naročnik, in zato pogosto ne izpolnjujejo zakonsko določenih rokov za amortizacijo. 
Amortizacija povečanih stroškov pri standardu učinkovitosti okolju prijaznejših vozil (EEV) 
pri kratkih rokih trajanja ni možna in bi bila nepravična za podizvajalce.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marta Vincenzi

Predlog spremembe 15
Člen 2, točka (b)

b) „Čisto vozilo“ pomeni novo vozilo 
cestnega prometa, ki je v skladu s 
standardom „EEV“ (do okolja bolj prijazno 
vozilo), kot je opredeljeno v veljavni 
različici v členu 1(c) in količinsko določeno 
v oddelku 6.2.1 Priloge I k Direktivi 
2005/55/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta. 

b) „Čisto vozilo“ pomeni novo vozilo 
cestnega prometa, ki je v skladu s 
standardom „EEV“ (do okolja bolj prijazno 
vozilo), kot je opredeljeno v veljavni 
različici v členu 1(c) in količinsko določeno 
v oddelku 6.2.1 Priloge I k Direktivi 
2005/55/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, ki je trenutno omejena na parametre 
za ocenjevanje vpliva na okolje in bo v 
prihodnjih različicah razširjena na 
ocenjevanje energetske učinkovitosti.

Or. it



AM\614756SL.doc PE 374.104v01-00 6 AM\

SL

Obrazložitev

Opredelitev čistega vozila je treba ustrezno preoblikovati, da bo ocenjena tudi energetska 
učinkovitost in vključena inovativna tehnologija. Ohranitev sedanje opredelitve okolju 
prijaznejšega vozila (EEV), na katero se nanaša člen 2, pomeni neupoštevanje vozil, ki ne 
izpuščajo običajnih emisij in ki bolj prispevajo k varčevanju z energijo. Določbe za 
ustvarjanje spodbud za uporabo čistejših vozil se omejujejo na motorje na metanski pogon, 
edino tehnološko alternativo, ki trenutno daleč najbolj odgovarja opredelitvi okolju 
prijaznejšega vozila (EEV).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Saïd El Khadraoui

Predlog spremembe 16
Člen 2, točka (b)

b) „Čisto vozilo“ pomeni novo vozilo 
cestnega prometa, ki je v skladu s 
standardom „EEV“ (do okolja bolj prijazno 
vozilo), kot je opredeljeno v veljavni 
različici v členu 1(c) in količinsko določeno 
v oddelku 6.2.1 Priloge I k Direktivi 
2005/55/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta.

b) „Čisto vozilo“ pomeni novo vozilo 
cestnega prometa, ki je v skladu s 
standardom „EEV“ (do okolja bolj prijazno 
vozilo) oziroma z enakovrednim ali še 
višjim standardom, kot je opredeljeno v 
veljavni različici v členu 1(c) in količinsko 
določeno v oddelku 6.2.1 Priloge I k 
Direktivi 2005/55/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta. 

Or. en

Obrazložitev

Javni organi bi morali imeti možnost, da poleg novih vozil nabavljajo tudi rabljena vozila, ki 
so zaradi svoje tehnološke opreme okolju prav tako prijazna kot vozila, ki odgovarjajo 
standardu EEV, ali celo še bolj prijazna. S tem bi prispevali k oživitvi trga za nadgradljivo 
tehnologijo, ki ima enak ali celo večji učinek glede zmanjševanja škodljivih snovi. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reinhard Rack

Predlog spremembe 17
Člen 3

Države članice zagotovijo kvoto 25 % vozil 
cestnega prometa z dovoljenim tehničnim 
maksimumom naložene teže nad 3,5 ton, ki 
jih javni organi in izvajalci prevoznih 
storitev s koncesijo ali dovoljenjem javnih 
organov, v nadaljnjem besedilu izvajalci, v 
danem letu kupijo ali vzamejo na lizing, za 

Države članice zagotovijo kvoto 10 % vozil 
cestnega prometa z dovoljenim tehničnim 
maksimumom naložene teže nad 3,5 ton, ki 
jih javni organi in izvajalci prevoznih 
storitev s koncesijo ali dovoljenjem javnih 
organov, v nadaljnjem besedilu izvajalci, v 
danem letu kupijo ali vzamejo na lizing, za 
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čista vozila, opredeljena v členu 2. čista vozila, opredeljena v členu 2.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlaga Willi Piecyk

Predlog spremembe 18
Člen 3

Države članice zagotovijo kvoto 25 % vozil 
cestnega prometa z dovoljenim tehničnim 
maksimumom naložene teže nad 3,5 ton, ki 
jih javni organi in izvajalci prevoznih 
storitev s koncesijo ali dovoljenjem javnih 
organov, v nadaljnjem besedilu izvajalci v 
danem letu kupijo ali vzamejo na lizing, za 
čista vozila, opredeljena v členu 2.

Države članice bi si morale prizadevati za 
kvoto 25 % vozil cestnega prometa z 
dovoljenim tehničnim maksimumom 
naložene teže nad 3,5 ton, ki jih javni organi 
in izvajalci prevoznih storitev s koncesijo ali 
dovoljenjem javnih organov, v nadaljnjem 
besedilu izvajalci v danem letu kupijo ali 
vzamejo na lizing, za čista vozila, 
opredeljena v členu 2.

Or. de

Obrazložitev

Prostovoljnost se kaže kot boljše načelo. Evropski zakonodajalec se je v podobnem primeru, 
"Direktivi 2003/30/ES za pospeševanje rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju 
prevoza", že enkrat odločil za to pot.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 19
Člen 3

Države članice zagotovijo kvoto 25 % vozil 
cestnega prometa z dovoljenim tehničnim 
maksimumom naložene teže nad 3,5 ton, ki 
jih javni organi in izvajalci prevoznih 
storitev s koncesijo ali dovoljenjem javnih 
organov, v nadaljnjem besedilu izvajalci, v 
danem letu kupijo ali vzamejo na lizing, za 
čista vozila, opredeljena v členu 2.

Države članice zagotovijo kvoto 25 % vozil 
cestnega prometa z dovoljenim tehničnim 
maksimumom naložene teže nad 3,5 ton, ki 
jih javni organi in izvajalci prevoznih 
storitev s koncesijo ali dovoljenjem javnih 
organov, v nadaljnjem besedilu izvajalci, v 
danem letu kupijo ali vzamejo na lizing, za 
čista vozila, opredeljena v členu 2. Prvi 
stavek se uporablja le pod pogojem, da so 
na evropskem trgu vozil poleg vozil na 
zemeljski plin po običajnih tržnih cenah na
voljo tudi vozila na dizelski pogon v skladu 
s členom 2.
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Or. de

Obrazložitev

Trenutno na evropskem trgu vozil po običajni tržni cenini mogoče dobiti avtobusov na 
dizelski pogon, ki bi ustrezali standardu okolju prijaznejših vozil. To bi pomenilo enostransko 
in obvezno favoriziranje panoge zemeljskega plina in nedopustno poseganje v trg.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 20
Člen 3

Države članice zagotovijo kvoto 25 % vozil 
cestnega prometa z dovoljenim tehničnim 
maksimumom naložene teže nad 3,5 ton, ki 
jih javni organi in izvajalci prevoznih 
storitev s koncesijo ali dovoljenjem javnih 
organov, v nadaljnjem besedilu izvajalci, v 
danem letu kupijo ali vzamejo na lizing, za 
čista vozila, opredeljena v členu 2.

Države članice zagotovijo kvoto 25 % vozil 
cestnega prometa z dovoljenim tehničnim 
maksimumom naložene teže nad 3,5 ton, ki 
jih javni organi in v skladu s členom 1
izvajalci prevoznih storitev s koncesijo ali 
dovoljenjem javnih organov, v nadaljnjem 
besedilu izvajalci, v danem letu kupijo ali 
vzamejo na lizing, za čista vozila, 
opredeljena v členu 2.

Or. de

Obrazložitev

Člen 3 postavlja v neprimerno slabši položaj mala podjetja, saj ima pri njih 25 % kvota večje 
posledice kot pri srednje velikih in velikih podjetjih. Manjša podjetja (< 50 delavcev 
večinoma pomeni celo < kot 40 vozil) ne kupijo več kot eno vozilo na leto, običajno celo le 
vsakih devet let (zakonsko določena amortizacija), tako da bi to pomenilo zakonsko določeno 
izkrivljanje konkurence v breme manjših podjetij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reinhard Rack

Predlog spremembe 21
Člen 3

Države članice zagotovijo kvoto 25 % vozil 
cestnega prometa z dovoljenim tehničnim 
maksimumom naložene teže nad 3,5 ton, ki 
jih javni organi in izvajalci prevoznih 
storitev s koncesijo ali dovoljenjem javnih 
organov, v nadaljnjem besedilu izvajalci, v 
danem letu kupijo ali vzamejo na lizing, za 
čista vozila, opredeljena v členu 2.

Države članice zagotovijo kvoto 25 % vozil 
cestnega prometa z dovoljenim tehničnim 
maksimumom naložene teže nad 3,5 ton, ki 
jih javni organi in v skladu s členom 1 
izvajalci prevoznih storitev s koncesijo ali 
dovoljenjem javnih organov, v nadaljnjem 
besedilu izvajalci, v danem letu kupijo ali 
vzamejo na lizing, za čista vozila, 
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opredeljena v členu 2.

Or. de

Obrazložitev

Mala podjetja so s členom 3 nesorazmerno oškodovana, saj ima pri njih 25 % kvota večje 
posledice kot pri srednje velikih in velikih podjetjih. Mala podjetja ne kupijo več kot eno 
vozilo na leto, tako da 25 % kvota pri teh podjetnikih dejansko pomeni 100 % kvoto. Medtem 
ko bi bila srednje velika in velika podjetja dolžna nabaviti le 25 % delež novih vozil, bi morali 
mali podjetniki vselej nabavljati nova in stroškovno zahtevna vozila. To bi pomenilo zakonsko 
določeno izkrivljanje konkurence v breme malih podjetij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 22
Člen 3, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice, h katerim pripadajo 
najbolj oddaljene regije, navedene v členu 
299(2) Pogodbe ES, lahko sprejmejo 
prehodne ukrepe za obdobje največ dveh let 
za izvajanje te direktive.

Or. pt

Obrazložitev

Namen dodatka k členu 3 je:

1. uporabiti določbo iz člena 299(2) Pogodbe;

2. omogočiti učinkovito uporabo te direktive v najbolj oddaljenih regijah z zmanjšanjem 
močno povečanih stroškov, ki bodo nastali v prometnem sektorju v najbolj oddaljenih regijah 
zaradi stalno oteženih okoliščin, s kakšnimi se soočajo te portugalske, španske in francoske 
regije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Reinhard Rack

Predlog spremembe 23
Člen 3, odstavek 1 b (novo)

1b. Iz odstavka 1 so izvzeta mala podjetja.

Or. de
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Obrazložitev

Mala podjetja so s členom 3 nesorazmerno oškodovana, saj ima pri njih 25 % kvota večje 
posledice kot pri srednje velikih in velikih podjetjih. Mala podjetja ne kupijo več kot eno 
vozilo na leto, tako da 25 % kvota pri teh podjetnikih dejansko pomeni 100 % kvoto. Medtem 
ko bi bila srednje velika in velika podjetja dolžna nabaviti le 25 % delež novih vozil, bi morali 
mali podjetniki vselej nabavljati nova in stroškovno zahtevna vozila. To bi pomenilo zakonsko 
določeno izkrivljanje konkurence v breme majhnih podjetij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Jeggle

Predlog spremembe 24
Člen 3, odstavek 1 c (novo)

1c. Iz odstavka 1 so izvzeta mala podjetja 
(<50 delavcev).

Or. de

Obrazložitev

Mala podjetja so s členom 3 nesorazmerno oškodovana, saj ima pri njih 25 % kvota večje 
posledice kot pri srednje velikih in velikih podjetjih. Mala podjetja (< 50 delavcev večinoma 
pomeni celo < kot 40 vozil) ne kupijo več kot eno vozilo na leto, običajno celo le vsakih devet 
let (zakonsko določena amortizacija), tako da bi to pomenilo zakonsko določeno izkrivljanje 
konkurence v breme majhnih podjetij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marta Vincenzi

Predlog spremembe 25
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) je 
treba pravočasno prilagoditi tehnološkemu
napredku in jo razširiti na tehnološke 
alternative v skladu s postopkom iz člena 
6(2). Opredelitev čistega vozila mora poleg 
parametrov za ocenjevanje učinkov na 
okolje upoštevati tudi energetsko 
učinkovitost.
(treba je opozoriti, da v italijanski verziji
komisijskega dokumenta v prvem stavku stoji 
"je treba... prilagoditi", v drugih jezikovnih 
verzijah pa: "se lahko... prilagaja". Zaradi 
dodane besede "pravočasno" pa je dejansko 
smiselna le prva različica: "je treba... 
prilagoditi". Opozorilo prev.)
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Or. it

Obrazložitev

Opredelitev okolju prijaznejših vozil (EEV) je treba spremeniti tako, da se upoštevajo 
parametri energetske učinkovitosti in vključi inovativna tehnologija, ki bo ustrezala 
smernicam evropske energetske politike in zahtevam Skupnosti glede alternativnih goriv. Če 
se pojem okolju prijaznejših vozil (EEV) omeji, ne bo vključeval vozil, ki ne izpuščajo 
običajnih emisij, in ki v večji meri prispevajo k varčevanju z energijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Bogusław Liberadzki

Predlog spremembe 26
Člen 6, odstavek 1

1. Vsako leto, z učinkom po datumu iz člena 
7(1), države članice za zadevno koledarsko 
leto zberejo statistične podatke o številu in 
relativnih deležih okolju prijaznejših vozil, 
ki so jih javni organi ali izvajalci kupili ali 
vzeli na lizing.

1. Vsako leto, z učinkom po datumu iz člena 
7(1), države članice za zadevno koledarsko 
leto zberejo statistične podatke o številu 
posameznih vrst vozil (avtobusov, 
tovornjakov) in relativnih deležih okolju 
prijaznejših vozil, ki so jih javni organi ali 
izvajalci kupili ali vzeli na lizing.

Or. pl

Obrazložitev

Treba je ustvariti možnost, da se natančneje preuči izvajanje direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Emanuel Jardim Fernandes

Predlog spremembe 27
Člen 6, odstavek 1

1. Vsako leto, z učinkom po datumu iz člena 
7(1), države članice za zadevno koledarsko 
leto zberejo statistične podatke o številu in 
relativnih deležih okolju prijaznejših vozil, 
ki so jih javni organi ali izvajalci kupili ali 
vzeli na lizing.

Države članice predložijo te podatke 
Komisiji vsako leto najkasneje do 30. 
septembra.

1. Vsaki dve leti, z učinkom po datumu iz 
člena 7(1), države članice za zadevno 
koledarsko leto zberejo statistične podatke o 
številu in relativnih deležih okolju 
prijaznejših vozil, ki so jih javni organi ali 
izvajalci kupili ali vzeli na lizing.

Države članice predložijo te podatke 
Komisiji vsaki dve leti najkasneje do 30. 
septembra.

Or. pt
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Obrazložitev

Sprememba bo zagotovila izvajanje določb iz teh členov, ne da bi se zaostrile z izvajanjem 
povezane birokratske zahteve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Willi Piecyk

Predlog spremembe 28
Člen 6, odstavek 2

2. Na podlagi teh podatkov pripravi 
Komisija letno poročilo o izpolnjevanju 
zahtev, ki jih določa ta direktiva.

2. Na podlagi teh podatkov pripravi 
Komisija letno poročilo o izpolnjevanju 
spodbud, ki jih določa ta direktiva.

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 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 spodbujanja prodaje 
čistih vozil pri osebnih avtomobilih in 
lahkih vozilih s težo do 3,5 t.

Or. de

Obrazložitev

Prostovoljnost se kaže kot boljše načelo. Evropski zakonodajalec se je v podobnem primeru, 
"Direktivi 2003/30/ES za pospeševanje rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju 
prevoza", že enkrat odločil za to pot.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Willi Piecyk

Predlog spremembe 29
Člen 7, odstavek 1

Države članice sprejmejo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje dvanajst mesecev po 
datumu iz člena 8. Komisiji nemudoma 
posredujejo besedilo teh predpisov in 
korelacijsko tabelo med predpisi in 
direktivo.

črtano

Države članice se v sprejetih predpisih 
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sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Države 
članice določijo način sklicevanja.

Or. de

Obrazložitev

Prostovoljnost se kaže kot boljše načelo. Evropski zakonodajalec se je v podobnem primeru, 
"Direktivi 2003/30/ES za pospeševanje rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju 
prevoza", že enkrat odločil za to pot. Zato se držav članic ne sme obvezati k izvajanju te 
direktive.


