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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 10
Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrača predlog Komisije.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva o spodbujanju čistih vozil za cestni prevoz ne bi v širšem obsegu doprinesla k 
ohranitvi čistega zraka ali uresničenju ciljev za varovanje podnebja. Krog naslovnikov je 
razmeroma majhen (8,25 % trga). Primerna vozila niso na voljo na vsem območju EU. Poleg 
tega bo v letih 2008/2009 začel veljati standard EURO 5, ki je skoraj enak standardu EEV.
V nasprotju s tem so tudi znatni dodatni stroški, ki nikakor niso sorazmerni z načrtovanimi 
koristmi.
Bolj načrtno in ceneje bi bilo pospeševanje ambicioznega standarda Euro 6, njegov učinek na 
celotnem območju EU pa bi čez čas prinesel zmanjšanje emisij.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Matthias Groote in Jutta D. Haug

Predlog spremembe 11
Predlog zavrnitve
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Evropski parlament zavrača predlog Komisije.

Or. de

Obrazložitev

S tem predlogom ni mogoče pričakovati širšega omembe vrednega učinka na onesnaževanje 
zraka ali uresničenje ciljev za varovanje podnebja. Za vozila veljajo okoljski predpisi 
standarda Euro 5, ki se nanašajo na izdelke in bodo tudi začeli veljati leta 2008.
O takem predlogu je treba razmisliti šele, ko bodo določene mejne vrednosti Euro VI.
Različne vmesne stopnje povzročajo le negotovost in so nepremišljene tudi s stališča okoljske 
politike. Poleg tega tudi ni mogoče pričakovati, da bo direktiva, ki predpisuje naročanje kvote 
okolju prijaznejših vozil, ki jih ni na trgu, dala potrebno razvojno spodbudo avtomobilski 
industriji. Direktiva bi vplivala na manj kot vsako deseto vozilo, ki ga je treba naročiti, in 
ogromni dodatni stroški, ki bi jih pri tem imele občine, niso sorazmerni z rezultatom.

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 12
Odstavek 1 a (novo)

1a. poziva Svet, naj ne oblikuje skupnega stališča, ter poziva Komisijo, naj umakne svoj 
predlog;

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vlagata Matthias Groote in Jutta D. Haug

Predlog spremembe 13
Odstavek 1 a (novo)

1a. poziva Svet, naj ne oblikuje skupnega stališča, ter poziva Komisijo, naj umakne svoj 
predlog;

Or. de

Obrazložitev

S tem predlogom ni mogoče pričakovati širšega omembe vrednega učinka na onesnaževanje 
zraka ali uresničenje ciljev za varovanje podnebja. Za vozila veljajo okoljski predpisi 
standarda Euro 5, ki se nanašajo na izdelke in bodo tudi začeli veljati leta 2008.
O takem predlogu je treba razmisliti šele, ko bodo določene mejne vrednosti Euro VI.
Različne vmesne stopnje povzročajo le negotovost in so nepremišljene tudi s stališča okoljske 
politike . Poleg tega tudi ni mogoče pričakovati, da bo direktiva, ki predpisuje naročanje 
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kvote okolju prijaznejših vozil, ki jih ni na trgu, dala potrebno razvojno spodbudo 
avtomobilski industriji. Direktiva bi vplivala na manj kot vsako deseto vozilo, ki ga je treba 
naročiti, in ogromni dodatni stroški, ki bi jih pri tem imele občine, niso sorazmerni z 
rezultatom.

Predlog Direktive 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 14
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 za 
težka vozila v tej direktivi. Zato je mogoče 
spremeniti to opredelitev, kadar se 
upoštevajo zahteve zadnjega tehničnega 
napredka.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 9

(9)Vozila z nizko porabo goriva ali vozila, ki 
uporabljajo alternativna goriva, vključno z 

(9)Vozila z nizko porabo goriva ali vozila, ki 
uporabljajo alternativna goriva, vključno z 
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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.

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, kar bo prispevalo k večji 
kakovosti zraka in s tem zlasti k bistveno 
večji kakovosti življenja v mestih, k čemur 
Evropsko skupnost zavezuje člen 2 
Pogodbe.

Or. de

Obrazložitev

Sprememba je namenjena razjasnitvi, da bodo hkrati z naročili okolju prijaznih vozil na 
podlagi direktive izpolnjene naloge za izboljšanje kakovosti okolja in večje kakovosti 
življenja, ki jih Skupnosti nalaga člen 2 Pogodbe ES.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 16
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) S spodbujanjem naročil čistih vozil je 
treba prispevati k zmanjšanju onesnaženja in 
manjši porabi energije ter pospeševati 
hitrejšo uvedbo teh tehnologij vozil na trg.

Or. de

Obrazložitev

Treba je opustiti obveznost naročila čistih vozil za ponudnike javnih storitev.
S prožnejšimi določili je mogoče bolje upoštevati dejansko, doslej še ne veliko razpoložljivost 
teh vozil na celotnem območju EU, in tudi posamezne lokalne razmere ter finančne možnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 17
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) S postopnim naročanjem čistih vozil je 
treba prispevati k zmanjšanju onesnaženja in 
manjši porabi energije ter dajati prednost 
hitrejši uvedbi teh tehnologij vozil na trg.
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Or. pl

Obrazložitev

Glede na finančne možnosti novih držav članic EU je formulacija "postopno naročanje čistih 
vozil" bolj sprejemljiva in lažje uresničljiva.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 18
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) Naročanje čistih vozil prispeva k 
zmanjšanju onesnaženja in manjši porabi 
energije ter daje prednost hitrejši uvedbi teh 
tehnologij vozil na trg. Zato ga je treba 
široko spodbujati na prostovoljni osnovi v 
javnem in zasebnem sektorju.

Or. en

Obrazložitev

Treba je dejavno spodbujati naročanje čistih vozil v vseh sektorjih, tudi pri javnih organih, v 
industriji in gospodinjstvih, da bi spodbudili večje povpraševanje po čistih vozilih. Z 
oblikovanjem močnega trga bo industrija lahko izdelovala ta vozila v večjem obsegu in po 
dostopnejši ceni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 19
Uvodna izjava 11

(11) Direktiva ne ovira držav članic pri tem, 
da spodbujajo naročila vozil, ki so okolju 
prijaznejša, tudi v kategorijah vozil s težo 
do 3,5 t, tako da dajejo prednost 
najnovejšim standardom Euro za emisije 
onesnaževal v skladu z Direktivo 
70/220/ES, pri kategoriji osebnih 
avtomobilov pa vozilom z emisijami CO2 
manj kot 120 g/km, pri čemer naj 
upoštevajo vse tehnologije vozil, ki 
uporabljajo alternativna goriva, in sicer 
biogoriva, zemeljski plin, utekočinjeni 
naftni plin, vodik in električne ter elektro–
izgorevalne hibridne pogonske sisteme.

črtano
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Or. pl

Obrazložitev

Spodbujanje vozil v omenjeni kategoriji osebnih vozil lahko vodi do korupcije, saj bodo imela 
eno ali več podjetij prednost pred ostalimi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 11

(11) Direktiva ne ovira držav članic pri tem,
da spodbujajo naročila vozil, ki so okolju 
prijaznejša, tudi v kategorijah vozil s težo do 
3,5 t, tako da dajejo prednost najnovejšim 
standardom Euro za emisije onesnaževal v 
skladu z Direktivo 70/220/ES, pri kategoriji 
osebnih avtomobilov pa vozilom z emisijami 
CO2 manj kot 120 g/km, pri čemer naj 
upoštevajo vse tehnologije vozil, ki 
uporabljajo alternativna goriva, in sicer 
biogoriva, zemeljski plin, utekočinjeni naftni 
plin, vodik in električne ter elektro–
izgorevalne hibridne pogonske sisteme.

(11) Direktiva od držav članic tudi zahteva,
da spodbujajo naročila vozil, ki so okolju 
prijaznejša, tudi v kategorijah vozil s težo do 
3,5 t, tako da dajejo prednost najnovejšim 
standardom Euro za emisije onesnaževal v 
skladu z Direktivo 70/220/ES, pri kategoriji 
osebnih avtomobilov pa vozilom z emisijami 
CO2 manj kot 120 g/km do leta 2010 in 
100g/km od 2010 dalje, pri čemer naj 
upoštevajo vse tehnologije vozil, ki 
uporabljajo alternativna goriva, in sicer 
biogoriva, zemeljski plin, utekočinjeni naftni 
plin, vodik in električne ter elektro–
izgorevalne hibridne pogonske sisteme.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava 12

(12) Obveznosti glede nakupa oziroma 
lizinga vozil morajo biti uveljavljene 
podobno za vse ponudnike storitev javnega 
prevoza.

(12) Spodbude glede nakupa oziroma lizinga 
vozil morajo biti uveljavljene podobno za 
vse ponudnike storitev javnega prevoza.

Or. de

Obrazložitev

Treba je opustiti obveznost naročila čistih vozil za ponudnike javnih storitev.
S prožnejšimi določili je mogoče bolje upoštevati dejansko, doslej še ne veliko razpoložljivost 
teh vozil na celotnem območju EU in tudi posamezne lokalne razmere in finančne možnosti.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 22
Uvodna izjava 12

(12) Obveznosti glede nakupa oziroma 
lizinga vozil morajo biti uveljavljene 
podobno za vse ponudnike storitev javnega 
prevoza. 

(12) Spodbude glede nakupa oziroma lizinga 
čistih vozil morajo biti uveljavljene podobno 
za vse ponudnike storitev javnega prevoza.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 3.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 23
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 
predčasno 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.

Or. de

Obrazložitev

Zaradi upoštevanja razlogov, že navedenih v utemeljitvi predloga spremembe 3, se zavrača 
najmanjše povpraševanje na podlagi zavezujočih določil. Vendar lahko ustrezna priporočila v 
enaki meri pozitivno spodbudijo uvedbo na trg.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 24
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 lahko pokrije višje stroške, 

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

skladi, 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

Cilj pospeševanja naročanja določene kvote okolju prijaznih vozil je mogoče doseči samo, če 
imajo javni organi podporo v sistemih za spodbudo. Tu bodo potrebna nadomestila iz 
zadevnih spodbujevalnih programov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 25
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 lahko 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 
državnih skladov 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. en

Obrazložitev

Evropska komisija upravičeno poudarja tveganje, da bo nakup bistveno dražjih vozil zmanjšal 
konkurenčnost javnega prevoza v primerjavi z drugimi načini prevoza ter da bo to prizadelo
že tako obremenjene občinske in regionalne proračune. Poleg tega bi morali na ravni EU in 
na nacionalni ravni lokalnim in regionalnim organom ponuditi finančne spodbude za nakup 
čistih vozil.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 26
Člen 1

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

Ta direktiva države članice spodbuja, da z 
ustreznimi ukrepi pospešujejo, da javni 
organi naročajo čista vozila.
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Or. de

Obrazložitev

Treba je opustiti obveznost za države članice. S prožnejšim instrumentom priporočil je 
mogoče doseči naročanje čistih vozil v okviru dejanske razpoložljivosti, posameznih lokalnih 
razmer in finančnih možnosti. Z ukrepi, ki jih sprejmejo javni organi, je treba vzpostaviti 
sisteme za spodbudo, ki bodo javne organe spodbujali k naročanju okolju prijaznih vozil v 
smislu te določbe.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Matthias Groote in Jutta D. Haug

Predlog spremembe 27
Člen 1

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

Ta direktiva državam članicam priporoča, 
da sprejmejo ustrezne ukrepe, ki lahko 
prispevajo k temu, da javni organi pri 
naročanju vozil posebej upoštevajo čista 
vozila.

Or. de

Obrazložitev

Treba je opustiti obveznost za države članice. To velja tudi za določitev obvezne kvote 
naročila okolju prijaznejših vozil (EEV) v skladu z direktivo 2005/55/ES. Glede na veliko 
število različnih pogojev, kjer so vozila potrebna, in dejstvo, da ustreznih vozil doslej še ni na 
voljo na trgu, obveznost naročanja določene kvote ni obetavna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 28
Člen 1

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

Ta direktiva države članice spodbuja, da z 
ustreznimi ukrepi zagotovijo, da javni in 
zasebni organi naročajo določeno kvoto 
čistih vozil.

Or. en

Obrazložitev

Zaveza, da se uvede obvezne kvote 25 % naročil za čista vozila pomeni znatne dodatne 
stroške za lokalne in regionalne organe. Zavezujoče zahteve za nakup dražjih vozil lahko 
negativno vplivajo na konkurenčnost javnega prometa. Zato bi imel pristop na prostovoljni 
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osnovi večji učinek za uresničevanje ciljev direktive. Poleg tega je treba k nakupu čistih vozil 
spodbuditi tudi zasebni sektor, kar bi imelo še večji učinek in bi ustvarilo enake pogoje za 
javni in zasebni sektor. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 29
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 težko 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. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 30
Člen 2, točka (b a) (novo)

(ba) "Čisto osebno vozilo" pomeni novo 
osebno vozilo v skladu z najnovejšim 
standardom Euro za emisije onesnaževal v 
skladu z Direktivo 70/220/EGS in z 
emisijami CO2 manj kot 120 g/km do leta 
2010 in manj kot 100g/km od tega leta 
dalje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 31
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 

Države članice spodbujajo javni in zasebni 
sektor, da se doseže okvirna kvota 25 % 
vozil cestnega prometa z dovoljenim 
tehničnim maksimumom naložene teže nad 
3,5 ton, ki se kupijo ali vzamejo na lizing v 
danem letu, za čista vozila, opredeljena v 
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danem letu kupijo ali vzamejo na lizing, za 
čista vozila, opredeljena v členu 2.

členu 2

Or. en

Obrazložitev

Treba je dejavno spodbujati naročanje 25 % čistih vozil v vseh sektorjih na prostovoljni 
osnovi. Sedaj so čista vozila bistveno dražja od običajnih. Države članice naj razvijejo 
prostovoljne ukrepe, da bi spodbudile vse sektorje k nakupu čistih vozil na prostovoljni 
osnovi. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 32
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 postopno zvišanje 
deleža čistih vozil, opredeljenih v členu 2, v 
skupnem številu 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.

Or. pl

Obrazložitev

Glede na  finančne možnosti novih držav članic EU je formulacija "postopno zvišanje deleža 
čistih vozil" bolj sprejemljiva in lažje uresničljiva.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Matthias Groote in Jutta D. Haug

Predlog spremembe 33
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.

Državam članicam se priporoča, sprejetje 
ustreznih ukrepov, ki prispevajo k temu, da 
so v kvoti 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 
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vzamejo na lizing, čista vozila, opredeljena v 
členu 2.

Or. de

Obrazložitev

Horizontalni predlog spremembe. Treba je spodbujati naročanje čistih vozil na prostovoljni 
osnovi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 34
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 si prizadevajo 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

Najprej si je treba prizadevati za doseganje kvote 25 % čistih vozil pri naročilih, ne da bi bilo 
to obvezno. Razloga za to sta majhna razpoložljivost potrebnih tehnologij pri različnih 
avtomobilskih delih in potreba po upoštevanju posameznih razmer, kar je mogoče doseči 
samo s prožnejšim instrumentom priporočil.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Margrete Auken

Predlog spremembe 35
Člen 3, odstavek 1 a (novo)

Države članice zagotovijo, da je kvota 50 % 
osebnih vozil, 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, čista vozila, opredeljena 
v členu 2.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 36
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).

Or. de

Obrazložitev

Sprememba sklica namesto člena 6 (2) na člen 5(2) je popravek redakcijskega postopka.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Matthias Groote in Jutta D. Haug

Predlog spremembe 37
Člen 5

1. Komisiji pomaga odbor. črtano
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 
8 Sklepa. Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 
1999/468/ES se določi ...[ne sme presegati 3 
mesece]
3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Or. de

Obrazložitev

Komisija ne potrebuje podpore odbora.. Opustitev odbora je tudi ukrep za zmanjševanje 
upravnega bremena.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Matthias Groote in Jutta D. Haug

Predlog spremembe 38
Člen 6, odstavek 1

1. Vsako leto, z učinkom po datumu iz 
člena 7(1), države članice za zadevno 

črtano
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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.

Or. de

Obrazložitev

Ukrep za zmanjšanje upravnega bremena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 39
Člen 6, odstavek 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 2 leti po datumu iz člena 
7(1) zberejo statistične podatke o številu in 
relativnih deležih okolju prijaznejših vozil, 
ki so jih javni organi ali izvajalci kupili ali 
vzeli na lizing, o aktualni povprečni 
vrednosti Eura voznega parka in njenih 
letnih spremembah.

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

Or. de

Obrazložitev

Poročilo navaja napredek pri naročanju okolju prijaznih vozil in obnavljanju voznega parka.
Poročanje po dveh letih upošteva temeljni cilj zmanjšanja birokracije in deregulacije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 40
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 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, 

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, 
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ki so jih javni organi ali izvajalci kupili ali 
vzeli na lizing.

ki so jih javni organi kupili ali vzeli na 
lizing.

Or. pl

Obrazložitev

Mali izvajalci, ki imajo eno ali dve vozili in se odločijo za nakup ali lizing novih vozil, morajo 
v skladu s to direktivo (KOM(2005)0634 končno) po upravnih predpisih kupiti ali vzeti na 
lizing čista vozila, kar je pogosto povezano z višjimi stroški.
Predlagana formulacija krši načelo prostega konkuriranja na skupnem trgu, saj večji 
izvajalci stroške pri nakupu čistih vozil preložijo na kupce, medtem ko mali izgubijo finančno 
likvidnost.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Matthias Groote in Jutta D. Haug

Predlog spremembe 41
Člen 6, odstavek 2

2. Na podlagi teh podatkov pripravi 
Komisija letno poročilo o izpolnjevanju 
zahtev, 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.

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, 
ukrepe, ki so jih sprejele države članice, in 
potrebo po nadaljnjem ukrepanju, ter navede 
potrebne predloge, zlasti glede uvedbe
obveznosti naročila čistih vozil.

Or. de

Obrazložitev

Horizontalni predlog spremembe. Ukrep za zmanjšanje upravnega bremena.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog spremembe 42
Člen 6, odstavek 2

2. Na podlagi teh podatkov pripravi 
Komisija letno poročilo o izpolnjevanju 

2. Na podlagi teh podatkov držav članic v 
skladu s členom 6(1) pripravi Komisija 
najkasneje v 3 letih po datumu iz člena 7(1) 
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zahtev, ki jih določa ta direktiva. poročilo o izvajanju te direktive. V poročilu 
oceni učinke Direktive, ukrepe, ki so jih 
sprejele države članice, in potrebo po 
nadaljnjem ukrepanju, ter navede potrebne 
predloge, zlasti glede uvedbe obveznosti 
naročila čistih vozil.

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.

Or. de

Obrazložitev

Glede na napredek in razvoj na trgu se lahko sprejme nadaljnje ukrepe, kot je uvedba 
obveznosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Miroslav Ouzký

Predlog spremembe 43
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 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 spodbud za
naročila čistih vozil na osebne avtomobile in 
lahka vozila s težo do 3,5 t.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba obveznosti bi pomenila znatne dodatne stroške za lokalne in regionalne organe; zato 
so potrebne spodbude za povečanje naročil čistih vozil, vendar na prostovoljni osnovi in 
skupaj z zadostnimi finančnimi sredstvi.
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