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Predlog spremembe 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Predlog direktive

Predlog zavrnitve

Evropski parlament zavrne predlog 
Komisije.

Or. de

Obrazložitev

Predlog se ne sklada s filozofijo svobodnega tržnega gospodarstva in zelo omejuje možnosti 
lokalnih organov pri javnem naročanju. Poleg tega spremenjeni predlog ne upošteva stališča 
(A6-0232/2006), sprejetega v odborih 29. junija 2006.

Predlog spremembe 13
Glenis Willmott

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Namen te direktive je usmerjati trg k 
čistim in energetsko učinkovitim vozilom, 
in sicer zlasti (zaradi občutnega vpliva na 
okolje) vplivati na trg standardiziranih 
vozil, ki se proizvajajo v večjih količinah, 
kot so osebni avtomobili, avtobusi, 
tovornjaki in podobno. Torej ne namerava 
vplivati na odločitve o naročanju vozil, ki 
jih uporabljajo nujne službe, ali drugih 
visoko specializiranih vozil.

Or. en

Obrazložitev

Intervencijska vozila in druga visoko specializirana vozila so draga in se proizvajajo v 
majhnih količinah, kar pomeni, da niso učinkoviti „usmerjevalci trga“.
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Predlog spremembe 14
Inés Ayala Sender

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 ter bi bila zagotovljena 
izgradnja infrastrukture, potrebne za 
oskrbo z vsemi vrstami goriv iz priloge.

Or. es

Predlog spremembe 15
Anja Weisgerber

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 lahko bili stroški zaradi 
ekonomije obsega nižji.

Or. de

Obrazložitev

Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der 
EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission 
hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ Nachfrage 
sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der Kommission 
offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern auch die 
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Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr unterschiedlichen 
Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise oder der Preiselastizität 
der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Predlog spremembe 16
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Največji učinek na trg je, skupaj z 
najboljšim razmerjem med stroški in 
koristmi, mogoče ustvariti z obvezno
vključitvijo stroškov za porabo energije, 
emisij CO2 in onesnaževal, ki nastanejo 
med življenjsko dobo vozila, kot merila za 
dodelitev naročila vozil za storitve javnega 
prevoza.

(13) Enega od učinkov na trg bi bilo, 
skupaj z najboljšim razmerjem med stroški 
in koristmi, mogoče ustvariti z vključitvijo 
stroškov za porabo energije, emisij CO2 in 
onesnaževal, ki nastanejo med življenjsko 
dobo vozila, kot merila za dodelitev 
naročila vozil za storitve javnega prevoza.

Or. de

Obrazložitev

Z domnevo Komisije, da bi bilo največji učinek na trg ter najboljše razmerje med stroški in 
koristmi mogoče ustvariti z vključitvijo stroškov za porabo energije, emisij CO2 in 
onesnaževal, ki nastanejo med življenjsko dobo vozila, med merila, se izključijo ekonomska 
merila za dodelitev naročila vozil, na primer stroški vzdrževanja. Okoljska merila, navedena v 
spremenjenem predlogu, so pri dodeljevanju naročil za nakup čistih in energetsko učinkovitih 
vozil drugotnega pomena.

Predlog spremembe 17
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Vključitev porabe energije, emisij 
CO2 in onesnaževal v merila za dodelitev 
naročila ne prinaša višjih skupnih 
stroškov, temveč predvideva stroške, 

(14) Vključitev porabe energije, emisij 
CO2 in onesnaževal v merila za dodelitev 
naročila bi lahko služila za predvidevanje
stroškov, nastalih med življenjsko dobo 
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nastale med življenjsko dobo vozila, pri 
odločitvah o dodelitvi naročila. Pri tem 
pristopu, ki dopolnjuje zakonodajo na 
področju standardov Euro glede emisij, v 
kateri so določene zgornje meje emisij, je 
dejanska emisija onesnaževal denarno 
izražena, dodatnih standardov pa ni treba 
sprejeti.

vozila, pri odločitvah o dodelitvi naročila. 
Pri tem pristopu, ki dopolnjuje zakonodajo 
na področju standardov Euro glede emisij, 
v kateri so določene zgornje meje emisij, je 
dejanska emisija onesnaževal denarno 
izražena, dodatnih standardov pa ni treba 
sprejeti.

Or. de

Obrazložitev

Die Annahme der EU-Kommission, dass durch die Einbeziehung der Kriterien für die 
Beschaffung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge keine höheren Gesamtkosten anfallen, 
trifft nicht in jedem Fall zu, da sie von der Nutzung des einzelnen Fahrzeugs abhängt (z.B. 
Nutzungsintensität; Einsatz in städtischen Zentren oder im Überlandverkehr; Einsatz in 
Bergregionen oder auf dem flachen Land). Allein der zusätzliche Verwaltungsaufwand bei 
einer obligatorischen Berücksichtigung des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der 
Schadstoffemissionen können durchaus höhere Gesamtkosten entstehen, die  zu Steigerungen 
bei den Ticketpreisen führen.

Predlog spremembe 18
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Raziskava ExternE, program Komisije 
Clean Air for Europe (CAFE) in raziskava 
HEATCO so zagotovili podatke o stroških 
emisij CO2, NOx, nemetanskih 
ogljikovodikov in delcev. Da bi bil 
postopek dodelitve naročila enostaven, se 
upošteva trenutna vrednost stroškov.

(15) Raziskava ExternE, program Komisije 
Clean Air for Europe (CAFE) in raziskava 
HEATCO so zagotovili podatke o stroških 
emisij CO2, NOx, nemetanskih 
ogljikovodikov in delcev. Treba je 
razlikovati med toplogrednimi plini in 
strupenimi snovmi, saj slednje lahko 
nakazovale, da se zdravje ljudi denarno 
vrednoti.

Or. en
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Predlog spremembe 19
Glenis Willmott

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.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Jasno bi moralo biti, da se lahko poleg meril, določenih s to direktivo, uporabljajo tudi druga 
merila in metodologije. Zato se je ta uvodna izjava spremenila in dodala h glavnim določbam 
direktive kot nov člen po členu 4.

Predlog spremembe 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Or. en
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Obrazložitev

Opredelitev prednostnih meril za dodelitev naročila je odgovornost vsakega javnega organa, 
ki skrbi za naročanje. Iz direktive bi moralo biti jasno, da imajo javni organi dovolj 
manevrskega prostora pri izbiri postopka javnega naročanja in odločitvi, kolišen pomen bodo 
imeli stroški, nastali med življenjsko dobo vozila, pri njihovih končnih odločitvah za nakup.

Predlog spremembe 21
Anja Weisgerber

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) Prostovoljna 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.

Or. de

Obrazložitev

Če se želimo izogniti kršenju načela subsidiarnosti v smislu člena 5 Pogodbe o ES, ne smemo 
določiti obveznih meril na ravni EU za naročanje čistih in energetsko učinkovitih vozil. 
Obvezna vključitev stroškov za porabo energije, emisij CO2 in onesnaževal, ki nastanejo med 
življenjsko dobo vozila, med merila za dodelitev naročila ni skladna s splošnimi direktivami 
EU o naročanju.

Predlog spremembe 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Treba je uporabljati pragove, 
določene v direktivah 2004/17/ES in 
2004/18/ES.
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Or. de

Obrazložitev

Jasno bi moralo biti, da je treba uporabljati pragove, določene v direktivah 2004/17/ES in 
2004/18/ES. Da bi bila pravila izvedljiva, bi bilo treba izključiti manjša naročila.

Predlog spremembe 23
Hanne Dahl

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Minimalni skupni davek na CO2 iz 
fosilne energije bi ustvaril sredstva za 
naložbe v prehod na obnovljive vire 
energije in prispeval k prihranku energije.

Or. en

Obrazložitev

Podnebne spremembe so tako pomembne, da moramo resno ukrepati pri spodbujanju čistejših 
in učinkovitejših vozil za cestni prevoz.

Predlog spremembe 24
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Ker države članice same ne morejo 
zadovoljivo izpolniti cilja spodbujanja 
čistih in energetsko učinkovitih vozil, 
temveč je potrebno ukrepanje na ravni 
Skupnosti, da bi ustvarili kritično maso 
vozil za stroškovno učinkovit razvoj 
evropske industrije, lahko Skupnost 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 

črtano
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subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 
Pogodbe ES. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz istega člena, ta direktiva 
ne presega tistega, kar je potrebno za 
doseganje teh ciljev.

Or. de

Obrazložitev

Komisija enostavno predvideva, da države članice same ne morejo zadovoljivo uresničiti cilja 
spodbujanja čistih in energetsko učinkovitih vozil in da bi z ukrepi na ravni Skupnosti dosegli 
kritično maso vozil za stroškovno učinkovit razvoj evropske industrije.

Predlog spremembe 25
Holger Krahmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Države članice in Komisija morajo 
še naprej podpirati pobude za mestni 
promet, kot sta program CIVITAS in 
program „Pametna energija za Evropo“.

Or. de

Obrazložitev

Pobude EU, kot je program CIVITAS in program „Pametna energija za Evropo“, so se 
izkazale kot izjemno uspešne pri spodbujanju uporabe čistih in energetsko učinkovitih vozil, 
zato jih je treba še naprej podpirati.



AM\726332SL.doc 11/41 PE407.696v01-00

SL

Predlog spremembe 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Države članice in Komisija morajo 
še naprej podpirati pobude za mestni 
promet, kot sta program CIVITAS in 
program „Pametna energija za Evropo“.

Or. de

Obrazložitev

Pobude EU, kot je program CIVITAS in program „Pametna energija za Evropo“, so se 
izkazale kot izjemno uspešne pri spodbujanju uporabe čistih in energetsko učinkovitih vozil, 
zato jih je treba še naprej podpirati.

Predlog spremembe 27
Holger Krahmer

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 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. Iz področja uporabe te direktive se 
izvzamejo vozila za cestni prevoz, ki jih 
uporabljajo javni organi/prevozniki za 
operativno podporo in vzdrževanje 
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infrastrukture lokalnega javnega prevoza.

Or. de

Obrazložitev

Posebna vozila, ki se uporabljajo v zvezi z lokalnim javnim prevozom, na primer za 
vzdrževanje nadzemnih vodov, se dobavljajo v zelo omejenih količinah in kot edinstveni 
modeli. Taka vozila je treba izvzeti iz področja uporabe direktive, saj zaradi njihovih zelo
raznolikih ciklov voženj ni mogoč usklajen izračun porabe energije in emisij onesnaževal. 
Izvzetje bi znižalo stroške, povezane s spremljanjem prenosa in izvajanja direktive.

Predlog spremembe 28
Martin Callanan

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 novih 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.

Za namene te direktive je:
– „vozilo za cestni prevoz“ vozilo 
kategorije N2 ali N3; kadar izvajalec 
javne službe vozilo uporablja za prevoz 
potnikov, je to vozilo kategorije M3;
– „izvajalec javne službe“ kot opredeljen v 
Uredbi (ES) št. 1370/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta o javnih storitvah 
železniškega in cestnega potniškega 
prevoza1.
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1 UL L 315, 3.12.2007, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebina Vsebina in cilj
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.

Cilj te direktive je podpirati in razvijati trg 
za okolju prijazna in energetsko 
učinkovita vozila. Vključitev dejanskih 
operativnih stroškov, nastalih med 
življenjsko dobo vozil, vključno z 
okoljskimi stroški, v postopke javnih 
naročil je eno od sredstev za doseganje 
tega cilja. 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.

Or. de

Obrazložitev

Javna naročila so eno od učinkovitih sredstev za razvoj trga za energetsko učinkovita in 
okolju prijazna vozila.
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Predlog spremembe 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 se priporoča, da javni ali 
zasebni naročniki v smislu direktiv 
2004/17/ES in 2004/18/ES upoštevajo 
operativno porabo energije, emisije CO2 in 
onesnaževal, nastale med življenjsko dobo 
vozil, kot smernice 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 smernice za nakup 
takšnih vozil, da bi spodbujali čista in 
energetsko učinkovita vozila.

(Predlog spremembe glede smernic velja 
za celotno besedilo. S sprejetjem predloga 
spremembe je treba ustrezno popraviti 
celotno besedilo. Besede „merilo za 
dodelitev naročila“ ali „merilo“, kadar se 
uporablja za merilo za dodelitev naročila, 
je treba spremeniti v besedo „smernice“.)

Or. de

Obrazložitev

Predlog uporablja terminologijo iz direktiv o javnih naročilih, vendar se ne sklada z 
osnovnimi načeli zakonodaje EU o javnih naročilih. V praksi bo zaradi tega izkrivljeno 
odločanje o javnih naročilih. Da bi se vzpostavilo jasno ločevanje med besedilom 
obravnavanega predloga in terminologijo iz zakonodaje o javnih naročilih, naj se uporablja 
beseda „smernice“. Na številnih območjih je za lokalne organe edina možnost nakup 
rabljenih vozil.
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Predlog spremembe31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene te direktive:
– „vozilo za cestni prevoz“ pomeni vozilo, 
ki ga določa kategorija vozila iz 
razpredelnice 3 v prilogi;
– „prevozniki“ iz prvega odstavka pomeni 
izvajalce obveznosti javnih služb na 
podlagi javnih naročil, kot so opredeljeni 
v Uredbi (ES) št. 1370/2007 Evropskega 
parlamenta in Sveta o javnih storitvah 
železniškega in cestnega potniškega 
prevoza1.
1 UL L 315, 3.12.2007, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 32
Glenis Willmott

Predlog direktive
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Iz področja uporabe te direktive se 
izvzamejo naslednji tipi vozil:
– vozila nujnih služb, na primer reševalna 
vozila, vozila za prevoz organov za 
presaditev ali zalog krvi, vozila za gašenje 
in reševanje ter vozila civilne zaščite;
– visoko specializirana vozila, ki se 
proizvajajo v majhnih količinah.

Or. en
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Obrazložitev

Treba je razjasniti področje uporabe te direktive. Intervencijska vozila in druga visoko 
specializirana vozila so draga in se proizvajajo v majhnih količinah, kar pomeni, da niso 
učinkoviti „usmerjevalci trga“.

Predlog spremembe 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a
Naslednja vozila za cestni prevoz se 
izvzamejo iz področja uporabe te 
direktive:
– specializirana vozila za operativno 
podporo in vzdrževanje infrastrukture, ki 
se uporabljajo v sektorju javnega prevoza;
– specializirana gasilska vozila, vozila za 
čiščenje cest in vozila za čiščenje 
kanalizacijskih sistemov.

Or. en

Obrazložitev

Very specialised support or maintenance vehicles  used in the public transport sector (e.g. 
track maintenance vehicles), but also for fire brigades, street cleaning and cleaning of sewage 
systems are procured/purchased only in very small volumes and have always individual 
design/equipment which can considerably influence the energy consumption and emissions. 
These vehicles should be excluded from the scope of the Directive as real drive cycles for 
those vehicles will vary individually and therefore the harmonised calculation of energy 
consumption or emissions will be impossible. In addition the exclusion of these vehicles from 
the scope will reduce the costs for controlling the application of this Directive.
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Predlog spremembe 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Naročila čistih in energetsko učinkovitih 
vozil 

Naročila čistih in energetsko učinkovitih 
vozil 

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 člena 1a
najpozneje od datuma iz člena 7(1) 
uporabljajo metodologijo, opredeljeno v 
členu 2a in 3, kadar upoštevajo operativne 
stroške porabe energije, emisij CO2 in 
onesnaževal, nastalih med življenjsko dobo 
vozila, kot merilo za dodelitev naročila 
novih vozil za cestni prevoz.

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 
novih 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 2a in 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.

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 novih vozil za cestni 
prevoz, v skladu z metodologijo iz člena 2a 
in 3.

Or. de
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Obrazložitev

Na številnih območjih je za lokalne organe edina možnost nakup rabljenih vozil.

Predlog spremembe 35
Holger Krahmer

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) uporabljajo 
metodologijo, opredeljeno v členu 3, ali 
ustrezno metodo modeliranja, ki je po 
njihovem mnenju primerna, kadar 
upoštevajo operativne stroške porabe 
energije, emisij CO2 in onesnaževal, 
nastalih med življenjsko dobo vozila, kot 
merilo za dodelitev naročila vozil za cestni 
prevoz.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva bi morala spodbujati razvoj najboljših praks, tako da bi organom in prevoznikom v 
sektorju lokalnega javnega prevoza omogočila uporabo njihovih lastnih metod modeliranja 
ali metodologije, predlagane v direktivi. Tako bi se pri oceni emisij lahko uporabljale metode 
modeliranja s pristopom od vira do porabnika.

Predlog spremembe 36
Martin Callanan

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 

1. Države članice zagotovijo, da javni ali 
zasebni naročniki v smislu direktiv 
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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.

2004/17/ES in 2004/18/ES najpozneje od 
datuma iz člena 7(1) uporabljajo 
metodologijo, opredeljeno v členu 3, ali 
drugo po njihovi oceni ustrezno 
modeliranje, kadar upoštevajo operativne 
stroške porabe energije, emisij CO2 in 
onesnaževal, nastalih med življenjsko dobo 
vozila, kot merilo za dodelitev naročila 
novih vozil za cestni prevoz.

Or. en

Obrazložitev

Cilj direktive bi moral biti vključitev okoljskih vidikov v postopek naročanja. Nekateri javni 
naročniki so za to že poskrbeli z natančnim modeliranjem. Direktiva bi morala omogočiti 
neprekinjen razvoj najboljše prakse in javnim naročnikom dopuščati uporabo njihovih lastnih 
enakovrednih modeliranj ali uporabo metodologije iz direktive. Tako bi poskrbela za dodatne 
koristi, ker bi imeli javni naročniki možnost uporabljati modeliranje, ki računa emisije od 
vira do porabnika. Slednje sedaj z obstoječo metodologijo iz člena 3 ni mogoče.

Predlog spremembe 37
Holger Krahmer

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 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 ali ustrezno 
metodo modeliranja, ki je po njihovem 
mnenju primerna.

Or. de
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Obrazložitev

Direktiva bi morala spodbujati razvoj najboljših praks, tako da bi organom in prevoznikom v 
sektorju lokalnega javnega prevoza omogočila uporabo njihovih lastnih metod modeliranja 
ali metodologije, predlagane v direktivi. Tako bi se pri oceni emisij lahko uporabljale metode 
modeliranja s pristopom od vira do porabnika.

Predlog spremembe 38
Martin Callanan

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 
novih 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 ali drugim po 
njihovi oceni ustreznim modeliranjem.

Or. en

Obrazložitev

Številne občinske prevozne organizacije in mali prevozniki uporabljajo rabljena vozila in 
mnogokrat ne izvedejo uradnega razpisnega postopka. Zahteve iz te direktive bi za te 
organizacije predstavljale nesorazmerno obremenitev. Iz direktive bi bilo treba izvzeti 
rabljena vozila. Cilj direktive bi moral biti vključitev okoljskih vidikov v postopek naročanja. 
Nekateri javni naročniki so za to že poskrbeli z natančnim modeliranjem.
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Predlog spremembe 39
Holger Krahmer

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 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 ali 
ustrezno metodo modeliranja, ki je po 
njihovem mnenju primerna.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva bi morala spodbujati razvoj najboljših praks, tako da bi organom in prevoznikom v 
sektorju lokalnega javnega prevoza omogočila uporabo njihovih lastnih metod modeliranja 
ali metodologije, predlagane v direktivi. Tako bi se pri oceni emisij lahko uporabljale metode 
modeliranja s pristopom od vira do porabnika.

Predlog spremembe 40
Martin Callanan

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 

3. Države članice zagotovijo, da so pri vseh 
nakupih novih 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 



PE407.696v01-00 22/41 AM\726332SL.doc

SL

življenjsko dobo vozil za cestni prevoz, v 
skladu z metodologijo iz člena 3.

življenjsko dobo vozil za cestni prevoz, v 
skladu z metodologijo iz člena 3 ali 
drugim po njihovi oceni ustreznim 
modeliranjem.

Or. en

Obrazložitev

Številne občinske prevozne organizacije in mali prevozniki uporabljajo rabljena vozila. 
Zahteve iz te direktive bi za te organizacije predstavljale nesorazmerno obremenitev. Iz 
direktive bi bilo treba izvzeti rabljena vozila. Cilj direktive bi moral biti vključitev okoljskih 
vidikov v postopek nakupa. Nekateri kupci so za to že poskrbeli z natančnim modeliranjem.
Direktiva bi morala omogočiti neprekinjen razvoj najboljše prakse in kupcem dopuščati 
uporabo njihovih lastnih enakovrednih modeliranj ali uporabo metodologije iz direktive.

Predlog spremembe 41
Margrete Auken

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Lokalni, regionalni ali nacionalni 
organi, katerih naročila čistih in 
energetsko učinkovitih vozil predstavljajo 
vsaj 75 % njihovih letnih specifičnih 
naročil, lahko uporabljajo oznako „čist in 
energetsko učinkovit cestni mestni 
promet“. Komisija določi enotno obliko za 
to oznako.

Or. en

Obrazložitev

Temelji na predlogu spremembe poročevalca, vendar predlaga, da bi bila oznaka omejena na 
tiste javne organe, ki kupijo veliko večino vozil na osnovi njihove ekološke sprejemljivosti.
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Predlog spremembe 42
Martin Callanan

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kadar proizvajalci dajo na trg vozila 
za cestni prevoz, zajeta v tej direktivi, 
morajo zagotoviti tudi okvirne podatke o 
porabi energije, emisijah CO2 in emisijah 
onesnaževal, predvidenih za življenjsko 
dobo teh vozil.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci so v postopku naročanja/nakupa najprimernejši, da za vozila za cestni prevoz, 
zajeta v tej direktivi, ki jih dajo na trg, zagotovijo okvirne podatke o porabi energije, emisijah 
CO2 in emisijah onesnaževal, predvidenih za življenjsko dobo teh vozil. V zakonodaji EU je 
taka ekološka oznaka že predvidena.

Predlog spremembe 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Možnosti za uporabo členov 1 in 2

Zahteve iz členov 1 in 2 se izpolnijo v 
skladu z naslednjimi možnostmi:
(a) z opredelitvijo tehničnih specifikacij za 
energetsko in okoljsko sprejemljivost v 
dokumentaciji za nakup vozil za cestni 
prevoz za vse navedene vplive ter vse 
dodatne vplive na okolje; ali
(b) z upoštevanjem energetskih in 
okoljskih vplivov pri nakupu, pri čemer:
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– v primerih, ko se uporabi postopek za 
oddajo javnega naročila, se ti vplivi 
upoštevajo kot merilo za dodelitev 
naročila in
– v primerih, ko se tem vplivom določi 
denarna vrednost, ki se vključi v odločitev 
o nakupu, se uporabi metodologija iz 
člena 3.

Or. en

Obrazložitev

Določba omogoča državam članicam več prožnosti pri odločanju, kako izpolniti zahteve iz 
členov 1 in 2. Upošteva, kaj je v državah članicah že narejeno z nacionalnimi določbami in 
različnimi standardi.

Predlog spremembe 44
Martin Callanan

Predlog direktive
Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Energetski in okoljski stroški kot merilo za 
dodelitev naročila vozil

Energetski in okoljski stroški kot merilo za 
dodelitev naročila novih vozil

Or. en

Obrazložitev

Številne občinske prevozne organizacije in mali prevozniki uporabljajo rabljena vozila. 
Zahteve iz te direktive bi za te organizacije predstavljale nesorazmerno obremenitev. Iz 
direktive bi bilo treba izvzeti rabljena vozila.
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Predlog spremembe 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – uvodni odstavek

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. Za namene člena 2a(b) se operativnim 
stroškom porabe energije, emisij CO2 in 
onesnaževal, ki nastanejo med življenjsko 
dobo vozila in so povezani z delovanjem 
novih vozil v okviru dodelitve naročila, 
določi denarna vrednost, izračunajo pa se v 
skladu z metodologijo iz točk (a), (b) in 
(c).

Or. de

Obrazložitev

Na številnih območjih je za lokalne organe edina možnost nakup rabljenih vozil.

Predlog spremembe 46
Margrete Auken

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (a) – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– 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;

– na enoto energije se uporablja ena 
denarna vrednost. Ta vrednost je enaka 
ceni na enoto energije bencina ali 
dizelskega goriva skupaj z davkom, če se 
uporablja kot gorivo za prevoz, pri čemer 
se uporablja nižja cena;

Or. en

Obrazložitev

Večina javnih organov plačuje davke na goriva enako kot drugi potrošniki. Ti davki so del 
cene goriva v življenjski dobi avtomobila.
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Predlog spremembe 47
Margrete Auken

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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.

(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 ali višje cene.

Or. en

Obrazložitev

Če zaradi razlogov, kot je zavezanost ciljem toplogrednih plinov, javni organi želijo dati 
emisijam CO2 višje vrednosti od tistih v tabeli, bi to možnost morali imeti.

Predlog spremembe 48
Martin Callanan

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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.

(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 okvirnih podatkov proizvajalca vozila za 
cestni prevoz ali iz drugega po kupčevi 
oceni ustreznega modeliranja.

Or. en
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Obrazložitev

Cilj direktive bi moral biti vključitev okoljskih vidikov v odločitve o nakupu vozila. Nekateri 
naročniki/kupci so za to že poskrbeli z natančnim modeliranjem. Direktiva bi morala še 
naprej omogočati najboljšo prakso in dati naročnikom/kupcem izbiro, da uporabljajo lastno 
ustrezno modeliranje (pri čemer morajo upoštevati okvirne podatke proizvajalcev cestnih 
vozil, ki so v postopku naročanja/nakupa najprimernejši za zagotavljanje teh podatkov) ali 
metodologijo iz direktive.

Predlog spremembe 49
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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.

(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, ali z uporabo 
ustrezne metode modeliranja, ki je po 
mnenju kupca primerna.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva bi morala spodbujati nenehen razvoj najboljših praks, tako da bi organom in 
prevoznikom v sektorju lokalnega javnega prevoza omogočila uporabo bodisi njihovih lastnih 
metod modeliranja (ki so v številnih primerih že razvite) na osnovi podatkov, ki jih zagotovijo 
proizvajalci vozil, bodisi metodologije, predlagane v direktivi.
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Predlog spremembe 50
Margrete Auken

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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.

(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 
kilometerv skladu z odstavkom 2 ter 
ustrezne cene za gram, ki se določi bodisi 
iz povprečnih vrednosti EU iz
razpredelnice 2 v Prilogi I ali iz 
diferenciranih vrednosti iz Priloge Ia ali 
iz višjih vrednosti, kjer je to upravičeno.

Or. en

Obrazložitev

Morala bi obstajati možnost, da se uporabijo natančnejše vrednosti stroškov za onesnaževala 
zraka, ki bi odražala lokalne razmere, kadar so take vrednosti na razpolago.

Predlog spremembe 51
Martin Callanan

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 

(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. (b) 
Stroški za vsako onesnaževalo, ki 
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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.

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 okvirnih 
podatkov proizvajalca vozila za cestni 
prevoz ali iz drugega po kupčevi oceni 
ustreznega modeliranja.

Or. en

Obrazložitev

Cilj direktive bi moral biti vključitev okoljskih vidikov v odločitve o nakupu vozila. Nekateri 
naročniki/kupci so za to že poskrbeli z natančnim modeliranjem. Direktiva bi morala še 
naprej omogočati najboljšo prakso in dati naročnikom/kupcem izbiro, da uporabljajo lastno 
ustrezno modeliranje (pri čemer morajo upoštevati okvirne podatke proizvajalcev cestnih 
vozil, ki so v postopku naročanja/nakupa najprimernejši za zagotavljanje teh podatkov) ali 
metodologijo iz direktive. 

Predlog spremembe 52
Vittorio Prodi

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Vozilom, ki imajo v najmanj eni 
kategoriji nične emisije, se prizna posebna 
vrednost. Ta posebna vrednost se 
potencira: za vsako vrednost iz 
razpredelnice 2 v Prilogi enako nič se 
skupni stroški razpolovijo.

Or. en
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Predlog spremembe 53
Dan Jørgensen

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Izjeme v primeru nadomestne 

metodologije
Komisija lahko lokalne in regionalne 
organe, ki so razvili metodologijo za 
izračun stroškov, ki nastanejo med 
življenjsko dobo vozila, vključno z 
okoljskimi vplivi, posebej prilagojenih 
lokalnim potrebam in okoliščinam, na 
njihovo zahtevo izvzame iz obveznosti 
izračuna v skladu s členom 3, če ima 
njihova metodologija enako pozitiven 
vpliv na okolje in spodbujanje čistih in 
energetsko učinkovitih vozil.

Or. en

Predlog spremembe 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Preglednost

Ne glede na določbe direktiv 2004/17/ES 
in 2004/18/ES, morajo države članice na 
podlagi člena 3 zagotoviti, da se vsem 
udeležencem, naštetim v členu 2, na 
zahtevo omogoči dostop do informacij o 
energetskih in okoljskih stroških za vsako 
prejeto ponudbo.

Or. de
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Obrazložitev

Da bi se preglednost izboljšala, bi morali javni in zasebni naročniki omogočiti dostop do 
informacij o energetskih in okoljskih stroških na zahtevo.

Predlog spremembe 55
Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Objekti in naprave

Države članice zagotovijo do 1. januarja 
2012, da bo zgrajena infrastruktura, 
potrebna za oskrbo z vsemi vrstami goriv, 
navedenimi v Prilogi.

Or. es

Predlog spremembe 56
Glenis Willmott

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Dodatna podpora javnemu sektorju

1.  Države članice se zavežejo, da bodo 
javne uslužbence obveščale o prednostih 
vozil na alternativna goriva, vključno z 
informacijami glede infrastrukture za 
oskrbo teh vozil z gorivi in za njihovo 
vzdrževanje, zmogljivosti in učinkovitosti 
teh vozil ter obstoječih evropskih in 
nacionalnih spodbujevalnih programov.
2.  Države članice na različne načine 
spodbujajo dobavitelje alternativnih goriv, 
da poskrbijo za splošno dostopnost 
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nadomestnih goriv.

Or. en

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 
poznavanje njihove zmogljivosti, učinkovitosti, razpoložljivosti in enostavnosti za uporabo.

Predlog spremembe 57
Glenis Willmott

Predlog direktive
Člen 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3b
Energetski in okoljski stroški kot merilo 

za dodelitev naročila vozil
Vrednosti iz razpredelnice 2 v Prilogi za 
izračun stroškov za emisije se jemljejo kot 
najnižje vrednosti. Kadar se organi 
odločijo, da bodo vplivom na okolje 
določili denarno vrednost in da jih bodo 
vključili v oceno skupnih stroškov, 
določeno v členu 3, lahko za oceno 
stroškov zunanje energije in vplivov na 
okolje uporabijo višje vrednosti.

Or. en

Obrazložitev

Organi bi morali imeti možnost, če to želijo, da določijo stroškom za emisije višjo vrednost od 
tiste, ki jo je določila Komisija. Vse dogovorjene vrednosti za vrednotenje emisij bi morale 
biti najnižje in za organe, ki to želijo, ne bi smele predstavljati ovire za višje vrednotenje 
varovanja okolja.
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Predlog spremembe 58
Glenis Willmott

Predlog direktive
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Druga merila za dodelitev naročila in 

druge metodologije
Obvezna uporaba meril za naročila čistih 
in energetsko učinkovitih vozil ne 
izključuje opredelitve prednostnih meril 
za dodelitev naročila ali vključitve drugih 
meril za dodelitev naročila in drugih 
metodologij. Prav tako ne preprečuje 
izbire predelanih vozil, ki se nadgradijo, 
da bi bila ekološko sprejemljivejša.

Or. en

Obrazložitev

Jasno bi moralo biti, da se lahko poleg meril, določenih s to direktivo, uporabljajo tudi druga 
merila in metodologije.

Predlog spremembe 59
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Finančni instrumenti

Komisija razvije evropski sklad za 
varovanje podnebja, namenjen med 
drugim spodbujanju javnih ali zasebnih 
naročnikov iz člena 1 k nakupu čistih in 
energetsko učinkovitih vozil za cestni 
prevoz.



PE407.696v01-00 34/41 AM\726332SL.doc

SL

Pristojni proračunski organi zanj 
predvidijo ustrezna sredstva iz proračuna 
EU.

Or. de

Obrazložitev

Evropski sklad za varovanje podnebja je učinkovito sredstvo za pospešeno uvajanje novih 
tehnologij v boj proti podnebnim spremembam. Zlasti na področju čistih in energetsko 
učinkovitih vozil za cestni prevoz bo zagotovitev namenskih javnih sredstev zelo učinkovito 
spodbudila uvajanje novih tehnologij.

Predlog spremembe 60
Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Uporaba finančnih instrumentov 

Skupnosti

Za zagotavljanje izgradnje potrebne 
infrastrukture za oskrbo z vsemi vrstami 
goriv, navedenimi v prilogi, države članice 
in Komisija dopuščajo možnost, da se 
bodo med drugim uporabila sredstva, 
namenjena za vseevropsko energetsko 
omrežje.

Or. es
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Predlog spremembe 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Predlog direktive
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5a
Finančni instrumenti

Komisija razvije evropski sklad za 
varovanje podnebja, namenjen med 
drugim spodbujanju javnih ali zasebnih 
naročnikov iz člena 1 k nakupu čistih in 
energetsko učinkovitih vozil za cestni 
prevoz.
Pristojni proračunski organi zanj 
predvidijo ustrezna sredstva iz proračuna 
EU.

Or. de

Obrazložitev

Evropski sklad za varovanje podnebja je učinkovito sredstvo za pospešeno uvajanje novih 
tehnologij v boj proti podnebnim spremembam. Zlasti na področju čistih in energetsko 
učinkovitih vozil za cestni prevoz bo zagotovitev namenskih javnih sredstev zelo učinkovito 
spodbudila uvajanje novih tehnologij.

Predlog spremembe 62
Hanne Dahl

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če ponovni pregled ne pokaže 
napredka, države članice podprejo uvedbo 
davka na emisije CO2 za motorje z 
notranjim izgorevanjem.

Or. en
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Obrazložitev

Podnebne spremembe so tako pomembne, da moramo resno ukrepati pri spodbujanju čistejših 
in učinkovitejših vozil za cestni prevoz.

Predlog spremembe 63
Amalia Sartori

Predlog direktive
Priloga – razpredelnica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Razpredelnica 1: Vsebnost energije v 
motornih gorivih

Razpredelnica 1: Vsebnost energije v 
motornih gorivih

Gorivo                             Vsebnost energije Gorivo                             Vsebnost energije
Dizelsko gorivo                             36 
MJ/liter

Dizelsko gorivo                             36 
MJ/liter

Bencin                                            32
MJ/liter

Bencin                                            32 
MJ/liter

Zemeljski plin                                38
MJ/Nm3

Zemeljski plin                                33
MJ/Nm3

Utekočinjeni naftni plin                24 
MJ/liter

Utekočinjeni naftni plin                24 
MJ/liter

Etanol                                             21 
MJ/liter

Etanol                                             21 
MJ/liter

Biodizel                                          33 
MJ/liter

Biodizel                                          33 
MJ/liter

Emulzijsko gorivo                          32 
MJ/liter

Emulzijsko gorivo                          32 
MJ/liter

Vodik                                             11 
MJ/Nm3

Vodik                                             11 
MJ/Nm3

Or. it

Obrazložitev

Pri postopkih homologacije se v porabi, določeni za osebna vozila, upošteva dejstvo, da ima 
lahko zemeljski plin nizko vsebnost energije. Da bi se zagotovila usklajenost s porabami,
določenimi za obstoječa vozila, je treba namesto vrednosti 38 MJ uporabljati vrednost 33 MJ, 
ki se nanaša na mešan proizvod, podoben metanu. Če bo obveljala vrednost, ki jo predlaga 
Komisija, se bodo pojavile težave zaradi neskladnosti med parametri iz tega predloga in 
uradno veljavnimi in referenčnimi parametri za homologacijo.
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Predlog spremembe 64
Amalia Sartori

Predlog direktive
Priloga – razpredelnica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Razpredelnica 2: Stroški za emisije v cestnem prevozu (v cenah iz leta 2007)

CO2 NOx NMHC Delci

2 centa/kg 0,44 centa/kg 0,1 centa/kg 8,7 centa/kg

Predlog spremembe

Razpredelnica 2: Stroški za emisije v cestnem prevozu (v cenah iz leta 2007)

CO2 NOx NMHC Delci

2 centa/kg vrednost še ni 
določena

vrednost še ni 
določena

vrednost še ni 
določena

Or. it

Obrazložitev

The CO2 value appears to be in line with the values set for sectors regulated by the ETS, but 
is vastly disproportionate to the values for polluting emissions shown in the table proposed by 
the Commission. Unless there is a further evaluation, the paradoxical situation will arise of 
the potential demonstrated by vehicles emitting very low levels of pollutants being 
disregarded, when they are ideal for improving air quality in urban areas, which is the main 
objective of this legislation. The values relating to polluting emissions must therefore be 
reassessed with that in mind. One alternative might be to establish an index of priorities to be 
assigned to the various types of emission shown in the table, so as to enable public 
administrations to establish which vehicles are best suited to the purpose, on the basis of their 
own emissions reduction strategies and specific local conditions.
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Predlog spremembe 65
Martin Callanan

Predlog direktive
Priloga – razpredelnica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Razpredelnica 2: Stroški za emisije v cestnem prevozu (v cenah iz leta 2007)

CO2 NOx NMHC Delci

2 centa/kg 0,44 centa/kg 0,1 centa/kg 8,7 centa/kg

Predlog spremembe

črtano

Or. en

Obrazložitev

Evropska mesta in regije ter/ali javni organi, ki sklepajo pogodbe, bi morali imeti možnost 
prosto določati ceno onesnaževal na različne načine glede na lokalne okoliščine. Morda bodo 
želeli posebej obravnavati enega od onesnaževal, na primer če bodo prekoračili mejne 
vrednosti EU za NO2 ali PM10. V takšnih primerih bodo morda želeli enemu od onesnaževal 
določiti višjo vrednost kot drugim. Čeprav se direktiva načeloma zdi tehnološko nevtralna, 
bodo v praksi nekatere tehnologije najbrž imele prednost zaradi z metodologijo strogo 
določenih cen onesnaževal.

Predlog spremembe 66
Margrete Auken

Predlog direktive
Priloga – razpredelnica 2, stolpec 1, vrsta 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2 centa/kg 3 cente/kg ali tržna cena za trgovanje z 
emisijami (višja od obeh vrednosti)

Or. en
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Obrazložitev

30 EUR na tono najbrž bolj točno ponazarja ceno ogljika v življenjski dobi vozila, kupljenega 
po letu 2010.

Predlog spremembe 67
Martin Callanan

Predlog direktive
Priloga – razpredelnica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Razpredelnica 3: Kilometrina vozil za cestni prevoz, prevožena med življenjsko dobo vozila

Kategorija vozila Kilometrina, 
prevožena med 
življenjsko dobo 
vozila

(Kategoriji M in N iz Direktive 2007/46/ES)

Osebni avtomobili (M1) 200 000 km

Lahka gospodarska vozila (N1) 250 000 km

Težka tovorna vozila (N2, N3) 1 000 000 km

Avtobusi (M2, M3) 800 000 km

Predlog spremembe

Razpredelnica 3: Kilometrina vozil za cestni prevoz, prevožena med življenjsko dobo vozila

Or. en

Kategorija vozila Kilometrina, 
prevožena med 
življenjsko dobo 
vozila 

(Kategoriji M in N iz Direktive 2007/46/ES)

Težka tovorna vozila (N2, N3) 1 000 000 km

Avtobusi (M3) 800 000 km
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Obrazložitev

Vsebina razpredelnice je ustrezno prilagojena omejenemu področju uporabe za vozila N1, N2 
in M3.

Predlog spremembe 68
Margrete Auken

Predlog direktive
Priloga 1a (novo)

Predlog spremembe

Stroški onesnaževanja zraka v EUR na tono onesnaževala za cestni in železniški promet ter 
promet po plovnih poteh

Stroški faktorjev v EUR, v cenah iz leta 2000, enota: EUR 2000/t onesnaževala
Onesnaževalo NOx NMVOC SO2 PM2.5 (iz izpušnih plinov) PM10 (ne iz izpušnih plinov)
Vir Analiza 

stroškov 
in koristi 
CAFE

Analiza 
stroškov 
in koristi 
CAFE

Analiza 
stroškov 
in koristi 
CAFE

HEATCO UBA 
preneseno 
v 
HEATCO

Analiza 
stroškov in 
koristi 
HEATCO/ 
CAFÉ (za 
pomorski 
promet)

HEATCO UBA 
preneseno 
v 
HEATCO

HEATCO

Občutljivost 
analize 
stroškov in 
koristi CAFE

Srednja 
vrednost 
leta 
življenja 
(PM/O3)

Srednja 
vrednost 
leta 
življenja 
(PM/O3)

Srednja 
vrednost 
leta 
življenja 
(PM/O3)

Enota € 2000 
(emisije 
2010)

€ 2000 
(emisije 
2010)

€ 2000 
(emisije 
2010)

€ 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000

Lokalno okolje Velemestno Mestno Izven naselij Velemestno Mestno Izven 
naselij

Avstrija 8 700 1 700 8 300 415 000 134 300 69 600 166 200 53 700 27 800
Belgija 5 200 2 500 11 000 422 200 136 200 91 100 169 900 54 500 36 500
Bolgarija 1 800 200 1 000 43 000 13 800 11 000 17 200 5 500 4 400
Ciper 500 300 2 000 243 700 78 700 20 600 97 500 31 500 8 200
Češka 
republika

7 300 1 000 8 000 252 600 81 400 62 700 101 000 32 600 25 100

Danska 4 400 700 5 200 386 800 124 700 45 500 154 700 49 900 18 200
Estonija 800 100 1 800 133 400 43 400 22 500 53 400 17 300 9 000
Finska 800 200 1 800 337 100 108 600 28 100 134 800 43 400 11 200
Francija 7 700 1 400 8 000 392 200 126 300 78 400 156 900 50 500 31 400
Nemčija 9 600 1 700 11 000 384 500 124 000 75 000 153 800 49 600 30 000
Grčija 800 300 1 400 248 700 80 100 35 000 99 500 32 100 14 000
Madžarska 5 400 900 4 800 203 800 65 600 52 300 81 500 26 200 20 900
Irska 3 800 700 4 800 391 000 126 200 40 900 156 400 50 500 16 400
Italija 5 700 1 100 6 100 371 600 120 100 67 600 148 600 48 000 27 100
Latvija 1 400 200 2 000 115 700 37 200 21 500 46 300 14 900 8 600
Litva 1 800 200 2 400 143 100 46 500 28 600 57 200 18 600 11.400
Luksemburg 8 700 2 700 9 800 671 500 216 200 95 700 268 600 86 500 38 300
Malta 700 400 2 200 245 400 78 700 20 400 98 200 31 500 8 200
Nizozemska 6 600 1 900 13 000 422 500 136 400 82 600 169 000 54 500 33 000
Norveška 2 000 300 2 500 309 600 99 600 30 100 123 800 39 900 12 000
Poljska 3 900 600 5 600 174 500 56 000 52 400 69 800 22 400 20 900
Portugalska 1 300 500 3 500 259 500 83 600 38 500 103 800 33 500 15 400
Romunija 2 200 400 2 000 29 200 9 400 7 500 11 700 3 800 3 000
Slovaška 5 200 700 4 900 194 200 62 100 52 400 77 700 24 900 21 000
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Slovenija 6 700 1 400 6 200 262 900 84 500 54 500 105 200 33 800 21 800
Španija 2 600 400 4 300 299 600 96 400 41 200 119 900 38 600 16 500
Švedska 2 200 300 2 800 352 600 113 400 34 300 141 000 45 400 13 700
Švica 9 200 1 800 8 800 444 800 143 100 73 500 177 900 57 200 29 400
Združeno 
kraljestvo

3 900 1 100 6 600 389 100 125 300 60 700 155 700 50 100 24 300

EU-25 4 400 1 000 5 600 26 000
Baltsko morje 2 600 500 3 700 12 000
Sredozemsko 
morje

500 300 2 000 5 600

Severovzhodni 
Atlantik

1 600 400 2 200 4 800

Severno morje 5 100 1 900 6 900 28 000

Velemestno: mesta z več kot 0,5 milijona prebivalcev
Mestno: majhna in srednje velika mesta z manj kot 0,5 milijona prebivalcev

Or. en

Obrazložitev

Lokalni organi bi morali imeti možnost, da uporabijo ustreznejše vrednosti stroškov, kadar so 
te na razpolago. Razpredelnica je bila predstavljena v delovnem dokumentu Sveta.
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