
PA\601231SL.doc PE 369.920v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za promet in turizem

ZAČASNO
2005/0283(COD)

27.3.2006

OSNUTEK MNENJA
Odbora za promet in turizem

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe 
čistejših cestnih vozil
(KOM((2005)0634) – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

Pripravljavec mnenja: Helmuth Markov



PA\601231SL.doc PE 369.920v01-002/6PA\601231SL.doc

SL

PA_Leg



PA\601231SL.doc PE 369.920v01-003/6PA\601231SL.doc

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Utemeljitev in cilji predloga
Posledice stalne rasti prevoznega sektorja so visoka poraba energije, visoke emisije CO2 in 
onesnaževal ter velika odvisnost od nafte. Zaželeno je torej, da kroži več čistih in energetsko 
učinkovitih vozil. To je v skladu s cilji prometne, okoljske in energetske politike Evropske 
unije1.
Komisija se je zavezala, da bo z ukrepi podprla razvoj nove generacije vozil. Vendar so za 
zdaj te tehnologije še vedno dražje od tehnologij, ki jih uporabljajo klasična vozila. Učinkovit 
način podpiranja tega cilja je proizvodnja okolju prijaznejših in energetsko učinkovitih vozil, 
namenjenih javnemu prevozu, s ciljem, da se vzpostavi trg za takšna vozila. Kar zadeva 
serijsko proizvodnjo vozil v Evropi, pa velja naslednje: proizvajalce lahko pripravimo do 
tega, da bodo proizvajali posebne serije le, če na ravni Skupnosti sprejmemo ukrepe, ki bodo 
pripeljali do vzpostavitve primerno velikega evropskega trga.

Vsebina predloga Komisije
V zakonodaji Skupnosti že obstoji standard učinkovitosti za do okolja bolj prijaznega vozila, 
ki je neobvezen in ga je možno spodbujati, na primer z davčnimi olajšavami. Ta predlog gre 
korak dlje in temelji na konceptu „do okolja bolj prijaznega vozila“, kot je opredeljeno v 
Direktivi 2005/55/ES (UL L 275/1, 20.10.2005, str. 1), in uveljavlja standard kot obvezen za 
del voznega parka. Predlagana zahteva direktive o naročanju čistih vozil je na začetku 
omejena na vozila, ki presegajo 3,5 ton teže. V to kategorijo vozil sodijo avtobusi in večina 
gospodarskih vozil, kot so vozila za odvoz smeti. Javni organi morajo dodeliti minimalno 
kvoto 25 % svojih letnih javnih naročil (nakup ali lizing) vozilom, ki ustrezajo standardu 
učinkovitosti do okolja bolj prijaznega vozila.

Predlogi pripravljavca osnutka mnenja
Poleg nekaj izboljšav besedila pripravljavec osnutka predlaga tri glavne predloge sprememb 
predloga:
1. široka opredelitev "javnega organa". Ta mora zajemati vse izvajalce storitev, ki delajo v 

njegovem imenu javnega organa ali z njegovim dovoljenjem.
2. višji odstotek, 40 %, naročil, da se vzpostavi dovolj velik trg. Na osnovi številk, ki jih 

navaja Komisija, bo 25 % delež pripeljal le do celotnih tržnih deležev 1.5 % za 
gospodarska vozila in 8 % za avtobuse. Ta tržna deleža je treba povečati.

3. razširitev obsega, ki naj vključuje lahka gospodarska vozila s težo manj kot 3,5 ton.  
Izvzeta so le še lahka potniška vozila (kategorija M1 pod 3,5 ton). Razširitev je v skladu z 
Direktivo 2005/55/ES o okolju prijaznih vozilih, ki se uporablja za vsa vozila razen za 
lahka potniška vozila.

  
1Glej na primer zeleno knjigo o varnosti energetske oskrbe, KOM(2000)0769, belo knjigo o prometni politiki do 

l.2010, KOM(2001)0370, direktivo o kakovosti zraka (Direktiva 1996/62/ES o ovrednotenju in upravljanju 
kakovosti zunanjega zraka) in Direktivo 1999/30/EC o mejnih vrednostih onesnaževal v zunanjem zraku.
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PREDLOGI SPREMEMB  

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Člen 1

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

Ta direktiva od držav članic zahteva, da z 
ustreznimi ukrepi zagotovijo, da javni organi 
in izvajalci, ki opravljajo prevozne storitve s 
koncesijo ali z dovoljenjem javnih organov,
naročajo določeno kvoto čistih vozil .

Obrazložitev

Da zagotovimo skladnost s 3. členom, moramo v obseg direktive vključiti tudi "izvajalce, ki 
opravljajo prevozne storitve s koncesijo ali z dovoljenjem javnih organov".

Predlog spremembe 2
Člen 3

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

Države članice zagotovijo kvoto 40% 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.

Obrazložitev

Če je, kot trdi Komisija, tržni delež vozil javnih organov približno 6 % za tovorna vozila in 
približno 33 % za avtobuse, bo kvota 25 % čistih vozil vodila k celotnem tržnem deležu 1,5 % 
za tovorna vozila oziroma 8 % za avtobuse. Ta deleža sta premajhna, zato obeti za serijsko 
proizvodnjo niso najboljši. Če bi javni organi naročali 40 % čistih vozil, bi lahko dosegli 
pomembnejše tržne deleže (približno 2,4 % oziroma 13 %).

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 3
Člen 3

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

Države članice zagotovijo kvoto 25 % vozil 
cestnega prometa, ki jih javni organi in 
izvajalci prevoznih storitev s koncesijo ali 
dovoljenjem javnih organov, v nadaljnjem 
besedilu izvajalci v vsakem koledarskem 
letu kupijo ali vzamejo na lizing, za čista 
vozila, opredeljena v členu 2.

Obrazložitev

Omejitve teže ne bi smelo biti; v obseg direktive je treba vključiti tudi lahka tovorna vozila 
kategorije N1. To je v skladu z opredelitvijo čistega vozila iz 1. člena Direktive 2005/55/ES, ki 
kot izjemo določa le vozila kategorije M1 z dovoljenim tehničnim maksimumom naložene teže 
pod ali enakemu 3,5 tonam (potniška vozila). Odstotek se mora uporabljati za katerokoli leto, 
ne le za dano leto.

Predlog spremembe 4
Člen 5, odstavek 2, pododstavek 2

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES 
se določi .. .[ne sme presegati 3 mesece].

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES 
je dva meseca.

Predlog spremembe 5
Člen 6, odstavek 1, pododstavek 2

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

Države članice predložijo te podatke 
Komisiji vsako leto najkasneje do 30. 
septembra v letu, ki sledi zadevnemu 
koledarskemu letu.

Obrazložitev

Leto mora biti navedeno.

Predlog spremembe 6
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 

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 kategorije 
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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.

M1 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.

Obrazložitev

V skladu z opredelitvijo vozila v Direktivi 2005/55/ES tudi lahka tovorna vozila ne presegajo 
teže 3,5 ton. V skladu s predlogom spremembe 3 bi morala biti tudi ta vozila vključena v 
obseg direktive. Nekatere države članice se lahko odločijo, da sprejmejo ukrepe za osebna 
vozila z manj kot 3,5 tonami teže in to sporočijo Komisiji.


