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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih,
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu°7
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici).
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju čistih vozil za
cestni prevoz
(KOM(2005)0634 – C6–0008/2006 – 2005/0283(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0634)1,

– ob upoštevanju členov 251(2) in 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija
predlog predložila Parlamentu (C6-0008/2006),

– ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varstvo hrane ter mnenj
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za promet in turizem
(A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, da zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno
spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči predsedniku, da stališče predloži Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
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

(8) Standarde učinkovitosti je treba
uporabljati za spodbujanje čistih vozil.
Standard za do okolju bolj prijazna vozila
(EEV) je bil opredeljen v Direktivi
2005/55/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 28. septembra 2005 o
približevanju zakonodaje držav članic v
zvezi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti proti
emisijam plinastih snovi in delcev, ki
onesnažujejo, iz motorjev na kompresijski
vžig, ki se uporabljajo v vozilih, ter
emisijam plinastih snovi, ki onesnažujejo,
iz motorjev na prisilni vžig, ki za gorivo
uporabljajo zemeljski plin ali utekočinjeni

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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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.

naftni plin in se uporabljajo v vozilih, za
vozila s težo nad 3,5 tone. Zdaj je ta
standard najprimernejše uporabljati kot
podlago za določanje mejnih vrednosti
vozil s težo nad 3,5 tone v tej direktivi. Za
vozila s težo pod 3,5 tone se zdijo
najprimernejša podlaga za mejne
vrednosti standardi Euro 5, ki jih je v
svojem predlogu Uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o homologaciji
motornih vozil glede na emisije, o dostopu
do informacij za popravilo vozil in o
spremembi Direktive 72/306/EGS in
Direktive …/…/ES. Zato je mogoče
spremeniti ali vključiti mejne vrednosti,
kadar se upoštevajo zahteve zadnjega
tehničnega napredka.
_______________
1 KOM(2005)0683.

Obrazložitev

Zakon o javnih naročilih mora vključevati tudi lahka tovorna vozila (glej obrazložitev
predloga spremembe k členu 1a). Standard EEV se uporablja le za vozila s težo nad 3,5 tone,
zato se mora za lahka tovorna vozila uporabiti drug standard. Standard Euro 5 je najnovejši
standard, ki ga je za osebna vozila in lahka tovorna vozila predlagala Komisija, zato se zdi
ustrezno ta standard uporabiti kot podlaga za mejne vrednost, določene v novi prilogi za
lahka tovorna vozila.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Da bi zagotovili nadzor nad
emisijami izredno drobnih trdnih delcev
(PM), mora Komisija razen sedanjega
pristopa, ki temelji na masi delcev,
preučiti tudi možnost sprejetja pristopa, ki
temelji na številu drobnih trdnih delcev.

Obrazložitev

Ker se zdi, da drobni trdi delci povzročajo več zdravstvenih težav kot večji, je pomembno, da
se pri emisijah ne ukvarjamo le z maso delcev, ampak tudi z njihovim številom. Da bi
preprečili možnost, da bi se v prihodnje razvijali odprti filtri, ki bi dosegali novo mejno
vrednost mase, vendar bi prepustili veliko število izredno drobnih delcev, je treba vpeljati nov
standard, ki bo omejil število delcev, ki se lahko izpustijo v ozračje. Zdaj številčnega
standarda ni smiselno določiti, ker UN/ECE izvaja raziskave v okviru programa za merjenje
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drobnih trdih delcev. Delovna skupina UN/ECE še vedno preučuje to vprašanje. Ko bodo
rezultati programa za merjenje drobnih trdih delcev znani, se bo številčni standard uvedel s
komitologijo.

Predlog spremembe 3
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 CO
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 ne ovira držav članic pri
tem, da spodbujajo naročila vozil, ki so
okolju prijaznejša, tudi tistih, ki jih ta
direktiva ne zajema, 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 CO
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.

Obrazložitev

Potrebna sprememba, povezana s predlogom spremembe, ki v direktivo vključuje lahka
tovorna vozila.

Predlog spremembe 4
Člen 1 a (novo)

Člen 1a
Področje uporabe

Direktiva se uporablja za naslednje
skupine vozil za cestni prevoz:
(a) vozila z dovoljenim tehničnim
maksimumom naložene teže nad 3,5 tone
iz kategorij M2 in M3, kot je opredeljeno v
Prilogi II Direktive XXXX/XX/ES1;
(b) vozila z dovoljenim tehničnim
maksimumom naložene teže nad 3,5 tone
iz kategorij N2 in M3, kot je opredeljeno v
Prilogi II Direktive XXXX/XX/ES; in
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(c) lahka tovorna vozila z največjo maso,
ki ne presega 3,5 tone iz kategorije N1, kot
je opredeljeno v Prilogi II Direktive
XXXX/XX/ES;
_______
1 To velja za predlog Komisije KOM(2003)0418,
2003/0153 (COD,) kakor je bil spremenjen s
KOM(2004)0738, ki je v postopku soodločanja.
Sklicevanje na okvirno Direktivo bo posodobljeno
takoj, ko bo ta sprejeta.

Obrazložitev

Določiti je treba področje uporabe Direktive, že zdaj pa je treba v področje uporabe vključiti
lahka tovorna vozila. Treba je upoštevati, da je od 162 000 vozil iz skupin (a), (b) in (c),
kolikor jih javne organizacije kupijo vsako leto, 110 000 lahkih tovornih vozil.

Predlog spremembe 5
Člen 2, točka (b)

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

(b) „Čisto vozilo“ pomeni novo vozilo
cestnega prometa, ki ga poganja motor, ki
ustreza dopustnim mejnim vrednostim
emisij, določenim v ustrezni tabeli Priloge.

Obrazložitev

Opredelitev čistega vozila ne sme biti omejena na težka vozila s težo nad 3,5 tone in vezana
na mejne vrednosti, določene v drugi Direktivi, zlasti ker mejne vrednosti v njej niso preveč
visoko zastavljene. Mejne vrednosti so zato v tej direktivi vstavljene v novo prilogo, kar
omogoča vključevanje mejnih vrednosti za lahka tovorna vozila. Prvotni standard EEV je bil
uporabljen kot podlaga za določanje mejnih vrednosti v tabelah 1 in 2 nove priloge, ampak z
nekaterimi spremembami na področju počasnega tehnološkega razvoja.

Predlog spremembe 6
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

Države članice zagotovijo kvoto vsaj 35 %
vozil cestnega prometa iz vsake skupine,
navedene v točkah (a) do (c) člena 1, ki jih
javni organi in izvajalci prevoznih storitev
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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.

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

Namen zagotavljanja kvot je povečati povpraševanje po čistejših vozilih na trgu z uporabo
javnih naročil. Kvota mora biti zadostna, da se doseže ekonomija obsega, razen tega pa mora
pripraviti javnost na nove standarde Euro, ki bodo začeli veljati. Kvota 35 % se zdi najmanjši
možni odstotek v ta namen.

Predlog spremembe 7
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. Priloga se lahko prilagaja glede na
tehnični napredek in upošteva razvoj na
področju trga vozil v skladu s postopkom
iz člena 5(2). Kljub temu spremembe z
vidika okolja ne znižujejo visoko
zastavljenih mejnih vrednosti.
Po zaključku programa za merjenje delcev
UN/ECE, opravljenega pod nadzorom
Svetovnega foruma za homologacijo
pravilnikov o vozilih, se Priloga spremeni
v skladu s postopkom iz člena 5(2) za
ponovno umerjanje mejnih vrednosti mas
delcev in mejnih vrednosti števila delcev.

Obrazložitev

Da bi bile mejne vrednosti, določene v tej direktivi, učinkovite, se morajo z vidika tehničnega
napredka redno posodabljati. Takoj, ko se za vozila pojavijo novi standardi Euro, je treba
mejne vrednosti v tej Direktivi, če niso dovolj visoko zastavljene, spremeniti. Ker je postopek
soodločanja prepočasen, da bi zagotovil to posodabljanje, poročevalec predlaga, da se
uporabi postopek komitologije. Vseeno pa je vključena zaščitna klavzula, ki bo zagotovila, da
se mejne vrednosti ne bodo povečale. V zvezi z uvedbo mejnih vrednosti števila delcev glej
zgornjo obrazložitev.

Predlog spremembe 8
Člen 6, odstavek 2, pododstavek 2

Najkasneje v treh letih od datuma iz člena
7(1) pripravi Komisija poročilo o izvajanju

Najpozneje v treh letih od datuma iz člena
8 pripravi Komisija poročilo o izvajanju



PE 371.910v01-00 10/14 PR\609132SL.doc

SL

ukrepov te direktive v posameznih državah
članicah za naročanje čistih vozil s težo do
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.

ukrepov te direktive v posameznih državah
članicah za naročanje čistih vozil, ki jih ta
direktiva ne zajema, vključno z energetsko
učinkovitimi vozili in vozili z emisijami
CO2 manjšimi kot 120 g/km. 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 vključenosti
mejnih vrednosti za CO2 ter števila delcev
v Prilogo v zvezi z vsemi vozili in v
primeru, ki se še ni uvedel v skladu s
členom 4. Komisija zagotovi zadovoljiv
napredek v zvezi z metodologijami za
merjenje števila delcev, da se lahko čim
prej predlagajo standardi za vsa vozila,
najpozneje pa to stori do zgoraj
omenjenega pregleda.  

Obrazložitev

Pravo „čisto vozilo“ mora tudi izpolnjevati standarde v zvezi s CO2 in emisijami števila
delcev.
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Predlog spremembe 9
Priloga (novo)

PRILOGA: Mejne vrednosti emisij za do okolja bolj prijazna vozila

Tabela 1: Mejne vrednosti za vozila za cestni prevoz z dovoljenim tehničnim maksimumom naložene teže nad 3,5 tone – preskusi ESC in ELR

Masa ogljikovega
monoksida

(CO) g/kWh

Masa ogljikovodikov
(HC) g/kWh

Masa dušikovih
oksidov

(NOx) g/kWh

Masa delcev
(PT) g/kWh

Dim

m–1

Število delcev (1)

(PM)

1,5 0,25 1 0,002 0,15

(1) Številčni standard se opredeli pozneje.

Za dizelske motorje, ki se dodatno preskušajo s preskusom ETC, zlasti za plinske motorje, specifične mase ogljikovega monoksida, ne metanskih
ogljikovodikov, metana (po potrebi), dušikovih oksidov in delcev (po potrebi) ne smejo presegati vrednosti iz Tabele 2.

Tabela 2: Mejne vrednosti za vozila za cestni prevoz z dovoljenim tehničnim maksimumom naložene teže nad 3,5 tone – preskusi ETC

Masa ogljikovega
monoksida

(CO) g/kWh

Masa ne-metanskih
ogljikovodikov

(NMHC) g/kWh

Masa metana

(CH4) g/kWh(1)

Masa dušikovih
oksidov

(NOx) g/kWh

Masa delcev
(PT) g/kWh

Število delcev(2)

(PM)

3,0 0,40 0,65 1 0,002

(1) Le za motorje na zemeljski plin.
(2) Številčni standard se opredeli pozneje.
Tabela 3: Mejne vrednosti za vozila za cestni prevoz z dovoljenim tehničnim maksimumom naložene teže do 3,5 tone
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Mejne vrednosti

Masa ogljikovega
monoksida

(CO)

Masa ogljikovodikov
(HC)

Masa dušikovih
oksidov
(NOx)

Skupna masa
ogljikovodikov in
dušikovih oksidov

(HC + NOx)

Masa delcev
(PM)

Število delcev(1)

(PM)

Referenčna
masa
(RM)
(kg)

L1
(mg/km)

L2
(mg/km)

L3
(mg/km)

L2 + L3
(mg/km) L4

(mg/km)

L5
(#/km)

Kategorij
a

Razr
ed

PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI CI

N1 I RM ≤ 1 305 1 000 500 75 — 60 200 — 250 5,0 5,0
II 1 305 < RM

≤ 1 760
1 810 630 100 — 75 260 — 320 5,0 5,0

III 1 760 < RM 2 270 740 120 — 82 310 — 380 5,0 5,0

Legenda: PI = Prisilni vžig, CI = Kompresijski vžig
(1) Številčni standard se opredeli pozneje.
(2) Standard, ki določa maso pri prisilnem vžigu, se uporablja le za vozila z motorjem z neposrednim vbrizgavanjem, ki delujejo (delno ali v celoti) na način revne mešanice.

Obrazložitev

Da ne bi bil standard EEV zavezujoč za težka vozila in da bi lahko razširili zakon o javnih naročilih na lahka tovorna vozila (ter ga pozneje lažje
razširili na osebna vozila), poročevalec predlaga, da se tabele z mejnimi vrednostmi iz Direktive EEV spremenijo v skladu z novo prilogo in da se
vključijo standardi Euro 5, kot predlaga Komisija. V zvezi s standardi EEV sta bili narejeni dve pomembni spremembi zaradi njihovega vpliva na
zdravje in okolje: nižja mejna vrednost za NOx z 2 na 1 in znižanje mase delcev z 0,02 na 0,002. Obe predlagani meji sta v skladu s predlogom, ki
ga je že leta 2003 predložila Nemška zvezna agencija za okolje (Umwelt Bundesamt). Opozoriti je treba, da je mejna vrednost za NOx za isto vrsto
vozil v ZDA 0,4. Predlagana mejna vrednost za delce temelji na dejstvu, da je treba število zmanjšati na 0,002, če želimo uvesti obvezno uporabo
filtrov.
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OBRAZLOŽITEV

Glavni cilj poročila

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije in v celoti podpira njen namen za izboljšanje
kakovosti zraka, okolja in zdravja, med drugim z javnimi naložbami v trg za čistejša vozila.

Direktivo je treba obravnavati v širšem smislu, zlasti glede prihodnjih standardov Euro 6, ki
so, tako kot ta direktiva, usmerjeni v vozila s težo nad 3,5 tone in lahka tovorna vozila.
Uvedba strožjih standardov, ki bodo veljali za vsa nova vozila, je bistvena za dolgoročno
izboljšanje okolja in zdravja ter kot taka glavni cilj našega dela.

To poročilo mora biti zato način za doseganje nujnih strožjih standardov v prihodnosti. Cilji
predlogov sprememb, ki jih vlaga poročevalec, so trije.

Prvi cilj je doseči večje kratkoročne okoljske koristi, tako da se poostrijo predlagani standardi
EEV.

Drugič, takšne strožje zahteve bodo dejansko pomagale usmerjati trg glede na prihodnje
standarde, kar se ne bo zgodilo, če se ključni standardi, zlasti v zvezi z NOx in delci ne
omejijo glede na standarde EEV in Euro 5.

Tretjič, poročevalec predlaga na splošno višje cilje in višjo zavezanost, ki so nujni za
dolgoročno zmanjšanje stroškov.

Strožji standardi

V zvezi z vplivom na zdravje in okolje sta najpomembnejši vrednosti v standardu EEV
vrednosti, ki veljata za NOx in delce. Standard Euro 5, ki je že bil sprejet in se uporablja za
težka tovorna vozila nad 3,5 tone ter začne veljati leta 2008/2009, je zelo podoben standardu
EEV v predlogu Komisije o teh vprašanjih. Celo po najbolj optimističnih ocenah v zvezi z
obravnavanjem in sprejetjem tega predloga bi bile okoljske koristi omejene, ker bo ta
direktiva v najboljšem primeru veljala približno eno leto, preden bo za vsa vozila začel veljati
standard Euro 5.

Glede inovacije in glavnega gibala na trgu proizvajalci avtomobilov, med drugimi, trdijo, da
Euro 5 že vsebuje dovolj pobud za proizvodnjo vozil, ki bodo izpolnjevala te standarde.

Ker ta direktiva zajema le omejen sektor trga, je pomembno, da podpira razvoj vozil, ki bodo
močno izboljšala stanje okolja.

Zato mora biti dolgoročni cilj priprava na standard Euro 6 in v zvezi s tem določitev strožjih
standardov, zlasti glede NOx in delcev.

Dolgoročna naložba
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Glavni razlog, zakaj si ta direktiva ni zastavila višjega cilja, so finančni stroški, ki so povezani
z večjim deležem čistih vozil. Vendar gre za kratkoročno oceno.

Prihodnji standardi Euro 6, ki bodo veljali za vsa vozila, bodo – če ne bomo začeli pravočasno
in obsežno vlagati v to področje – zelo povečali stroške javnih in zasebnih kupcev.

Namen tega predloga je oblikovati večji skupen evropski trg za čista vozila in tako doseči
potencialne ekonomije obsega z zagotavljanjem dovolj velikega trga za industrijo, na katerem
lahko ta utemelji nujne naložbe.

Da bi ohranili prvoten namen predloga, v skladu s katerim bi bile javne naložbe odločilne in
bi delovale kot glavno gibalo na trgu, poročevalec predlaga, da se poveča odstotek javnih
naročil za čista vozila na 35 % in da se direktiva razširi tudi na lahka tovorna vozila.

Višje zastavljeni cilji in resnična zavezanost industriji so izjemno pomembni, če želimo
zaščititi nujne naložbe, doseči ekonomije obsega in s tem znižati dolgoročne stroške.

Revizija in posodobitev glede na tehnološki razvoj

Poročevalec meni, da je treba zahteve v skladu z direktivo stalno posodabljati glede na
tehnološki razvoj. Da bi se lahko hitro prilagajali novim priložnostim in zahtevam,
poročevalec podpira namen predloga, v skladu s katerim se spremembe zgodijo brez nadaljnje
politične obravnave, hkrati pa predlaga večji nadzor nad postopkom revizije, tako da se
izrecno vključijo elementi, ki naj bi bili v prihodnosti odločilni. Predvsem je treba področje
uporabe direktive razširiti na osebne avtomobile, v zahteve vključiti vrednosti za CO2 in
energetsko učinkovitost ter zagotoviti oblikovanje standardov v skladu s tehnološkim
napredkom.

Razen tega direktiva uvaja zahtevo, ki je usmerjena v razvoj metod za merjenje števila delcev
(v nasprotju s sedanjo maso) in v prihodnjo vključitev teh vrednosti v direktivo. Čeprav imajo
drobni delci nizko težo, predstavljajo resno tveganje za zdravje, zato je treba sprejeti posebne
ukrepe, ki bodo te težave obravnavali.

Financiranje

Ta direktiva ne obsega določitve financiranja prihodnjih naložb. V skladu z uvodno izjavo 14
predloga je poročevalec prepričan, da je treba združiti finančna sredstva Skupnosti in
nacionalna finančna sredstva, tako da prihodnji stroški naložb ne bodo vplivali na kakovost
javnega prevoza. Razen tega poročevalec meni, da je jasno, da dodeljena finančna sredstva
držav članic za uskladitev s to direktivo upoštevajo povečanje izdatkov na nekaterih
regionalnih ali lokalnih političnih in upravnih ravneh.

Kljub temu pa bi bilo predpisovanje natančnih modelov financiranja v nasprotju z načelom
subsidiarnosti, ker tudi predlog ne predpisuje modelov za izpolnjevanje glavnih zahtev
direktive glede na različne oblike organizacije na nacionalni ravni.


