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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. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. 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 in 
energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz
(KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 405.923(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0817),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0008/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za mednarodno trgovino ter Odbora 
za promet in turizem (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

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

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) V sporočilu Komisije „Energetska 
politika za Evropo“ je predlagano, da se 
EU zaveže, da bo do leta 2020 dosegla 
najmanj 20% znižanje emisij toplogrednih 
plinov (v primerjavi z vrednostmi iz leta 
1990). Predlagani so bili zavezujoči cilji za 
dodatno izboljšanje energetske 
učinkovitosti za 20%, 20-odstotni delež 
obnovljive energije in 10-odstotni delež 
biogoriv na trgu motornih goriv v 
Skupnosti do leta 2020, med drugim za 
izboljšanje varnosti preskrbe z energijo z 
diverzifikacijo mešanice goriva.

(4) V sporočilu Komisije „Energetska 
politika za Evropo“ je predlagano, da se 
EU zaveže, da bo do leta 2020 dosegla 
najmanj 20% znižanje emisij toplogrednih 
plinov (v primerjavi z vrednostmi iz leta 
1990). Predlagani so bili zavezujoči cilji za 
dodatno izboljšanje energetske 
učinkovitosti za 20%, 20-odstotni delež 
obnovljive energije in 10-odstotni delež 
trajnostno proizvedenih in certificiranih 
biogoriv na trgu motornih goriv v 
Skupnosti do leta 2020, med drugim za 
izboljšanje varnosti preskrbe z energijo z 
diverzifikacijo mešanice goriva.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Širša uporaba nekaterih tehnologij, 
kot so vozila na vodikov pogon, 
utekočinjeni zemeljski plin (LPG) ali 
stisnjen zemeljski plin (CNG), lahko na 
začetku zahteva visoke naložbene stroške, 
ki so med drugim povezani z 
infrastrukturo, zato bi morala Komisija 
preučiti, kako je mogoče oblikovati in 
ohraniti pregledne in nediskriminatorne 
predpise za zagotavljanje nacionalne 
pomoči in pomoči Skupnosti za tovrstne 
naložbe, da se upoštevajo koristi za okolje.

Or. en
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) V skladu s presojo vpliva Komisije 
bo do začetka veljavnosti te direktive 50 % 
kupljenih vozil ustrezalo najboljši tržni 
alternativi v smislu skupnih stroškov 
življenjske dobe vozila, vključno z 
zunanjimi stroški.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Različna mesta, ki želijo tržiti svojo 
okoljsko ozaveščenost, je treba pri tem 
spodbujati in jim v skladu s to direktivo 
ponuditi trženje tovrstne blagovne znamke 
tako, da se na internetu pregledno in 
sistematično razkrivajo informacije, 
izračuni, sklepi in primerjalne ocene o 
javnem naročanju.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsebina Vsebina in cilj
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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.

Namen direktive je spodbujanje trga in 
njegovo usmerjanje k okolju prijaznim in 
energetsko učinkovitim vozilom z dejavno 
uporabo javnih naročil, ki temeljijo na 
vključitvi dejanskih operativnih stroškov 
za celotno življenjsko dobo vozila, 
vključno z okoljskimi stroški. 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.

Cilj direktive je zagotoviti določen obseg 
povpraševanja po čistih in energetsko 
učinkovitih vozilih za cestni prevoz, ki bo 
dovolj velik in bo proizvajalce ter
industrijo spodbudil k naložbam v 
nadaljnji razvoj vozil z nižjimi stroški za 
porabo goriva, za emisije CO2 in za 
emisije onesnaževal.

Or. en

Predlog spremembe 6

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 

2. Države članice zagotovijo, da javni ali 
zasebni naročniki v smislu direktiv 
2004/17/ES in 2004/18/ES najpozneje od 
1. januarja 2010 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 
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metodologijo iz člena 3. metodologijo iz člena 3.

Or. en

Predlog spremembe 7

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 2010 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.

Or. en

Predlog spremembe 8

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 50 % njihovih letnih specifičnih 
naročil, lahko uporabljajo oznako „čist in 
energetsko učinkovit cestni mestni 
promet“. Komisija določi enotno obliko za 
to oznako.

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 3 - odstavek 1 - točka a – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– poraba goriva na kilometer pri vozilu v 
skladu z odstavkom 2 tega člena se pretvori 
v porabo energije na kilometer s 
pretvorbenimi faktorji iz razpredelnice 1 v 
Prilogi za energijsko vsebnost različnih 
goriv;

– poraba goriva na kilometer pri vozilu v 
skladu z odstavkom 2 tega člena se
izračuna v enotah porabe energije na 
kilometer ne glede na to, ali se to opravi 
neposredno, kot v primeru električnih 
vozil, ali ne. Če je poraba goriva izražena 
v različnih enotah, se pretvori v porabo 
energije na kilometer s pretvorbenimi 
faktorji iz razpredelnice 1 v Prilogi za 
energijsko vsebnost različnih goriv;

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Preglednost

Brez poseganja v zahteve iz direktiv 
2004/17/ES in 2004/18/ES in zato, da se 
spodbudi javna razprava ter politično 
posvetovanje o stroških za življenjsko 
dobo vozila na področju javnih naročil, 
države članice zagotovijo, da udeleženci iz 
člena 2 zagotovijo, da bodo informacije o 
energiji in okoljskih stroških iz člena 3, ki 
zadevajo vse prejete ponudbe, javno 
dostopne na internetu.
Da se dodatno spodbudi javna politična 
razprava, Komisija pripravi primerjalno 
tabelo, ki temelji na poročanju v skladu s 
členom 6, je dostopna na internetu in 
omogoča merjenje uspešnosti ter 
primerjanje sorazmerno podobnih mest in 
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regij v zvezi z njihovim okolju prijaznim 
javnim naročanjem.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija vsaki dve leti po datumu, 
navedenem v členu 8, pripravi poročilo o 
izvajanju te direktive in ukrepih, ki jih 
posamezne države članice sprejmejo za 
spodbujanje naročil čistih in energetsko 
učinkovitih vozil.

Vsako leto po datumu, navedenem v členu 
8, države članice pripravijo statistiko za 
zadevno koledarsko leto o številu vozil, ki 
so jih kupili udeleženci iz člena 2; to 
število je razdeljeno na štiri kategorije:

– osebni avtomobili,
– lahka gospodarska vozila,
– avtobusi in
– druga težka vozila.
Države članice vsako leto najpozneje do 
30. oktobra posredujejo te informacije 
Komisiji skupaj z oceno, kako so merila iz 
člena 3 vplivala na trg.

2. Komisija v poročilu oceni učinek te 
direktive in potrebo po nadaljnjem 
ukrepanju ter po potrebi poda predloge.

2. Najkasneje v treh letih po datumu, 
navedenem v členu 8, in zatem vsaki dve 
leti Komisija pripravi poročilo o izvajanju 
te direktive, vključno z informacijami iz 
odstavka 1, ter o ukrepih, ki so jih 
posamezne države članice sprejele za 
spodbujanje naročanja čistih in 
energetsko učinkovitih vozil za cestni 
prevoz. Komisija v poročilu oceni učinek te 
direktive, vključno s količinskimi 
kazalniki za ocenjevanje okoljskih koristi, 
poročanjem držav članic in potrebo po 
nadaljnjem ukrepanju, ter po potrebi poda 
predloge.

Komisija za vsako od štirih kategorij iz 
odstavka 1 navede nominalno in relativno 
število kupljenih vozil v primerjavi s 
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skupnim trgom za ta tip vozila glede na 
najboljšo tržno alternativo v smislu 
stroškov skupne življenjske dobe vozila, 
vključno z zunanjimi stroški, ter oceni, 
kako so merila iz člena 3 vplivala na trg.
2a. Komisija zlasti oceni, ali se bo do leta 
2012 uresničil pričakovani cilj 50 % 
kupljenih vozil, kar ustreza najboljši tržni 
alternativi v smislu stroškov skupne 
življenjske dobe vozila, vključno z 
zunanjimi stroški. Če se to ne bo zgodilo, 
se najpozneje do leta 2014 pripravi 
predlog za povečanje deleža čistih in 
energetsko učinkovitih vozil ter za 
zagotavljanje pričakovanega in 
zaželenega učinka na trg in okolje, če je 
potrebno tudi z vključitvijo obveznih 
izbirnih meril.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Sedanji predlog vključuje prejšnja priporočila Odbora za okolje, javno zdravje in 
varnost hrane

Sedanji predlog nadomešča prejšnjega (KOM (2005), 634 končno) in na ključnih področjih –
kot rezultat obravnave odbora za okolje – vključuje več praktičnih priporočil poročevalca ter 
drugih poslancev.

Med naslednjimi je nekaj najpomembnejših točk:
 direktiva zajema vsa vozila,
 vključuje tudi emisije CO2,
 uporablja se tehnološko nevtralen in prožen pristop (v primerjavi s statističnim 

standardom),
 javna naročila se ohranjajo kot instrument za promocijo okolju prijaznih vozil,
 zaradi spoštovanja načela subsidiarnosti je mogoče upoštevati posebne pomisleke na 

lokalni ravni.

Izračun stroškov življenjske dobe vozila

V direktivi se zahteva, da vsi organi, ki izvajajo postopke javnih naročil (ali akterji, ki 
delujejo v imenu javnega sektorja ali z njegovim pooblastilom), ne izračunajo le nakupne 
cene, ampak tudi stroške, ki v življenjski dobi vozila nastanejo za gorivo, emisije CO2 in 
onesnaževanje zraka, ter da ta izračun uporabijo kot merilo pri odločitvi o nakupu.

Javna naročila kot katalizator trga

Poročevalec odločno zagovarja idejo o uporabi javnih naročil kot tržnega katalizatorja za 
okolju prijazna vozila. V ta namen je spremenil člen 1 in poudarja, da je ta vidik pomemben 
cilj te direktive.

Javna naročila predstavljajo na evropski ravni zelo pomemben tržni delež, zato bo dejstvo, da 
javni organi prevzemajo vodilno vlogo pri tem, da izračunavajo in uporabljajo "stroške 
življenjske dobe" kot osnovo pri naročanju, zagotovilo, da se avtomobilska industrija 
spodbuja k razvoju in naložbam na področju okolju prijaznih vozil z manjšimi emisijami CO2 
in onesnaževal.

Preglednost in javna razprava
Za to, da se okoljevarstveni vidiki upoštevajo pri sprejetju lokalnih odločitev o naročanju 
vozil, je zelo pomembno, da imajo nevladne organizacije, državljani in politiki na lokalni 
ravni dostop do informacij o takšnem naročanju.

Poročevalec je spremenil direktivo na več področjih, da se poveča preglednost in javni dostop 
do informacij ter izboljša možnost za opravljanje primerjav.

Predlogi sprememb vključujejo naslednje vidike:
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 lokalni organi objavijo na internetu vse informacije v zvezi s stroški življenjske dobe 
vozila, ki zadevajo odločitev o naročanju,

 Komisija pripravi primerjalno tabelo, ki omogoča primerjanje lokalnih organov v 
zvezi s tem, kako uspešni so pri nakupu okolju prijaznih vozil,

 uvedba oznake za "okolju prijazno naročanje", ki jo lahko uporabljajo lokalni in 
regionalni organi z vodilno vlogo pri naročanju okolju prijaznih vozil.

Pregled in ocena učinka direktive

Pomembno je oceniti učinek, ki ga želi direktiva doseči v sedanji obliki. Poročevalec je zato 
pripravil več predlogov sprememb za zagotavljanje posebnega spremljanja in ocenjevanja 
učinka direktive na trg in okolje.

Zato se od Komisije zahteva, da:

 vsako drugo leto poroča o izvajanju in učinku direktive na okolje in na trg v različnih 
kategorijah vozil

 oceni, v kakšni meri je bil do leta 2012 dosežen zaželen in pričakovan učinek 50 % 
javnega naročanja, in če ta cilj ni bil uresničen, oceni, kako je mogoče spremeniti 
direktivo, da se ta cilj doseže.

Izvajanje

Poročevalec meni, da bi bilo mogoče do leta 2010 uvesti in začeti uporabljati predpisano 
metodo izračuna stroškov za življenjsko dobo vozila, zato predlaga, da se določi čim 
zgodnejši datum in s tem omogoči čim prejšnje delovanje okoljskih in tržnih učinkov.
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