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Изменение  82 

Анджей Гжиб 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0321/2018 

Анджей Гжиб 

Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 

Директива 2009/33/ЕО 

Член 5 – параграф 1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  1б. Превозните средства, които се 

произвеждат от производители, 

установени в трети държави, в 

които производителите от Съюза 

нямат достъп до офертите по 

процедурата за възлагане на 

обществена поръчка за покупка, наем 

или покупка на изплащане на пътни 

превозни средства, не се включват в 

постигането на минимални цели за 

обществените поръчки, определени в 

таблици 4 и 5 в приложението. 
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Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Приложното поле на директивата 

се разширява, за да включи наемането, 

отдаването под наем и покупката на 

изплащане на превозни средства, 

договори за услуги на обществения 

пътен транспорт, специализирани 

услуги за пътен превоз на пътници, 

услуги на сухопътен пътнически 

транспорт без разписание, услуги по 

даване под наем на автобуси с водач, а 

също определени пощенски и куриерски 

услуги и услуги по събиране на битови 

отпадъци, като по този начин се 

обхващат всички приложими практики 

при възлагането на обществени 

поръчки. 

(9) Приложното поле на директивата 

се разширява, за да включи наемането, 

отдаването под наем и покупката на 

изплащане на превозни средства, 

договори за услуги на обществения 

пътен транспорт, специализирани 

услуги за пътен превоз на пътници, 

услуги на сухопътен пътнически 

транспорт без разписание, услуги по 

даване под наем на автобуси с водач, а 

също определени пощенски и куриерски 

услуги и услуги по събиране на битови 

отпадъци, като по този начин се 

обхващат всички приложими практики 

при възлагането на обществени 

поръчки. Не следва да бъдат 

допускани санкции поради неспазване 

на пределните стойности, ако те не 

могат да бъдат съблюдавани поради 

липсата на годни за пазарна 

реализация и технически надеждни 

превозни средства в съответствие със 

стандартите на ЕС или поради 

прекомерно търсене на такива 

превозни средства. 
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Предложение за директива 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Основните заинтересовани 

страни изразяват широка подкрепа за 

въвеждането на определение за чисти 

превозни средства, съобразено с 

изисквания за намаляване на емисиите 

на парникови газове и замърсители на 

въздуха от леките и тежките превозни 

средства. С цел да се осигурят 

подходящи стимули, които да 

подпомогнат навлизането на превозни 

средства с ниски и нулеви емисии на 

пазара в Съюза, разпоредбите относно 

възлагането на обществени поръчки за 

такива средства съгласно настоящото 

изменение следва да бъдат съобразени с 

разпоредбите на законодателството на 

Съюза относно емисиите на CO2 от 

леките автомобили и микробусите за 

периода след 2020 г.26 Действията 

съгласно изменената директива ще 

допринесат за спазване на 

изискванията по тези стандарти. 

Прилагането на по-амбициозен подход 

при обществените поръчки може да 

осигури още един важен стимул за 

развитието на пазара. 

(10 Изменената директива следва 

да допринася за намаляване на 

емисиите на парникови газове и 

замърсители на въздуха от леките и 

тежките превозни средства. С цел да се 

осигурят подходящи стимули, които да 

подпомогнат навлизането на превозни 

средства с ниски и нулеви емисии на 

пазара в Съюза, разпоредбите относно 

възлагането на обществени поръчки за 

такива средства съгласно настоящото 

изменение следва да бъдат съобразени с 

разпоредбите на законодателството на 

Съюза. В допълнение към това, 

изменената директива споделя с 

Директива 2014/94/ЕС целта, наред с 

другото, за насърчаване на чисти 

пътни превозни средства. Ето защо 

определението на понятието „чисто 

превозно средство“ следва да бъде 

приведено в съответствие с 

разпоредбите на Директива 

2014/94/ЕС. Това привеждане в 

съответствие ще създаде дългосрочна 

предсказуемост и стабилност в 

правото на Съюза и ще защити вече 

направените инвестиции в 

инфраструктура за алтернативни 

горива. Изменената директива ще 

допринесе също така за по-

нататъшното разгръщане на 
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инфраструктура за алтернативни 

горива, както и за съответствието на 

превозните средства с изискванията на 

най-новите стандарти за емисии на 

замърсители на въздуха и парникови 

газове. Прилагането на по-амбициозен 

подход при обществените поръчки може 

да осигури още един важен стимул за 

развитието на пазара. 
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Предложение за директива 

Приложение I – бележка под линия след таблица 4  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

*Превозните средства с нулеви емисии 

на отработили газове се броят за едно 

(1) превозно средство, допринасящо за 

постигане на заложената стойност. 

Всички други превозни средства, които 

отговарят на изискванията, посочени 

в таблица 2 от настоящото 

приложение, се броят за 0,5 

допринасящи превозни средства. 

*Превозните средства с нулеви емисии 

на отработили газове се броят за едно 

(1) превозно средство, допринасящо за 

постигане на заложената стойност. 

Превозни средства с ниски емисии на 

отработили газове или превозни 

средства с използване на природен газ, 

при условие че работят изцяло с 

биометан, като това се доказва с 

договор за доставка на биометан или 

други начини за достъп до биометан, 

се броят за едно (0,66) превозно 

средство, допринасящо за постигане 

на заложените стойности. Всички 

други чисти превозни средства се 

броят за половин (0,5) превозно 

средство, допринасящо за постигане 

на заложената стойност. 

Or. en 

 

 


