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17.10.2018 A8-0321/82 

Grozījums Nr.  82 

Andrzej Grzyb 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

"Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts 

Direktīva 2009/33/EK 

5. pants – 1.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  1.b Pielikuma 4. un 5. tabulā noteikto 

minimālo iepirkuma mērķrādītāju 

sasniegšanā neieskaita autotransporta 

līdzekļus, ko ražo tādu trešo valstu 

ražotāji, kurās Savienības ražotājiem nav 

piekļuves piedāvājumu iesniegšanai 

autotransporta līdzekļu publiskajam 

iepirkumam attiecībā uz to pirkšanu, īri 

vai pirkšanu uz nomaksu. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/83 

Grozījums Nr.  83 

Andrzej Grzyb 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

"Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Ja Direktīvas piemērošanas jomā 

tiek iekļautas tādas darbības kā 

transportlīdzekļu noma, īre un pirkšana uz 

nomaksu, kā arī līgumi par sabiedriskajiem 

autotransporta pakalpojumiem, īpašiem 

autotransporta pasažieru pārvadājumu 

pakalpojumiem, neregulāriem pasažieru 

pārvadājumiem un autobusu ar vadītāju īri, 

kā arī konkrētiem pasta un kurjera 

pakalpojumiem un atkritumu savākšanas 

pakalpojumiem, tas nodrošinās, ka ir 

aptvertas visas attiecīgās publiskā 

iepirkuma darbības. 

(9) Ja Direktīvas piemērošanas jomā 

tiek iekļautas tādas darbības kā 

transportlīdzekļu noma, īre un pirkšana uz 

nomaksu, kā arī līgumi par sabiedriskajiem 

autotransporta pakalpojumiem, īpašiem 

autotransporta pasažieru pārvadājumu 

pakalpojumiem, neregulāriem pasažieru 

pārvadājumiem un autobusu ar vadītāju īri, 

kā arī konkrētiem pasta un kurjera 

pakalpojumiem un atkritumu savākšanas 

pakalpojumiem, tas nodrošinās, ka ir 

aptvertas visas attiecīgās publiskā 

iepirkuma darbības. Sodus par 

robežvērtību neievērošanu nebūtu 

jānosaka gadījumos, kad to ievērošana 

nav iespējama tāpēc, ka nav pieejami 

tirgū laižami, tehniski uzticami 

transportlīdzekļi, kas atbilstu ES 

standartiem, vai tāpēc, ka pieprasījums 

pēc šādiem transportlīdzekļiem ir 

pārmērīgs. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/84 

Grozījums Nr.  84 

Andrzej Grzyb 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

"Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Galvenās ieinteresētās personas 

plaši atbalsta “tīru” transportlīdzekļu 

definīciju, kurā ir ņemtas vērā prasības 

par mazas noslodzes un lielas noslodzes 

transportlīdzekļu siltumnīcefekta gāzu un 

gaisa piesārņotāju emisiju samazināšanu. 

Lai nodrošinātu, ka atbalsts mazemisiju un 

bezemisiju transportlīdzekļu ienākšanai 

tirgū Savienībā tiek atbilstoši stimulēts, 

noteikumi par to iegādi publiskā iepirkumā 

saskaņā ar šiem grozījumiem būtu 

jāsaskaņo ar Savienības tiesību aktu par 

CO2 emisijām no vieglajiem pasažieru 

automobiļiem un furgoniem laika posmā 

pēc 2020. gada26. Rīcība, kas tiks īstenota 

saskaņā ar grozīto direktīvu, sekmēs 

atbilstību minēto standartu prasībām. 

Vērienīgāka pieeja publiskajam 

iepirkumam var sniegt svarīgu papildu 

stimulu tirgum. 

(10) Grozītajai direktīvai vajadzētu 

palīdzēt samazināt gaisu piesārņojošo 

vielu un siltumnīcefekta gāzu emisijas no 
mazas un lielas noslodzes 

transportlīdzekļiem. Lai nodrošinātu, ka 

atbalsts mazemisiju un bezemisiju 

transportlīdzekļu ienākšanai tirgū 

Savienībā tiek atbilstoši stimulēts, 

noteikumi par to iegādi publiskā iepirkumā 

saskaņā ar šiem grozījumiem būtu 

jāsaskaņo ar Savienības tiesību aktu 

noteikumiem. Turklāt grozītajai 

direktīvai, citstarp, ir tāds pats mērķis kā 

Direktīvai 2014/94/ES — veicināt “tīro” 

autotransportu. Līdz ar to „tīra” 

transportlīdzekļa definīcija būtu 

jāsaskaņo ar Direktīvas 2014/94/ES 

noteikumiem. Minētā saskaņošana 

Savienības tiesību aktos radīs ilgtermiņa 

prognozējamību un stabilitāti un 

aizsargās ieguldījumus, kas jau veikti 

alternatīvo degvielu infrastruktūrā. 

Grozītā direktīva palīdzēs arī turpmāk 

ieviest alternatīvo degvielu infrastruktūru, 

kā arī panākt transportlīdzekļu atbilstību 

jaunāko standartu prasībām gaisu 

piesārņojošo vielu un siltumnīcefekta 

gāzu emisiju jomā. Vērienīgāka pieeja 

publiskajam iepirkumam var sniegt svarīgu 

papildu stimulu tirgum. 
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17.10.2018 A8-0321/85 

Grozījums Nr.  85 

Andrzej Grzyb 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

"Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana 

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

Direktīvas priekšlikums 

I pielikums – zemsvītras piezīme aiz 4. tabulas 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

* Aprēķinot īpatsvaru, 

transportlīdzekli ar izpūtēja nulles 

emisijām uzskata par vienu veselu 

transportlīdzekli. Visus pārējos 

transportlīdzekļus, kas atbilst šā pielikuma 

2. tabulas prasībām, šādos aprēķinos 

pieskaita kā 0,5. 

* Aprēķinot īpatsvaru, 

transportlīdzekli ar izpūtēja nulles 

emisijām uzskata par vienu veselu 

transportlīdzekli. Mazemisiju 

transportlīdzekļus un transportlīdzekļus, 

ko darbina ar dabasgāzi, proti, ja tos 

pilnībā darbina ar biometānu, ko var 

pierādīt ar biometāna iepirkuma līgumu 

vai piekļuvi biometānam citā veidā, 

aprēķinos pieskaita kā 0,66 pienesuma. 

Visus pārējos “tīros” transportlīdzekļus 

šādos aprēķinos pieskaita kā 0,5 

pienesuma. 

Or. en 

 

 


