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17.10.2018 A8-0321/82 

Pakeitimas 82 

Andrzej Grzyb 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas 

Direktyva 2009/33/EB 

5 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  1b. Transporto priemonės, kurias gamina 

gamintojai, įsisteigę trečiose šalyse, 

kuriose Sąjungos gamintojai neturi 

galimybės teikti pasiūlymų viešuosiuose 

kelių transporto priemonių pirkimo, 

nuomos ar pirkimo išsimokėtinai 

pirkimuose, negali būti įtraukiamos į 

skaičiavimus, kaip siekiama būtinųjų 

viešojo pirkimo tikslų, nustatytų priedo 4 

ir 5 straipsniuose. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/83 

Pakeitimas 83 

Andrzej Grzyb 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) išplėtus Direktyvos taikymo sritį, 

kad ji apimtų tokią praktiką, kaip 

transporto priemonių išperkamoji nuoma, 

nuoma ir pirkimas išsimokėtinai, 

automobilių kelių transporto viešųjų 

paslaugų, specialios paskirties automobilių 

kelių transporto keleivių vežimo paslaugų, 

nereguliaraus keleivinio transporto 

paslaugų bei miesto ir tolimojo susisiekimo 

autobusų nuomos su vairuotoju paslaugų 

sutartys, taip pat specialias pašto ir 

pasiuntinių (kurjerių) paslaugas ir atliekų 

išvežimo paslaugas, užtikrinama, kad ji 

būtų taikoma visai svarbiai viešojo pirkimo 

praktikai; 

(9) išplėtus Direktyvos taikymo sritį, 

kad ji apimtų tokią praktiką, kaip 

transporto priemonių išperkamoji nuoma, 

nuoma ir pirkimas išsimokėtinai, 

automobilių kelių transporto viešųjų 

paslaugų, specialios paskirties automobilių 

kelių transporto keleivių vežimo paslaugų, 

nereguliaraus keleivinio transporto 

paslaugų bei miesto ir tolimojo susisiekimo 

autobusų nuomos su vairuotoju paslaugų 

sutartys, taip pat specialias pašto ir 

pasiuntinių (kurjerių) paslaugas ir atliekų 

išvežimo paslaugas, užtikrinama, kad ji 

būtų taikoma visai svarbiai viešojo pirkimo 

praktikai. Tačiau baudos už ribinių verčių 

nesilaikymą neturėtų būti taikomos, jeigu 

jų neįmanoma laikytis dėl to, kad nėra 

Europos standartus atitinkančių rinkai 

tinkamų ir techniškai patikimų transporto 

priemonių, arba dėl to, kad tokių 

transporto priemonių paklausa yra 

pernelyg didelė. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/84 

Pakeitimas 84 

Andrzej Grzyb 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) atsižvelgdamos į reikalavimus 

mažinti lengvųjų ir sunkiųjų transporto 

priemonių išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų ir kitų oro teršalų kiekį, 

dauguma pagrindinių suinteresuotųjų 

šalių pritaria netaršių transporto 

priemonių apibrėžčiai. Siekiant užtikrinti, 

kad būtų pakankamai paskatų paplisti 

rinkoje mažataršėms ir nulinės taršos 

transporto priemonėms Sąjungoje, šiuo 

pakeitimu nustatomos jų viešojo pirkimo 

nuostatos turėtų būti suderintos su 

Sąjungos teisės aktų dėl lengvųjų 

automobilių ir furgonų išmetamo CO2 

kiekio normų laikotarpiui po 2020 m.26 

nuostatomis. Veiksmais, kurių bus imtasi 

pagal iš dalies pakeistą Direktyvą, bus 

prisidėta prie šių standartų reikalavimų 

laikymosi. Platesnio užmojo požiūris į 

viešąjį pirkimą gali duoti svarbią 

papildomą paskatą rinkai; 

(10) iš dalies pakeista direktyva turėtų 

būti prisidedama prie lengvųjų ir sunkiųjų 

transporto priemonių išmetamų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų ir oro teršalų kiekio 

mažinimo. Siekiant užtikrinti, kad būtų 

pakankamai paskatų paplisti rinkoje 

mažataršėms ir nulinės taršos transporto 

priemonėms Sąjungoje, šiuo pakeitimu 

nustatomos jų viešojo pirkimo nuostatos 

turėtų būti suderintos su Sąjungos teisės 

aktais. Be to, iš dalies pakeista direktyva 

siekiama to paties tikslo, kaip ir Direktyva 

2014/94/ES – skatinti naudoti netaršias 

kelių transporto priemones. Todėl 

netaršios transporto priemonės apibrėžtis 

turėtų būti suderinta su Direktyvos 

2014/94/ES nuostatomis. Suderinus 

apibrėžtį bus sukurtas ilgalaikis 

nuspėjamumas ir stabilumas Sąjungos 

teisėje ir bus apsaugotos į alternatyviųjų 

degalų infrastruktūrą jau investuotos 

lėšos. Iš dalies pakeista direktyva taip pat 

bus prisidedama prie tolesnio 

alternatyviųjų degalų infrastruktūros 

diegimo ir prie transporto priemonių 

atitikties naujausiems išmetamo oro 

teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų kiekio standartams. Platesnio užmojo 

požiūris į viešąjį pirkimą gali duoti svarbią 

papildomą paskatą rinkai; 
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17.10.2018 A8-0321/85 

Pakeitimas 85 

Andrzej Grzyb 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo išnaša po 4 lentele  

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

* Transporto priemonės, kurių per 

išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekis 

yra nulinis, laikantis įpareigojimo 

skaičiuojamos kaip 1 transporto priemonė. 

Visos kitos transporto priemonės, 

atitinkančios šio priedo 2 lentelės 

reikalavimus, laikantis įpareigojimo 

skaičiuojamos kaip 0,5 transporto 

priemonės. 

* Transporto priemonės, kurių per 

išmetimo vamzdį išmetamų teršalų kiekis 

yra nulinis, laikantis įpareigojimo 

skaičiuojamos kaip 1 transporto priemonė. 

Mažai teršalų išmetančios transporto 

priemonės ir gamtinėmis dujomis 

varomos transporto priemonės, jei joms 

naudojamas tik biometanas (tai turėtų 

įrodyta biometano pirkimo sutartimi ar 

kitomis galimybėmis gauti biometano), 

laikantis įpareigojimo skaičiuojamos kaip 

1 transporto priemonė. Visos kitos 

ekologiškos transporto priemonės laikantis 

įpareigojimo skaičiuojamos kaip 0,5 

transporto priemonės. 

Or. en 

 

 

 


