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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nepaisant to, kad stengiamasi sumažinti kenksmingų aplinkai ir žmonių sveikatai teršalų 
emisiją, daugelyje Europos miestų vis dar neišspręsta prastos oro kokybės problema. Kelių 
transporto sektorius, kuriam atitinka 26 proc. viso energijos vartojimo ir 24 proc. išmetamo 
CO2 kiekio, yra labai reikšmingas mažinant emisijos kiekius ir energijos vartojimą.
Transporto priemonių taršos mažinimo potencialas yra didelis. Tačiau šiuo metu tokios 
technologijos vis dar yra per brangios.

Šiuo pasiūlymu Komisija rekomenduoja sukurti mažiau teršalų išmetančių ir mažiau energijos 
vartojančių transporto priemonių rinką. Valstybės įstaigos iš savo kasmetinių sunkiųjų 
transporto priemonių viešųjų pirkimų privalo 25 proc. skirti transporto priemonėms, 
atitinkančioms nekenksmingumo aplinkai požiūriu patobulintos transporto priemonės 
eksploatacijos standartą (EEV). Tokiu būdu kasmet būtu perkami arba išnuomojami apie 4000 
ekologiški autobusai ir 8000 ekologiški sunkvežimiai.

Pranešėja teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą. Europos transporto priemonių gamybos 
pramonė yra masinės gamybos pramonė, todėl vyriausybės, atveriančios pakankamai didelę 
rinką su reikalinga masto ekonomija, gali atlikti naudingą vaidmenį. Be to, ši priemonė galėtų 
padėti atkreipti įmonių ir visuomenės dėmesį į ekologiškas transporto priemones. Būtina 
Europos lygiu imtis veiksmų, kadangi atskiri valstybių narių veiksmai gali suskaidyti vidaus 
rinką ir gamintojai gali pradėti gaminti specialių transporto priemonių serijas, atitinkamai su 
nacionaliniais reikalavimais.

Pranešėja mano, kad ekologiškų transporto priemonių viešųjų pirkimų 25 % kvota būtų geras 
ir realiai pasiekiamas kompromisas tarp didelio poveikio oro kokybės gerinimui ir ekologiškų 
transporto priemonių rinkos plėtrai tikslų bei ekologiškų transporto priemonių prieinamų 
papildomų investicinių sąnaudų ir masinės rinkos atsiradimo. Pranešėjos nuomone, Komisijos 
pasirinkta sunkiųjų transporto priemonių (šiai kategorijai priklauso autobusai ir dauguma 
aptarnaujančio transporto priemonių, pvz., šiukšlių rinkimo sunkvežimiai) rinka, kur viešųjų 
pirkimų dalis pakankamai reikšminga (apie trečdalį) – tai geras pasirinkimas. Užbaigiant, 
pranešėja pritaria Komisijos pasiūlyme pasirinktam technologijų atžvilgiu neutraliam 
požiūriui. Šiuo požiūriu skatinamos naujovės ir į rinką orientuoti sprendimai, taip pat 
užtikrinamas lankstumas, reikalingas pramonei siekiant prisitaikyti prie techninės ir 
ekonominės pažangos. Tačiau pranešėja apgailestauja, kad nenustatomas „ekologiškas“
energijos efektyvumo standartas.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

4a) 2003 m. gegužės 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2003/30/EB dėl skatinimo naudoti biokurą 
ir kitą atsinaujinantį kurą 
transporte1numatyti du orientacinio 
pobūdžio nacionaliniai rodikliai: iki 2005 
m. biokuro rinkos dalis turi siekti 2 proc., o 
2010 m. – 5,75 proc.
________________
1 OL L 123, 2003 5 17, p. 42.

Pagrindimas

Reikėtų paminėti teisės aktus, kuriais skatinamas ekologiškų degalų naudojimas transporto 
sektoriuje.

Pakeitimas 2
8 konstatuojamoji dalis

(8) Eksploatacijos standartus reikėtų 
panaudoti ekologiškų transporto priemonių 
rėmimui. Nekenksmingumo aplinkai 
požiūriu patobulintos transporto priemonės 
(EEV) standartas daugiau kaip 3,5 t 
sveriančioms transporto priemonėms buvo 
apibrėžtas 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių priemones, kurių būtina 
imtis mažinant transporto priemonėse 
naudojamų uždegimo suspaudimu variklių 
išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių 
teršalus ir transporto priemonėse naudojamų 
kibirkštinio uždegimo variklių, kaip kurą 
vartojančių gamtines dujas ir suskystintas 
naftos dujas, išmetamuosius dujinius 
teršalus, suderinimo1. Pastaruoju metu šis 
standartas yra pats tinkamiausias, kad būtų 
panaudotas ekologiškos transporto 
priemonės apibrėžčiai šioje direktyvoje.
Tačiau turėtų būti suteikta galimybė iš dalies 
pakeisti šią apibrėžtį atsižvelgiant į 

8) Eksploatacijos standartus reikėtų 
panaudoti ekologiškų transporto priemonių 
rėmimui. Nekenksmingumo aplinkai 
požiūriu patobulintos transporto priemonės 
(EEV) standartas daugiau kaip 3,5 t 
sveriančioms transporto priemonėms buvo 
apibrėžtas 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių priemones, kurių būtina 
imtis mažinant transporto priemonėse 
naudojamų uždegimo suspaudimu variklių 
išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių 
teršalus ir transporto priemonėse naudojamų 
kibirkštinio uždegimo variklių, kaip kurą 
vartojančių gamtines dujas ir suskystintas 
naftos dujas, išmetamuosius dujinius 
teršalus, suderinimo. Pastaruoju metu šis 
standartas yra pats tinkamiausias, kad būtų 
panaudotas ekologiškos transporto 
priemonės apibrėžčiai šioje direktyvoje.
Tačiau turėtų būti suteikta galimybė iš dalies 
pakeisti šią apibrėžtį atsižvelgiant į 

  
1 OL L 44, 2000.2.16, p. 1. 
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naujausią technikos pažangą. naujausią technikos pažangą ir įtraukiant 
energijos efektyvumo standartus.

Pagrindimas

Dabartinėje sąvokos „nekenksmingumo aplinkai požiūriu patobulinta transporto priemonė“ 
(EEV) apibrėžtyje neminimas energijos efektyvumas. Tačiau vienas iš šios Direktyvos tikslų 
yra sumažinti bendrą transporto priemonių sunaudojamos energijos kiekį. Todėl į galimus 
EEV apibrėžties pakeitimus reikėtų įtraukti energijos efektyvumo standartus.

Pakeitimas 3
9 konstatuojamoji dalis

(9) Mažai degalų naudojančios arba 
alternatyvius degalus, įskaitant biokurą, 
gamtines dujas, suskystintas naftos dujas 
arba vandenilį ir skirtingas technologijas, 
įskaitant elektrines arba hibridines vidaus 
degimo ir elektrinės traukos sistemas, 
naudojančios transporto priemonės gali 
prisidėti prie išmetamų teršalų ir taršos 
sumažinimo.

9) Mažai degalų naudojančios arba 
alternatyvius degalus, įskaitant biokurą, 
gamtines dujas, suskystintas naftos dujas 
arba vandenilį ir skirtingas technologijas, 
įskaitant elektrines arba hibridines vidaus 
degimo ir elektrinės traukos sistemas, 
naudojančios transporto priemonės gali 
prisidėti prie išmetamų teršalų ir taršos 
sumažinimo ir geresnės oro kokybės 
miestuose.

Pagrindimas

Direktyvos pasiūlyme neminima oro kokybė miestuose – problema, kurią ekologiškos 
transporto priemonės padėtų išspręsti.

Pakeitimas 4
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

9a) 1998 m. spalio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 
98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų 
(dyzelino) kokybės1tiksliai apibrėžiant 
benziną ir dyzelinius degalus netyčia 
apribojamas didesnis biokuro naudojimas, 
todėl ji turėtų būti persvarstyta.
__________________________
OL L 350, 1998 12 28, p. 58. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
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Pagrindimas

Degalų kokybės direktyvoje nustatytomis benzino ir dyzelinių degalų specifikacijomis, 
susijusiomis su aplinkos ir sveikatos apsauga, ribojamas, pvz., etanolio, eterio ir kitų 
oksiduotų medžiagų kiekis benzine. Tai pat ribojamas garų slėgis benzine. Pagal EN590 
standartą nustatomi kiti apribojimai dėl techninių priežasčių, ir kad biokuro kiekis dyzeline 
negali viršyti 5 proc. pagal apimtį. Minėti kiekybiniai apribojimai trukdo biokuro naudojimui 
ir turi būti persvarstyti.

Pakeitimas 5
10 konstatuojamoji dalis

(10) Privalomi ekologiškų transporto 
priemonių viešieji pirkimai turėtų padėti 
mažinti teršalų kiekį ir energijos suvartojimą 
bei palankiai veikti šių transporto priemonių 
technologijų pateikimą į rinką.

10) Privalomi ekologiškų transporto 
priemonių viešieji pirkimai turėtų padėti 
mažinti teršalų kiekį ir energijos suvartojimą 
bei palankiai veikti šių transporto priemonių
technologijų pateikimą į rinką. Siekiant 
užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir 
geresnį poveikį aplinkai reikėtų, kad 
valstybės narės viešuosiuose pirkimuose 
teiktų pirmenybę ekologiškoms transporto 
priemonėms, naudojančioms alternatyvų 
kurą ir technologijas, ypač biokurą, 
vandenilio ir elektros sistemas arba vidaus 
degimo variklio ir elektros variklio 
sudaromas hibridines sistemas.

Pagrindimas

Nors Direktyvoje pasirinktas technologijų atžvilgiu neutralus požiūris, svarbu, kad valstybės 
narės skatintų alternatyvius degalus ir technologijas.

Pakeitimas 6
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

10a) Tuo pačiu Bendrijos mokslinių tyrimų 
ir taikomosios veiklos priemonės ir 
struktūrinių fondų finansinė parama turi 
būti skiriama naujoms transporto 
priemonių technologijoms ir alternatyviam 
kurui plėtoti.

Pagrindimas

Rinkos kūrimas didinant paklausą turi būti lydimas priemonių, kuriomis skatinami moksliniai 
tyrimai, technologinės naujovės ir jų patekimas į rinką. Tam reikalingas viešasis 
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finansavimas valstybių narių ir ES lygiu. Šiuo tikslu galima panaudoti Struktūrinius fondus, 
kurių paskirtis pastaruoju metu nukreipta į naujovių diegimą.

Pakeitimas 7
4 straipsnio 1 dalis

1. 2 straipsnio b punkte pateikta ekologiškos 
transporto priemonės apibrėžtis gali būti 
derinama su technikos pažanga 6 straipsnio 
2 dalyje nurodyta tvarka.

1. 2 straipsnio b punkte pateikta ekologiškos 
transporto priemonės apibrėžtis gali būti 
derinama su technikos pažanga 5 straipsnio 
2 dalyje nurodyta tvarka.

Pagrindimas

Techninės klaidos taisymas.

Pakeitimas 8
4 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Komisija užtikrina, kad atitinkama 
informacija apie bet kokias planuojamas 
priemones būtų laiku pateikiama 
suinteresuotoms šalims.

Pagrindimas

Siekiant panaudoti žinias ir patirtį, sukauptą pramonėje ir NVO, Komisija ir komitetas turėtų 
nuolat tęsti dialogą, skleisti informaciją ir konsultuotis su suinteresuotomis šalimis.

Pakeitimas 9
6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Ne vėliau kaip po trejų metų nuo 7 
straipsnio 1 dalyje nurodytos datos, 
Komisija paruošia ataskaitą apie šios 
direktyvos taikymą ir apie veiksmus, kurių 
ėmėsi atskiros valstybės narės dėl sveriančių 
mažiau kaip 3,5 t ekologiškų transporto 
priemonių viešųjų pirkimų. Ataskaitoje 
įvertinamas šios direktyvos poveikis, 
valstybių narių ataskaitos ir tolimesnių 
veiksmų poreikis, ir pateikiami atitinkami 
pasiūlymai, ypač dėl ekologiškų transporto 
priemonių viešųjų pirkimų įpareigojimo 
taikymo praplėtimo lengviesiems 
automobiliams ir mažos keliamosios galios 

Ne vėliau kaip po dvejų metų nuo 7 
straipsnio 1 dalyje nurodytos datos, 
Komisija paruošia ataskaitą apie šios 
direktyvos taikymą ir apie veiksmus, kurių 
ėmėsi atskiros valstybės narės dėl sveriančių 
mažiau kaip 3,5 t ekologiškų transporto 
priemonių viešųjų pirkimų. Ataskaitoje 
įvertinamas šios direktyvos poveikis, 
valstybių narių ataskaitos ir tolimesnių 
veiksmų poreikis, ir pateikiami atitinkami 
pasiūlymai, ypač dėl ekologiškų transporto 
priemonių viešųjų pirkimų įpareigojimo 
taikymo praplėtimo lengviesiems 
automobiliams ir mažos keliamosios galios 
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transporto priemonėms, kurios sveria mažiau 
kaip 3,5 t.

transporto priemonėms, kurios sveria mažiau 
kaip 3,5 t.

Pagrindimas

Lengvųjų automobilių pramonei, kuriai svarbus ilgalaikis investicijų ir veiklos planavimas, 
labai svarbu iš anksto žinoti apie būsimus teisės aktus. Pramonei reikia laiko gerai 
suplanuotoms ir rentabilioms investicijoms į vystymą ir gamybą. Tai buvo viena esminių 
CARS21 aukšto lygio grupės rekomendacijų. Todėl Komisija turi kuo greičiau įvertinti 
tolesnių veiksmų poreikį.
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