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КРАТКА ОБОСНОВКА

Road urban transport and the climate change
The climate change affects every European, every day. The EU agreed to reduce with 20% 
our greenhouse gas emissions by 2020, to increase its energy efficiency by 20% and to use 
renewables for at least 20% in the EU's overall energy consumption.

In the EU, the road transport sector is responsible for 26% of final energy consumption and 
24% of CO2 emissions. Urban transport accounts for 40 % of CO2 emissions of road transport 
and up to 70 % of other pollutants from transport. Although a major contributor to growth, 
transport also involves a cost to society. 

The content of the proposal 

The new proposal replaces the initial Commission's proposal which was rejected by the 
Parliament at the level of parliamentary committee the year 20061. The new proposal is based 
on a new technological approach which, according to the Commission, is neutral. The 
controversial provision to ensure that public bodies procure a certain quota of clean vehicles, 
i.e. a threshold of 25%, was removed from the text of the proposal. 

The Commission introduces an harmonised and monetised methodology for clean and energy 
vehicle procurement for public transport. Operational lifetime costs for energy consumption, 
CO2 emissions and pollutant emissions should be included as award criteria for all 
procurement of road transport vehicles by public authorities and by operators providing 
services under a contract with a public authority. The lifetime of a vehicle is defined 
according to the technical specifications and in their absence, the Commission sets a lifetime 
mileage for the road transport vehicles. 

The green award criteria can be included initially on a voluntary basis and become mandatory 
with a date no later than from 2012. 

The proposal seeks to have the effect of lowering the costs of clean and energy efficient 
vehicles by creating a critical mass of green market vehicles. Existing legislation, (EURO 
vehicle emission standards) can be used into the award criteria. 

The mandatory application of criteria for the procurement of clean and energy efficient 
vehicles does not preclude the inclusion of other relevant criteria and permits also the 
retrofitting of vehicles with upgraded environmental technology and performance. 

Thought a full impact assessment is not provided with the new proposal, the Commission 
accounts the procurement market by public authorities at 16% of the EU GDP (approximately 
1,500 billion €), with a total annual vehicle procurement of 110.000 passenger cars, 110.000 
light commercial vehicles, 35.000 lorries and 17.000 buses for the EU. 

                                               
1 The committee on Transport and Tourism rejected the draft opinion and as result no opinion was delivered to 
the committee on Environment, Public Health and Food Safety. The latter rejected the proposal.
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Draftswoman proposals

The proposed methodology aims to be an useful tool for the national, regional and local 
authorities helping them to take the most intelligent decision for the urban mobility with 
respect to the environment. Cleaner vehicles and the intelligent cars are more expensive 
today. For the procurement of clean and energy efficient vehicles, the contracting authorities 
should consider the minimum cost criteria as well as the "green award" criteria.

The draftswoman considers that the aim of the directive will be achieved if the following 
conditions will be considered:
 Member States shall inform all national, regional or local contracting authorities 

and contracting entities within the meaning of Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC 
on the “green” criteria for the purchase of such vehicles by operators under contract, 
license, permit or authorisation granted by public authorities in order to promote clean 
and energy efficient vehicles. The contracting authority may require tests for specific 
traffic conditions and load capacity.

 Member States shall exchange information related to the green public procurements
and their funding. These information shall include, but shall not be limited to the 
Structural Funds, Cohesion Funds, JESSICA, the 7th Research Framework Program, 
State or Community aids, national or European grants and loans. Member States can use 
better the European financial instruments to improve the urban mobility and the urban air 
quality. 

 Competitive prices should be encouraged so that the price difference between a clean 
and energy efficient vehicle and the traditional vehicle would not be a disadvantage for 
the green vehicle market.

 A common European website and a database with all applicable legislation and all 
public procurements promoting clean and energy efficiency road transport vehicles and 
the applicable financial instruments should be provided by the Commission . 

 A common European label for green vehicle procurement should be used by local, 
regional and national authorities.

Members States and the Commission shall take the necessary measures to consider, the urban 
mobility and the promotion of clean and energy efficient road transport vehicles within the 
strategic follow-up and mid-term review of the National Strategic Reference Frameworks and 
national and regional Operational Programmes, as defined by Regulation 1083/2006. 
CIVITAS and The Intelligent Energy - Europe programs should continue to be supported.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните 
изменения:
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Държавите-членки следва да 
информират националните, 
регионални или местни възлагащи 
органи или възлагащи субекти, които 
предоставят услугата обществен 
транспорт на пътници по лицензия, 
разрешително или разрешение, 
издадени от публичните органи, 
относно разпоредбите, свързани със 
закупуването на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства.

Justification

Il importe de fournir les informations pertinentes aux autorités adjudicatrices afin de mieux 
les préparer à l'acquisition de tels véhicules, étant donné que les nouveaux critères "verts" 
d'attribution viennent en complément des dispositions des directives 2004/17/CE 
et 2004/18/CE. 

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Чистите и енергийноефективни 
превозни средства първоначално имат 
по-висока цена в сравнение с 
конвенционалните. Създаването на 
достатъчно търсене на такива превозни 
средства следва да гарантира, че 
икономиите от мащаба могат да доведат 
до намаляване на цената.

(11) Чистите и енергийноефективни 
превозни средства първоначално имат 
по-висока цена в сравнение с 
конвенционалните. Създаването на 
достатъчно търсене на такива превозни 
средства следва да гарантира, че 
икономиите от мащаба могат да доведат 
до намаляване на цената. 
Предприятията следва да се 
насърчават да стимулират 
конкурентни цени, така че разликата 
в цените на чистите и 
енергийноефективни превозни 
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средства и традиционните такива да 
не бъде в ущърб на пазара на 
екологичните превозни средства.

Justification

Pour profiter des économies d'échelle, l'industrie devrait déployer des efforts en sorte que le 
prix des véhicules propres soit également concurrentiel.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Чистите и енергийноефективни 
превозни средства първоначално имат 
по-висока цена в сравнение с 
конвенционалните. Създаването на 
достатъчно търсене на такива превозни 
средства следва да гарантира, че 
икономиите от мащаба могат да доведат 
до намаляване на цената.

(11) Чистите и енергийноефективни 
превозни средства първоначално имат 
по-висока цена в сравнение с 
конвенционалните. Създаването на 
достатъчно търсене на такива превозни 
средства следва да гарантира, че 
икономиите от мащаба могат да доведат 
до намаляване на цената, както и да 
гарантират създаването на 
необходимите инфраструктури за 
доставянето на всички видове горива, 
посочени в приложението.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 16а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Критериите за възлагане, 
свързани с енергийни и екологични 
съображения, следва да бъдат сред 
критериите, които възлагащите 
органи или възлагащите субекти да 
вземат под внимание, когато вземат 
решение относно поръчка чисти и 
енергийноефективни пътно превозни
средства.
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Justification

La directive à l'examen n'établit pas une liste exhaustive de critères pouvant être appliqués 
par les pouvoirs ou entités locaux pour l'acquisition de véhicules de transport routier propres 
et économes en énergie.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 17а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Държавните помощи за 
обществена поръчка на пътни 
превозни средства , включително 
инсталирането a posteriori на 
двигатели и резервни части към 
превозни средства, които подлежат 
на типово одобрение, следва да бъдат 
разрешени в нормативната уредба на 
Общността. Тези държавни помощи 
могат да бъдат оправдани в 
светлината на общия интерес на 
Общността и по-специално, за 
целите на една устойчива градска 
мобилност.

Justification

Les aides d'État accordées pour l'acquisition de véhicules de transport routier devraient 
respecter la réglementation communautaire.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 19а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) По време на стратегическото 
проследяване и средносрочния преглед 
на националните стратегически 
референтни рамки и националните и 
регионални оперативни програми, в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. 
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за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд 
и Кохезионния фонд и за отменяне на 
Регламент (ЕО) №1260/19991, 
държавите-членки и Комисията 
следва да вземат предвид 
избираемостта на градската 
мобилност за финансова помощ и 
създаване на благоприятни условия за 
продажба на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства. Като се вземат под 
внимание резултатите, постигнати 
чрез програмата CIVITAS и 
Програмата Интелигентна енергия-
Европа, държавите-членки и 
Комисията следва да продължат 
подкрепата си за гореспоменатите 
инициативи.
___________
1 ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.

Justification

Le Livre vert sur la mobilité urbaine a fait l'objet de discussions jusqu'au 15 mars, et de 
nombreux États membres n'ont pas tenu compte de ces questions dans leurs actuels 
programmes opérationnels nationaux. Il convient de soutenir et de poursuivre les initiatives 
utiles qui ont déjà été prises et qui contribuent à l'information et à la formation des autorités 
locales ou centrales.  

Изменение 7

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива налага 
включването на експлоатационните 
разходи за потребление на енергия, 
емисии на CO2 и емисии на 
замърсители през целия срок на служба 
в критериите за възлагане на поръчка за 
пътно превозно средство от възлагащите 
органи или възлагащите субекти по 

Настоящата директива налага 
включването на експлоатационните 
разходи за потребление на енергия, 
емисии на CO2 и емисии на 
замърсители през целия срок на служба 
в критериите за възлагане на поръчка за 
пътно превозно средство, включително 
инсталиранетоa posteriori на на 
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смисъла на Директиви 2004/17/EО и 
2004/18/EО или като критерии за 
покупка на такива превозни средства от 
доставчици на услуги по силата на 
договор, лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните власти, с цел създаване на 
благоприятни условия за продажба на 
чисти и енергийноефективни пътни 
превозни средства.

двигатели и резервни части към 
съответните превозни средства, от 
възлагащите органи или възлагащите 
субекти по смисъла на Директиви 
2004/17/EО и 2004/18/EО или като 
критерии за покупка на такива превозни 
средства от доставчици на услуги по 
силата на договор, лицензия, 
разрешително или разрешение, 
предоставено от публичните власти, с 
цел създаване на благоприятни условия 
за продажба на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства.

Justification

L'installation a posteriori de moteurs et de pièces de rechange sur des véhicules de transport 
routier faisant l'objet d'une certification par type devrait être incluse dans le champ 
d'application de la directive à l'examen.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива не се прилага 
спрямо двигатели и резервни части, 
инсталирани a posteriori на пътни 
транспортни средства, които вече са 
преминали 75% от своя общ пробег за 
скор на служба.

Justification

Le champ d'application de la directive à l'examen devrait inclure les véhicules de transport 
routier des catégories M et N qui font l'objet d'une certification par type, y compris 
l'installation a posteriori de moteurs et de pièces de rechange. Afin d'encourager le 
renouvellement de la flotte ancienne ou polluante de véhicules et l'innovation et de faire en 
sorte que la mesure proposée ait des effets bénéfiques, les moteurs et pièces de rechange 
devraient être installées sur des véhicules qui n'ont pas dépassé 75% du kilométrage total.

Изменение 9
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Предложение за директива
Член 1 – алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се накърняват действащите 
разпоредби, по-специално тези на 
общностното законодателство
относо държавните помощи и на 
Регламент (ЕО) №1370/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2007 г. относно 
обществените услуги за пътнически 
превоз с железопътен и автомобилен 
транспорт и за отмяна на 
регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) 
№ 1107/70 на Съвета1, държавите-
членки могат да насърчават 
обществените поръчки или 
закупуване на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства, включително 
инсталирането a posteriori на 
двигатели и резервни части към тези 
превозни средства, в случай че те не 
са надвишили 75% от пробега си за 
целия срок на служба.
___________
1 ОВ L 291, 9.11.2007 г., стр. 25.

Justification

Les aides d'État octroyées pour l'acquisition de véhicules de transport routier devraient être 
conformes à la réglementation communautaire.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Определения

За целите на настоящата директива, 
под „пътни превозни средства“ се 
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разбира транпортни средства от 
категории М и N, съгласно 
определенията на Директива 
2007/46/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 5 септември 2007 
година за създаване на рамка за 
одобрение на моторните превозни 
средства и техните ремаркета, 
както и на системи, компоненти и 
отделни технически възли, 
предназначени за такива превозни 
средства (Рамкова директива)1 и 
инсталирането a posteriori на 
двигатели и резервни части към тези 
превозни средства, в случай че те не 
са надвишили 75% от пробега си за 
целия срок на служба.
_________
1 ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

Justification

Le champ d'application de la directive à l'examen devrait inclure les véhicules de transport 
routier des catégories M et N qui font l'objet d'une certification par type, y compris 
l'installation a posteriori de moteurs et de pièces de rechange. Afin d'encourager le 
renouvellement de la flotte ancienne ou polluante de véhicules et l'innovation et de faire en 
sorte que la mesure proposée ait des effets bénéfiques, les moteurs et pièces de rechange 
devraient être installées sur des véhicules qui n'ont pas dépassé 75% du kilométrage total.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
считано от датата, посочена в член 7, 
параграф 1 най-късно, възлагащите 
органи или възлагащите субекти по 
смисъла на Директиви 2004/17/EО и 
2004/18/EО използват методологията, 
определена в член 3, когато прилагат 
експлоатационните разходи за 
потребление на енергия, емисии на CO2
и емисии на замърсители през целия 

1. Държавите-членки гарантират, че 
считано от датата, посочена в член 7, 
параграф 1 най-късно, възлагащите 
органи или възлагащите субекти по 
смисъла на Директиви 2004/17/EО и 
2004/18/EО използват методологията, 
определена в член 3, когато прилагат 
експлоатационните разходи за 
потребление на енергия, емисии на CO2
и емисии на замърсители през целия 
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срок на служба като критерии при 
възлагане на поръчки за пътни превозни 
средства.

срок на служба заедно с други критерии 
при възлагане на поръчки за пътни 
превозни средства.

Justification

Energy consumption costs, and the costs arising from CO2 and pollutant emissions, should be 
treated as a voluntary criterion to enable purchasers to select tenders that are 
environmentally friendly as well as offering the best value for money.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко възлагане на обществени поръчки 
за пътни превозни средства от 
възлагащите органи или възлагащите 
субекти по смисъла на Директиви 
2004/17/EО и 2004/18/EО, включва като
критерии експлоатационните разходи 
през целия срок на служба за 
потребление на енергия, емисии на CO2
и емисии на замърсители, свързани с 
експлоатацията на превозните средства, 
като се използва методологията, 
определена в член 3.

2. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко възлагане на обществени поръчки 
за пътни превозни средства от 
възлагащите органи или възлагащите 
субекти по смисъла на Директиви 
2004/17/EО и 2004/18/EО, включва в 
набора от критерии експлоатационните 
разходи през целия срок на служба за 
потребление на енергия, емисии на CO2
и емисии на замърсители, свързани с 
експлоатацията на превозните средства, 
като се използва методологията, 
определена в член 3.

Justification

Energy consumption costs, and the costs arising from CO2 and pollutant emissions, should be 
treated as a voluntary criterion to enable purchasers to select tenders that are 
environmentally friendly as well as offering the best value for money.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 3. Държавите-членки гарантират, че 
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считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко закупуване на пътни превозни 
средства за предоставяне на услугата 
обществен транспорт на пътници по 
лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните органи, включва като
критерии за възлагане 
експлоатационните разходи през целия 
срок на служба за потребление на 
енергия, емисии на CO2 и емисии на 
замърсители, свързани с експлоатацията 
на превозните средства, като се
използва методологията, определена в 
член 3.

считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко закупуване на пътни превозни 
средства за предоставяне на услугата 
обществен транспорт на пътници по 
лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните органи, включва в набора 
от критерии за възлагане 
експлоатационните разходи през целия 
срок на служба за потребление на 
енергия, емисии на CO2 и емисии на 
замърсители, свързани с експлоатацията 
на превозните средства, като се 
използва методологията, определена в 
член 3.

Justification

Energy consumption costs, and the costs arising from CO2 and pollutant emissions, should be 
treated as a voluntary criterion to enable purchasers to select tenders that are 
environmentally friendly as well as offering the best value for money.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки могат да 
прилагат по-строги критерии за 
възлагане на обществени поръчки за 
чисти и енергийноефективни 
превозни средства, да предпочетат 
реконструирани превозни средства 
или да пристъпят към модернизиране 
на съществуващите такива, 
например чрез добавянето на 
специални филтри и на системи 
„stand-by“ или към приспособяване на 
двигателите за позлване на по-малко 
замърсяващи горива, с цел да се 
постигне подобряване на 
екологичното въздействие.
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Justification

Corollaire du principe de subsidiarité. Cet amendement développe le considérant 16 de la 
proposition de directive.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Местните, регионални или 
национални органи, закупили чисти и 
енергийноефективни превозни 
средства, възлизащи на не по-малко 
от 30% от техните годишни 
специфични поръчки, могат да 
използват етикета „чист и 
енергийноефективен градски пътен 
транспорт“. Комисията определя 
еднотипен модел на този етикет. 

Justification

Il importe d'inciter les autorités adjudicatrices à promouvoir les véhicules propres et 
économes en énergie. 

Изменение 16

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. До 1 януари 2013 г. използването 
на етикет с надпис „чист и 
енергийноефективен градски 
транспорт“ е запазено за 
възлагащите органи или възлагащите 
субекти, чийто ежегодни поръчки на 
публични пътни транспортни 
средства са 100% екологични. 
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Justification

Afin d'encourager les transports urbains par route qui sont propres et économes en énergie, 
le label écologique devrait être réservé après le ler janvier 2013 aux seuls pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices dont 100% des acquisitions annuelles de véhicules de 
transport public par route sont écologiques. 

Изменение 17

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Разходът на гориво и емисиите на 
CO2 и на замърсители на километър 
експлоатация на превозно средство се 
определят въз основа на 
стандартизирани на равнище ЕС 
процедури за изпитване, при превозните 
средства, за които такава процедури са 
утвърдени в европейското 
законодателство за одобряване на тип. 
За превозни средства, за които не са 
предвидени стандартизирани 
европейски процедури за изпитване, 
съпоставимост между две оферти се 
постига чрез използване на 
общопризнати процедури за изпитване, 
на резултатите от изпитания, извършени 
за компетентните органи, или, при 
липса на такива, чрез използване на 
предоставена от производителя 
информация.

2. Разходът на гориво и емисиите на 
CO2 и на замърсители на километър 
експлоатация на превозно средство се 
определят въз основа на
стандартизирани на равнище ЕС 
процедури за изпитване, при превозните 
средства, за които такава процедури са 
утвърдени в европейското 
законодателство за одобряване на тип. 
За превозни средства, за които не са 
предвидени стандартизирани 
европейски процедури за изпитване, 
съпоставимост между две оферти се 
постига чрез използване на 
общопризнати процедури за изпитване, 
на резултатите от изпитания, извършени 
за компетентните органи, или, при 
липса на такива, чрез използване на 
предоставена от производителя 
информация. Възлагащият орган или 
възлагащия субект  може да изиска 
резултати от изпитания, проведени 
при специфичните условия на пътно 
движение на съответната градска 
територия, като взема предвид 
товароносимостта.

Justification

Il se pourrait que les résultats des tests ne tiennent pas compte de la charge et des conditions 
de circulation qui sont celles de l'autorité adjudicatrice correspondante. Pour pouvoir 
comparer valablement les offres, l'autorité adjudicatrice peut exiger les résultats de tests 
effectués dans les conditions de circulation spécifiques de la communauté urbaine 
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correspondante en tenant compte de la capacité de chargement.  

Изменение 18

Предложение за директива
Член 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Доставки на горива

Държавите-членки осигуряват 
изграждането на необходимите 
съоръжения за доставки на всички 
видове горива, посочени в 
приложението.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Стандартни изпитателни процедури
Комисията приема мерки за 
прилагане с цел да регламентира 
изпитателните процедури за 
превозните средства, които не са 
обхванати от страндартизираните 
европейски процедури за изпитване, 
посочени в член 3, параграф 2. Тези 
мерки, целящи промяната на 
несъществени елементи на 
настоящата директива, се определят 
в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
5, параграф 2.

Justification

En l'absence de procédure d'essai européenne normalisée pour certains véhicules, la 
Commission devrait faciliter la réalisation des objectifs et la mise en application des mesures 
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prévues par la directive à l'examen. La nouvelle procédure de réglementation avec contrôle 
s'applique pour l'adoption des mesures d'application.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4б
Съпътстващи мерки

Публичните органи могат да 
насърчават подобряването на 
управлението на градското пътно 
движение посредством специфични 
инфраструктурни компоненти, 
целящи повишаване ефективността 
на обществения транспорт.

Justification

Cet amendement vise à créer, par des mesures d'accompagnement, les conditions nécessaires 
à l'application de certaines mesures ou à la mise en place de composants d'infrastructure en 
relation avec la directive à l'examen, tels que des voies spéciales pour le trafic routier, la 
signalisation.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а 
Обмен и разпространение на 

информация 
1. Държавите-членки информират 
националните, регионални или 
местни възлагащи органи или 
възлагащи субекти, които 
предоставят услугата обществен 
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транспорт на пътници по лицензия, 
разрешително или разрешение, 
издадено от публичните органи, 
относно разпоредбите на 
настоящата директива, както и 
относно транспонираното 
национално законодателство, като 
им предоставят също така всякаква 
помощ и поискана информация във 
връзка с режимите на общностно 
финансиране, приложими спрямо 
пазарите, визирани от настоящата 
директива.
2. Комисията насърчава 
разпространението на най-добрите 
практики при разработването на 
политиките в областта на 
обществените услуги за чист и 
енергийноефективен транспорт, чрез 
създаването на интернет сайт на 
европейско равнище, с оглед 
постепенното прилагане на 
стандартизирани на общностно 
равнище критерии за обществени 
поръчки на превозни средства от 
страна на субектите, визирани от 
настоящата директива.
 Комисията включва в съответната 
интернет страница всякаква полезна 
информация, свързана с финансовите 
инструменти, които са на 
разположение във всяка държава-
членка за градската мобилност и за 
създаване на благоприятни условия за
продажба на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства.

Justification

Il importe de fournir les informations pertinentes aux autorités adjudicatrices afin de mieux 
les préparer à l'acquisition de tels véhicules, étant donné que les nouveaux critères "verts" 
d'attribution viennent en complément des dispositions des directives 2004/17/CE 
et 2004/18/CE.
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Изменение 22

Предложение за директива
Член 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б
Използване на финансовите 

инструменти на ЕО
1. По време на стратегическото 
проследяване и средносрочния преглед 
на националните стратегически 
референтни рамки и националните 
оперативни програми, в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
1083/2006, държавите-членки и 
Комисията вземат предвид 
избираемостта на градската 
мобилност и създаването на 
благоприятни условия за продажба на 
чисти и енергийноефективни пътни 
превозни средства. 
2. Държавите-членки и Комисията 
ще продължат подкрепата си за 
инициативи за градски транспорт 
като програмата CIVITAS и 
програмата „Интелигентна енергия-
Европа“.

Justification

The mid-term review of the National Operational Programs  could facilitate the promotion of 
clean and energy efficient vehicles through a better use of different financial instruments 
available for, on a national level as well as on  the Community level
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