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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Miesto kelių transportas ir klimato kaita
Klimato kaita kiekvieną dieną daro poveikį kiekvienam europiečiui. ES sutiko iki 2020 m. 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį 20 %, padidinti energijos 
vartojimo efektyvumą 20 % ir bent 20 % visos suvartojamos energijos gaminti iš 
atsinaujinančių energijos išteklių

ES kelių transporto sektoriuje galutinai suvartojama 26 % energijos ir išmetama 24 % CO2 
dujų. Miesto transporto sektoriuje išmetama 40 % kelių transporto išmetamų CO2 dujų ir iki 
70 % kitų transporto teršalų. Transportas, nors ir daug prisideda prie vystymo, kainuoja 
visuomenei.

Pasiūlymo turinys

Naujasis pasiūlymas pakeičia pirminį Komisijos pasiūlymą, kurį 2006 m. Parlamentas atmetė, 
jį išnagrinėjęs komitete1. Naujasis pasiūlymas paremtas pažangiosiomis technologijomis 
paremtais metodais, kurie, Komisijos nuomone, neteikia pirmenybės jokiai technologijai.
Daug ginčų sukėlusi nuostata, kuria buvo siekiama užtikrinti, kad valstybės įstaigos įteisintą 
teršalų kiekį išmetančioms transporto priemonėms skirtų kvotą, t.y. 25 %, buvo pašalinta iš 
pasiūlymo teksto.

Komisija siūlo suderintą ir pinigais išreikštą įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir energiją 
efektyviai vartojančių transporto priemonių viešojo transporto priemonių įsigijimo metodą.
Transporto priemonės eksploatacinės trukmės suvartojamos energijos, išmetamų CO2 dujų ir 
kitų teršalų kiekio sąnaudos turi būti įtraukiamos į sutarties sudarymo kriterijus, kai valstybės 
institucijos ir pagal sutartį su valstybės institucija paslaugas teikiantys operatoriai organizuoja 
bet kokį viešąjį kelių transporto priemonių pirkimą. Nustatant eksploatacinę transporto 
priemonės ridą turi būti remiamasi techniniais aprašais, o jeigu jie nepateikti, Komisija 
nustato eksploatacinę kelių transporto priemonių ridą.

Viešųjų pirkimų ekologiškumo kriterijai pradžioje gali būti taikomi savanoriškumo pagrindais 
ir ne vėliau kaip 2012 m. tapti privalomais.

Šiuo pasiūlymu siekiama sumažinti įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir energiją efektyviai 
vartojančių transporto priemonių kainas, sukuriant ekologiškos rinkos automobilių kritinę 
masę. Galiojantys teisės aktai (Europos išmetamų teršalų kiekio standartai) gali būti panaudoti 
kaip pagal viešuosius pirkimus sudaromų sutarčių kriterijai.

Privalomas įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir energiją efektyviai vartojančių transporto 
priemonių kriterijaus taikymas neužkerta kelio įtraukti kitus svarbius kriterijus ir leidimus ar 
modifikuoti transporto priemones pagal naujausias aplinkosaugos technologijas ir
eksploatacines savybes.

                                               
1 Transporto ir turizmo komitetas atmetė nuomonės projektą, todėl Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos politikos komitetui nuomonė nebuvo pateikta. Šis atmetė pasiūlymą.
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Nors pasiūlyme nepateikiamas pilnas poveikio vertinimas, Komisijos paskaičiavimais 
valdžios institucijų viešųjų pirkimų rinka sudaro apie 16 % ES BVP (maždaug 1,5 milijardų 
eurų), apie 110 000 lengvųjų automobilių, 110 000 mažos galios komercinių transporto 
priemonių, 35 000 sunkvežimių ir 17 000 autobusų.

Nuomonės referentės pasiūlymai

Siūlomas metodas galėtų būti naudingas nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijoms 
ir padėti joms priimti geriausius mobilumo mieste sprendimus bei saugoti aplinką. Įteisintą 
teršalų kiekį išmetančios transporto priemonės ir pažangūs automobiliai šiandien brangesni.
Perkančiosios organizacijos, siekdamos įsigyti įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir energiją 
efektyviai vartojančių transporto priemonių turėtų atsižvelgti ne tik į mažiausios kainos, bet ir 
į viešųjų pirkimų ekologiškumo kriterijus.

Nuomonės referentė mano, kad direktyvos tikslų bus pasiekta, jei bus atsižvelgta į šias 
sąlygas:
 Valstybės narės pagal Direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB informuoja visas 

nacionalines, regionų ir vietos perkančiąsias organizacijas apie viešųjų pirkimų 
ekologiškumo kriterijus, taikomus pagal sutartį su valstybės institucijomis, jų išduotą 
licenciją, leidimą arba sertifikatą paslaugas teikiantiems operatoriams perkant įteisintą 
teršalų kiekį išmetančias ir energiją efektyviai vartojančias transporto priemones.
Perkančiosios organizacijos gali pareikalauti patikrinti tam tikras kelių eismo 
savybes ar keliamąją galią.

 Valstybės narės keičiasi informacija dėl ekologiškų viešųjų pirkimų ir jų 
finansavimo, atsižvelgdamos į (bet ne tik) struktūrinius fondus, sanglaudos fondus, 
iniciatyvą JESSICA, 7-ąją bendroji mokslinių tyrimų programą, valstybės ar Bendrijos 
pagalbą, nacionalinės ar Europos dotacijas ir paskolas. Valstybės narės gali geriau 
naudoti Europos finansines priemones, siekdamos pagerinti mobilumą mieste ir miesto 
oro kokybę.

 Reikėtų skatinti konkurencingų kainų nustatymą, kad kainų skirtumas tarp įteisintą 
teršalų kiekį išmetančios ir energiją efektyviai vartojančių ir tradicinių transporto 
priemonių ekologiškų automobilių rinkai nesudarytų sunkumų.

 Komisija pateiks bendrą Europos interneto puslapį ir duomenų bazę, kurioje bus visi 
galiojantys teisės aktai ir visi viešieji pirkimai, kuriais skatinama naudoti įteisintą teršalų 
kiekį išmetančias ir energiją efektyviai vartojančias transporto priemones ir visos tam 
taikytinos finansinės priemonės.

 Vietos, regionų ir nacionalinė valdžia turėtų naudoti bendrą Europos ženklą, kuriuo 
būtų žymimi ekologiški viešieji pirkimai.

 Valstybės narės ir Komisija imsis reikalingų priemonių užtikrinančių mobilumą mieste ir 
įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir energiją efektyviai vartojančių kelių transporto 
priemonių naudojimo skatinimą Reglamento Nr. 1083/2006 nustatytose nacionalinių 
bendrųjų strategijų ir regionų veiksmų programų tolesnėse strateginėse priemonėse ir 
vidurio laikotarpio peržiūroje. Toliau turi būti remiamos Europos programos CIVITAS ir 
Sumaniai naudojama energija.
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PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Valstybės narės turėtų informuoti 
visas nacionalines, regionų ir vietos 
perkančiąsias organizacijas ir 
perkančiuosius subjektus, teikiančius 
viešojo transporto paslaugas pagal 
valstybės institucijų išduotą licenciją, 
leidimą arba sertifikatą, apie nuostatas, 
reglamentuojančias įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir energiją efektyviai 
vartojančių transporto priemonių 
pirkimą.

Pagrindimas

Kadangi viešųjų pirkimų ekologiškumo kriterijai yra nauji, papildantys direktyvų 2004/17 ir 
2004/18 nuostatas, siekiant, kad parkančiosios organizacijos geriau pasiruoštų tokių 
automobilių pirkimams, svarbu joms teikti reikalingą informaciją.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Įteisintą teršalų kiekį išmetančios ir 
energiją efektyviai vartojančios transporto 
priemonės iš pradžių bus brangesnės nei 
įprastos transporto priemonės. Sukūrus 
pakankamą tokių transporto priemonių 
paklausą turėtų būti užtikrintas sąnaudas 
sumažinsiantis masto ekonomijos poveikis.

11. Įteisintą teršalų kiekį išmetančios ir 
energiją efektyviai vartojančios transporto 
priemonės iš pradžių bus brangesnės nei 
įprastos transporto priemonės. Sukūrus 
pakankamą tokių transporto priemonių 
paklausą turėtų būti užtikrintas sąnaudas 
sumažinsiantis masto ekonomijos poveikis.
Reikėtų skatinti įmones nustatyti 
konkurencingas kainas, siekiant kad 
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kainų skirtumas tarp įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir energiją efektyviai 
vartojančių ir tradicinių transporto 
priemonių nesudarytų sunkumų 
ekologiškų automobilių rinkai.

Pagrindimas

Siekiant gauti naudos iš masto ekonomijos, reikia, kad pramonė stengtųsi nustatyti įteisintą 
teršalų kiekį išmetančių transporto priemonių konkurencingas kainas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Įteisintą teršalų kiekį išmetančios ir 
energiją efektyviai vartojančios transporto 
priemonės iš pradžių bus brangesnės nei 
įprastos transporto priemonės. Sukūrus 
pakankamą tokių transporto priemonių 
paklausą turėtų būti užtikrintas sąnaudas 
sumažinsiantis masto ekonomijos poveikis.

(11) Įteisintą teršalų kiekį išmetančios ir 
energiją efektyviai vartojančios transporto 
priemonės iš pradžių bus brangesnės nei 
įprastos transporto priemonės. Sukūrus 
pakankamą tokių transporto priemonių 
paklausą turėtų būti užtikrintas sąnaudas 
sumažinsiantis masto ekonomijos poveikis 
ir sukurtos reikiamos aprūpinimo visomis 
priede nurodytomis degalų rūšimis 
infrastruktūros.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) sutarties sudarymo kriterijai, susiję 
su energija ir aplinka, turėtų būti tik vieni 
iš sutarties sudarymo kriterijų, į kuriuos 
turi atsižvelgti perkančioji organizacija 
arba subjektas, priimdamas sprendimą dėl 
įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir 
efektyviai energiją naudojančių kelių 
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transporto priemonių pirkimo.

Pagrindimas

Svarstoma direktyva nepateikia baigtinio kriterijų sąrašo, kuriuos gali taikyti vietos 
perkančiosios organizacijos ir subjektai, pirkdami įteisintą teršalų kiekį išmetančias ir 
efektyviai energiją naudojančias kelių transporto priemones.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Valstybės pagalbai, perkant kelių 
transporto priemones, įskaitant a 
posteriori variklio bei atsargines detales 
tokioms transporto priemonėms, kurioms 
būtinas sertifikatas, turėtų būti gautas 
leidimas pagal Bendrijos teisės aktus. Ši 
valstybės pagalba gali būti motyvuojama 
bendru Bendrijos interesu ir ypač tvaraus 
miestų mobilumo tikslais.

Pagrindimas

Valstybės pagalba perkant kelių transporto priemones turi būti teikiama laikantis Bendrijos 
teisės.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a. Valstybės narės ir Komisija 
rengdamos 2006 m. liepos 11 d. Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1083/2006,
nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, 
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Europos socialinio fondo ir Sanglaudos 
fondo bei panaikinančiame Reglamentą 
(EB) N. 1260/19991, numatytas 
nacionalinių bendrųjų strategijų ir 
nacionalinių bei regionų veiksmų 
programų tolesnes strategines priemones 
ir vidurio laikotarpio peržiūrą atsižvelgia į 
galimybes skirti finansinę pagalbą 
mobilumui mieste ir skatinti įteisintą 
teršalų kiekį išmetančių ir energiją 
efektyviai vartojančių transporto 
priemonių naudojimą. Atsižvelgdamos į 
Europos programų CIVITAS ir 
„Sumaniai naudojama energija“ 
rezultatus valstybės narės ir Komisija 
turėtų toliau jas remti.
___________
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25.

Pagrindimas
Apie žaliąją knygą dėl mobilumo mieste buvo diskutuojama iki kovo 15 d. ir daugelis 
valstybių narių nacionalinėse veiksmų programose į šiuos klausimus neatsižvelgė. Pažangios 
veikiančios iniciatyvos, padėjusios teikti informaciją ir šviesti vietos ar centrinę valdžią, 
turėtų būti remiamos ir tęsiamos.Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant skatinti įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir efektyviai energiją 
vartojančių kelių transporto priemonių 
naudojimą šioje direktyvoje nustatomas 
reikalavimas, kad Direktyvose 2004/17/EB 
ir 2004/18/EB apibrėžtos perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai į 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus įtrauktų transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudas 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius 
arba kad pirkdami tokias transporto 
priemones tuos kriterijus taikytų pagal 
sutartį su valstybės institucijomis, jų 
išduotą licenciją, leidimą arba sertifikatą 

Siekiant skatinti įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir efektyviai energiją 
vartojančių kelių transporto priemonių 
naudojimą šioje direktyvoje nustatomas 
reikalavimas, kad Direktyvose 2004/17/EB 
ir 2004/18/EB apibrėžtos perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai į 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus įtrauktų transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudas 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius 
arba kad pirkdami tokias kelių transporto 
priemones, įskaitant a posteriori šių 
transporto priemonių variklius bei 
atsargines detales, tuos kriterijus taikytų 
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paslaugas teikiantys operatoriai. pagal sutartį su valstybės institucijomis, jų 
išduotą licenciją, leidimą arba sertifikatą 
paslaugas teikiantys operatoriai.

Pagrindimas

Variklio ir atsarginių detalių naudojimas a posteriori kelių transporto priemonėms, kurioms 
būtinas sertifikatas, turėtų būti įtrauktas į svarstomos direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva netaikoma varikliui ir 
atsarginėms detalėms, naudojamoms a 
posteriori kelių transporto priemonėms, 
kai kilometražas viršija 75% jų viso 
kilometražo.

Pagrindimas

Į svarstomos direktyvos taikymo sritį turėtų būti įtrauktos M ir N kategorijų kelių transporto 
priemonės, kurioms būtinas sertifikatas, įskaitant variklio ir atsarginių detalių joms 
panaudojimą. Norint paskatinti seno arba teršiančio automobilių parko atnaujinimą bei 
inovacijas, ir padaryti taip, kad siūloma priemonė turėtų teigiamą įtaką, varikliai ir 
atsarginės detalės turėtų būti naudojamos toms transporto priemonėms, kurių kilometražas 
neviršija 75% viso kilometražo.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos Bendrijos teisės aktų 
normų, reglamentuojančių valstybės 
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pagalbą, taip pat 2007 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl 
keleivinio geležinkelių ir kelių transporto 
viešųjų paslaugų ir panaikinančio 
Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 
ir (EEB) Nr. 1107/701, valstybės narės 
gali skatinti įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir efektyviai energiją 
naudojančių kelių transporto priemonių, 
įskaitant variklių ir atsarginių detalių 
joms naudojimą a posteriori tuo atveju, 
jeigu jų kilometražas neviršija 75% viso 
kilometražo, įsigijimą ar pirkimą..
___________
1 JO L 291, 9.11.2007, p. 25.

Pagrindimas

Valstybės pagalba pirkti kelių transporto priemones turi būti teikiama laikantis Bendrijos 
teisės.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
1a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Sąvokos

Šioje direktyvoje „kelių transporto 
priemonė“ – tai M ir N kategorijų, kurios 
numatytos 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2007/46/EB, nustatančioje motorinių 
transporto priemonių ir jų priekabų bei 
tokioms transporto priemonėms skirtų 
sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų 
techninių mazgų patvirtinimo pagrindus 
(Pagrindų direktyva), transporto 
priemonės bei joms remontuoti a 
posteriori panaudotas variklis ar 



AD\726192LT.doc 11/19 PE404.574v02-00

LT

atsarginės detalės, jei transporto 
priemonės kilometražas neviršija 75% 
viso kilometražo.

Pagrindimas

Į svarstomos direktyvos taikymo sritį turėtų būti įtrauktos M ir N kategorijų kelių transporto 
priemonės, kurioms būtinas sertifikatas, įskaitant variklio ir atsarginių detalių joms 
panaudojimą. Norint paskatinti seno arba teršiančio automobilių parko atnaujinimą bei 
inovacijas, ir padaryti taip, kad siūloma priemonė turėtų teigiamą įtaką, varikliai ir 
atsarginės dalys turėtų būti naudojamos toms transporto priemonėms, kurių kilometražas 
neviršija 75% viso kilometražo.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtos perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai ne vėliau kaip nuo 7 
straipsnio 1 dalyje nustatytos datos 3 
straipsnyje apibrėžtą metodiką naudotų 
kiekvieną kartą, kai organizuodamos 
viešąjį kelių transporto priemonių pirkimą 
tos organizacijos ar subjektai transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės 
sąnaudas suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius taiko kaip viešojo pirkimo 
sutarties sudarymo kriterijų.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtos perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai ne vėliau kaip nuo 7 
straipsnio 1 dalyje nustatytos datos 3 
straipsnyje apibrėžtą metodiką naudotų 
kiekvieną kartą, kai organizuodamos 
viešąjį kelių transporto priemonių pirkimą 
tos organizacijos ar subjektai transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės 
sąnaudas suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius taiko kaip vieną iš viešojo 
pirkimo sutarties sudarymo kriterijų.

Pagrindimas

Energijos sunaudojimo bei CO2 ir teršalų emisijos matavimo kriterijus turi būti fakultatyvus 
ir leisti pirkėjui pasirinkti vieną iš pasiūlymų, kuris būtų ir tausojantis aplinką, ir ekonomiškai 
priimtiniausias.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtoms perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams organizuojant bet kokį viešąjį 
kelių transporto priemonių pirkimą 
transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius laikantis 3 straipsnyje 
apibrėžtos metodikos ne vėliau kaip nuo 
2012 m. sausio 1 d. būtų įtraukiamos į 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtoms perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams organizuojant bet kokį viešąjį 
kelių transporto priemonių pirkimą 
transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius laikantis 3 straipsnyje 
apibrėžtos metodikos ne vėliau kaip nuo 
2012 m. sausio 1 d. būtų įtraukiamos į 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus kaip vienas iš kriterijų.

Pagrindimas

Energijos sunaudojimo bei CO2 ir teršalų emisijos matavimo kriterijus turi būti fakultatyvus 
ir leisti pirkėjui pasirinkti vieną iš pasiūlymų, kuris būtų ir tausojantis aplinką, ir ekonomiškai 
priimtiniausias.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad perkant 
kelių transporto priemones, kuriomis pagal 
valstybės institucijų išduotą licenciją, 
leidimą arba sertifikatą bus teikiamos 
keleivių vežimo viešuoju transportu 
paslaugos, kaip kriterijus laikantis 3 
straipsnyje apibrėžtos metodikos ir ne 
vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 1 d. būtų 
taikomos transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudos 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 

3. Valstybės narės užtikrina, kad perkant 
kelių transporto priemones, kuriomis pagal 
valstybės institucijų išduotą licenciją, 
leidimą arba sertifikatą bus teikiamos 
keleivių vežimo viešuoju transportu 
paslaugos, kaip vienas iš kriterijų laikantis 
3 straipsnyje apibrėžtos metodikos ir ne 
vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 1 d. būtų 
taikomos transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudos 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
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išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius. išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius.

Pagrindimas

Energijos sunaudojimo bei CO2 ir teršalų emisijos matavimo kriterijus turi būti fakultatyvus 
ir leisti pirkėjui pasirinkti vieną iš pasiūlymų, kuris būtų ir tausojantis aplinką, ir ekonomiškai 
priimtiniausias.

Pakeitimas 14
Luís Queiró

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali taikyti 
griežtesnius sutarčių sudarymo kriterijus 
įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir 
efektyviai energiją naudojančių kelių 
transporto priemonių įsigijimui, remti 
transporto priemonių su papildoma 
įranga įsigijimą arba senų automobilių 
modernizaciją, pavyzdžiui, įdedant kietųjų 
dalelių filtrus ir įmontuojant budėjimo 
režimo sistemas arba mažiau teršiančių 
variklių pritaikymą, siekiant labiau 
tausoti aplinką.

Pagrindimas

Subsidiarumo principo pasekmė. Šis pakeitimas plėtoja pasiūlymo dėl direktyvos 
16 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b.Vietos, regionų ir nacionalinės 
valdžios institucijos, kurių metinių 
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pirkimų bent 30 % sudaro įteisintą teršalų 
kiekį išmetančios ir energiją efektyviai 
vartojančios transporto priemonės, gali 
naudoti ženklą „įteisintą teršalų kiekį 
išmetančios ir energiją efektyviai 
vartojančios miesto transporto 
priemonės“. Komisija nustato vieningą šio 
ženklo modelį.

Pagrindimas

Svarbu motyvuoti perkančiąsias organizacijas skatinti naudoti įteisintą teršalų kiekį 
išmetančias ir energiją efektyviai vartojančias transporto priemones.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Nuo 2013 m. sausio 1 d. terminą 
„įteisintą teršalų kiekį išmetančios ir 
efektyviai energiją naudojančios miesto 
kelių transporto priemonės“ gali vartoti 
tik perkančiosios organizacijos ir 
subjektai, kurių 100% įsigyjamų viešojo 
transporto priemonių yra ekologiškos.

Pagrindimas

Siekiant paskatinti įteisintą teršalų kiekį išmetančias ir efektyviai energiją naudojančias 
miesto kelių transporto priemones, po 2013 m. sausio 1 d. terminą „ekologinis“ galės vartoti 
tik perkančiosios organizacijos ir subjektai, kurių 100% įsigyjamų viešojo transporto 
priemonių yra ekologiškos.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuvažiavus kilometro atstumą 
sunaudotas degalų kiekis, išmetami CO2 

2. Nuvažiavus kilometro atstumą 
sunaudotas degalų kiekis, išmetami CO2 
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dujų ir kitų teršalų kiekiai nustatomi 
standartizuotosiomis ES bandymų 
procedūroms, skirtomis transporto 
priemonėms, kurioms tokios bandymų 
procedūros apibrėžtos ES tipo patvirtinimo 
teisės aktuose. Perkant skirtingų tipų 
transporto priemones, kurioms 
nenustatytos standartizuotosios ES 
bandymų procedūros, lyginant įvairius 
pasiūlymus dėl tokių transporto priemonių 
remiamasi visuotinai pripažintomis 
bandymų procedūromis, institucijų atliktų 
bandymų rezultatais arba, jeigu tos 
procedūros nenustatytos ir jeigu neturima 
bandymų rezultatų, gamintojo pateikta 
informacija.

dujų ir kitų teršalų kiekiai nustatomi 
standartizuotosiomis ES bandymų 
procedūroms, skirtomis transporto 
priemonėms, kurioms tokios bandymų 
procedūros apibrėžtos ES tipo patvirtinimo 
teisės aktuose. Perkant skirtingų tipų 
transporto priemones, kurioms 
nenustatytos standartizuotosios ES 
bandymų procedūros, lyginant įvairius 
pasiūlymus dėl tokių transporto priemonių 
remiamasi visuotinai pripažintomis 
bandymų procedūromis, institucijų atliktų 
bandymų rezultatais arba, jeigu tos 
procedūros nenustatytos ir jeigu neturima 
bandymų rezultatų, gamintojo pateikta 
informacija. Perkančioji organizacija ar 
perkantysis subjektas gali pareikalauti 
atitinkamos miesto bendrijos tam tikromis 
eismo sąlygomis atliktų tyrimų, 
atsižvelgiant į keliamąją galią, rezultatų.

Pagrindimas

Gali būti, kad tyrimų rezultatuose neatsižvelgiama atitinkamos perkančiosios organizacijos 
nustatytą į keliamąją galią ir kelių eismo sąlygas. Siekiant tinkamai palyginti pasiūlymus, 
perkančiajai organizacijai gali reikėti atitinkamoje miesto bendrijoje tam tikromis eismo 
sąlygomis atliktų tyrimų, atsižvelgiant į keliamąją galią.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Aprūpinimas degalais

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
sukurtos aprūpinimo visomis priede 
nurodytomis degalų rūšimis 
infrastruktūros.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Standartizuotos bandymų procedūros

Komisija priima taikymo priemones, 
skirtas transporto priemonių, kurioms 
netaikomos standartizuotosios ES 
bandymų procedūros, numatytos 
3 straipsnio 2 dalyje, bandymų 
procedūroms. Šios priemonės, kuriomis 
keičiami neesminiai šios direktyvos 
elementai, tvirtinamos vadovaujantis 
5 straipsnio 2 dalyje nurodyta reguliavimo 
procedūra su tikrinimu.

Pagrindimas

Kai kurioms transporto priemonės nėra standartizuotų bandymų procedūrų, todėl Komisija 
turėtų palengvinti svarstomos direktyvos tikslų siekimą bei priemonių įgyvendinimą. Taikymo 
priemonių priėmimui taikoma nauja reguliavimo procedūra su tikrinimu.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b straipsnis
Papildomos priemonės

Valdžios institucijos gali paskatinti miesto 
eismo valdymo gerinimą, taikydamos 
specifines infrastruktūros priemones, 
skirtas viešojo transporto efektyvumui 
didinti.
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama papildomomis priemonėmis sukurti tinkamas kai kurių priemonių 
taikymo sąlygas arba tam tikrų infrastruktūrinių priemonių, susijusių su svarstoma direktyva, 
pavyzdžiui, specialūs keliai kelių transportui, ženklinimas, įgyvendinimą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Keitimasis informacija

1. Valstybės narės informuoja 
nacionalines, regionines ar vietos 
perkančiąsias organizacijas ir 
perkančiuosius subjektus, pagal viešųjų 
valdžios institucijų suteiktą licenciją, 
leidimą ar sertifikatą teikiančius viešąsias 
transporto paslaugas, apie šios direktyvos 
ir nacionalinių teisės aktų nuostatas, 
suteikdamos visokeriopą pagalbą bei 
reikalaujamą informaciją apie Bendrijos 
finansavimo tvarką, taikytiną šioje 
direktyvoje numatytiems pirkimams. 
2. Komisija skatina pažangiosios patirties, 
įgautos rengiant įteisintą teršalų kiekį 
išmetančio ir efektyviai energiją 
vartojančio transporto viešųjų paslaugų 
politiką, skleidimą, sukurdama bendrą 
Europos interneto puslapį ir siekdama 
progresyviai taikyti Bendrijos lygmeniu 
suvienodintus subjektų, kuriems taikoma 
ši direktyva, transporto priemonių 
įsigijimo kriterijus.
Komisija į interneto puslapį įtraukia visą 
svarbią informaciją apie kiekvienoje 
valstybėje narėje naudojamas finansines 
priemones, skirtas skatinti mobilumą 
mieste ir įteisintą teršalų kiekį išmetančių 
ir energiją efektyviai vartojančių 
transporto priemonių naudojimą.
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Pagrindimas

Kadangi viešųjų pirkimų ekologiškumo  kriterijai yra nauji, nepriklausomi nuo direktyvų 
2004/17 ir 2004/18 perkančiųjų organizacijų, siekiant, kad jos geriau pasiruoštų viešiesiems 
pirkimams, joms reikia pateikti visą reikalingą informaciją.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c straipsnis
EB finansinių priemonių naudojimas

1. Valstybės narės ir Komisija rengdamos 
Reglamente (EB) Nr. 1083/2006 
numatytas nacionalinių bendrųjų 
strategijų ir nacionalinių bei regionų 
veiksmų programų tolesnes strategines 
priemones ir vidurio laikotarpio peržiūrą 
atsižvelgia į galimybes skirti finansinę 
pagalbą mobilumui mieste ir skatinti 
įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir 
energiją efektyviai vartojančių transporto 
priemonių naudojimą.
2. Atsižvelgdamos į Europos programų 
CIVITAS ir „Sumaniai naudojama 
energija“ rezultatus valstybės narės ir 
Komisija toliau jas remia.

Pagrindimas

Nacionalinių veiksmų programų vidurio laikotarpio peržiūra galėtų padėti įteisintą teršalų 
kiekį išmetančių ir energiją efektyviai vartojančių transporto priemonių naudojimą, 
skatindama geriau naudotis skirtingomis finansinėmis priemonėmis, numatytomis 
nacionaliniu ir Bendrijos lygiu.
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PROCEDŪRA

Pavadinimas Skatinimas naudoti įteisintą teršalų kiekį išmetančias  kelių transporto 
priemones
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Posėdyje per galutinį balsavimą 
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