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ĪSS PAMATOJUMS

Pilsētas autotransports un klimata pārmaiņas
Klimata pārmaiņas katru dienu ietekmē visus eiropiešus.  ES līdz 2020. gadam ir apņēmusies 
par 20 % samazināt savas siltumnīcefekta gāzu emisijas, palielināt ES energoefektivitāti par 
20 % un kopējā ES enerģijas patēriņā izmantot vismaz 20 % atjaunojamo enerģijas avotu.

ES autotransporta nozare patērē 26 % no kopējā enerģijas patēriņa un rada 24 % no CO2
emisijām. Pilsētas transports patērē 40 % no autotransporta CO2 emisijām un līdz  pat 70 % 
no cita ar transportu saistīta piesārņojuma.  Lai gan transporta nozare ir viens no ekonomikas 
izaugsmi veicinošajiem faktoriem, tomēr tā arī rada izmaksas sabiedrībai.

Priekšlikuma saturs

Jaunais priekšlikums aizstāj sākotnējo Komisijas priekšlikumu, kuru Parlaments noraidīja 
parlamentāro komiteju līmenī 2006. gadā.1 Jaunā priekšlikuma pamatā ir tehnoloģiska pieeja, 
kura, saskaņā ar Komisijas informāciju, ir neitrāla. Strīdīgo noteikumu, ar ko paredzēja 
nodrošināt to, lai valsts iestādes iegūtu „tīro” transportlīdzekļu kvotu 25 % robežvērtībā, 
priekšlikuma tekstā atcēla. Komisija ievieš saskaņotu un naudas vērtībā izteiktu metodoloģiju 
„tīru” un energoefektīvu transportlīdzekļu iepirkšanai sabiedriskajam transportam. Valsts 
iestādēm un komersantiem, kas darbojas atbilstīgi valsts iestāžu piešķirtam līgumam, veicot 
autotransportu iepirkumu sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumu sniegšanai, 
līgumtiesību piešķiršanas kritērijos jāiekļauj ekspluatācijas laikā radušās enerģijas patēriņa, 
CO2 emisiju un piesārņotāju emisiju izmaksas. Transportlīdzekļa kalpošanas laiks ir definēts 
saskaņā ar tehniskajām specifikācijām. Ja tādu nav, Komisija nosaka autotransportlīdzekļa 
kalpošanas laika nobraukumu.
„Zaļos” līguma piešķiršanas kritērijus sākotnēji var iekļaut pēc brīvprātības principa, bet ne 
vēlāk kā 2012. gadā tiem jākļūst par obligātu prasību.

Priekšlikumā mēģināts panākt „tīro” un energoefektīvo transportlīdzekļu izmaksu 
samazināšanu, radot tirgū „zaļo” transportlīdzekļu izšķirošu pieprasījumu. Esošos tiesību 
aktus (EURO transportlīdzekļu emisiju standartus) var izmantot kā līguma piešķiršanas 
kritērijus.

Obligāta kritēriju piemērošana „tīru” un energoefektīvu transportlīdzekļu iepirkumiem 
neizslēdz citu svarīgu kritēriju iekļaušanu un neliedz izvēlēties arī modernizētus 
transportlīdzekļu, kas atjaunināti, lai atbilstu augstākām vides prasībām.  

Kaut arī jaunajā priekšlikumā nav sniegts pilnīgs ietekmes novērtējums, Komisija lēš, ka 
valsts iestāžu iepirkuma tirgus ir 16 % no ES IKP (aptuveni 1,5 miljardi eiro), jo ES gadā 
kopumā iepērk 110 000 vieglo automašīnu, 110 000 vieglo komerciālo automašīnu, 
35 000 kravas automašīnu un 17 000 autobusu.

                                               
1 Transporta un tūrisma komiteja noraidīja atzinuma projektu, un tādējādi Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejai netika sniegts atzinums.  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komiteja priekšlikumu noraidīja.
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Atzinuma sagatavotājas priekšlikums

Ierosinātās metodoloģijas mērķis ir izveidot lietderīgu instrumentu valsts, reģionālajām un 
vietējām iestādēm, palīdzot tām pieņemt saprātīgāko lēmumu mobilitātes veicināšanai 
pilsētās, nodrošinot vides aizsardzību. Tīrāki transportlīdzekļi un viedas automašīnas 
mūsdienās ir daudz dārgākas. Iepērkot „tīrus”  un energoefektīvus transportlīdzekļus, 
līgumslēdzējām iestādēm ir jāizsver vismazāko izmaksu kritēriji, kā arī „zaļie” līgumu 
piešķiršanas kritēriji.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka direktīvas mērķis būs sasniegts, ja tiks ņemti vērā šādi 
nosacījumi.
 Saskaņā ar Direktīvās 2004/17/EK un 2004/18/EK noteikto, dalībvalstis informē visas 

valsts, reģionālās vai vietējās līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzējus par 
„zaļajiem” kritērijiem autotransporta iepirkumos, ko veic komersanti, kas darbojas 
atbilstīgi valsts iestāžu piešķirtam līgumam, licencei, atļaujai vai pilnvarai, lai veicinātu 
„„tīrus” ” un energoefektīvus transportlīdzekļus. Līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt 
īpašu satiksmes apstākļu un slodžu jaudu pārbaudes.

 Dalībvalstis apmainās ar informāciju saistībā ar „zaļajiem” valsts iepirkumiem un 
to finansējumu. Šajā informācijā ir iekļauti struktūrfondi, Kohēzijas fonds, JESSICA, 
7. pētniecības pamatprogramma, valsts vai Kopienas atbalsts, valsts vai Eiropas dotācijas 
un aizdevumi u.c. Dalībvalstis var labāk izmantot Eiropas finanšu instrumentus, lai 
uzlabotu mobilitāti pilsētās un pilsētu gaisa kvalitāti.

 Ir jāveicina konkurētspējīgas cenas, lai cenu atšķirība starp „tīru” un energoefektīvu 
transportlīdzekli un tradicionālo transportlīdzekli nebūtu neizdevīga „zaļo” 
transportlīdzekļu tirgum.

 Komisijai ir jāizveido kopīga Eiropas interneta vietne un datubāze, kurā ievietoti visi 
piemērojamie tiesību akti un visi valsts iepirkumi, kas veicina „„tīrus” ” un 
energoefektīvus transportlīdzekļus, un izmantojamie finanšu instrumenti.

 Vietējām, reģionālajām un valsts iestādēm ir jāizmanto kopīgs Eiropas marķējums 
„zaļo” transportlīdzekļu iepirkumiem.

 Dalībvalstis un Komisija veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai apsvērtu mobilitāti 
pilsētās un atbalstītu „„tīrus” ” un energoefektīvus autotransporta līdzekļus Nacionālo 
stratēģijas pamatnostādņu (NSRF), kā arī valstu un reģionālo rīcības programmu 
turpmākajās darbībās un termiņa vidusposma pārskatā, kā tas noteikts Regulā 
Nr. 1083/2006. Jāturpina atbalstīt CIVITAS un „Saprātīga enerģija Eiropai” programmas.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:



AD\726192LV.doc 5/18 PE404.574v02-00

LV

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Dalībvalstīm jāinformē valsts, 
reģionālās vai vietējās līgumslēdzējas 
iestādes un līgumslēdzēji, kas sniedz 
sabiedriskā pasažieru transporta 
pakalpojumus saskaņā ar licenci vai 
atļauju, ko piešķīrušas valsts iestādes, par 
noteikumiem, kas attiecas uz „tīru” un 
energoefektīvu transportlīdzekļu 
iepirkumu.

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt attiecīgu informāciju līgumslēdzējām iestādēm, lai tās labāk sagatavotos
iepirkumam, jo līgumslēdzējām iestādēm piešķiramais „zaļais kritērijs” būs jauns kritērijs 
papildus Direktīvu 2004/17 un 2004/18 noteikumiem. 

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) „Tīrajiem” un energoefektīvajiem 
transportlīdzekļiem sākotnēji ir lielāka 
cena nekā tradicionālajiem. Radot 
pietiekamu pieprasījumu pēc šādiem 
transportlīdzekļiem, var nodrošināt, ka 
apjomradīti ietaupījumi izraisa cenu 
samazināšanos.

(11) „Tīrajiem” un energoefektīvajiem 
transportlīdzekļiem sākotnēji ir lielāka 
cena nekā tradicionālajiem. Radot 
pietiekamu pieprasījumu pēc šādiem 
transportlīdzekļiem, var nodrošināt, ka 
apjomradīti ietaupījumi izraisa cenu 
samazināšanos. Uzņēmumi jāmudina 
veicināt konkurētspējīgas cenas, lai cenu 
atšķirība starp „tīriem” un 
energoefektīviem un tradicionālajiem 
transportlīdzekļiem nebūtu neizdevīga 
videi draudzīgu transportlīdzekļu tirgiem.

Pamatojums

Lai panāktu apjomradītus ietaupījumus, ir vajadzīgs arī rūpniecības nozares ieguldījums, 
ražojot „tīrus”  transportlīdzekļus par konkurētspējīgu cenu.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) „Tīrajiem” un energoefektīvajiem 
transportlīdzekļiem sākotnēji ir lielāka 
cena nekā tradicionālajiem. Radot 
pietiekamu pieprasījumu pēc šādiem 
transportlīdzekļiem, var nodrošināt, ka 
apjomradīti ietaupījumi izraisa cenu 
samazināšanos.

„Tīrajiem” un energoefektīvajiem 
transportlīdzekļiem sākotnēji ir lielāka 
cena nekā tradicionālajiem. Radot 
pietiekamu pieprasījumu pēc šādiem 
transportlīdzekļiem, var nodrošināt, ka 
apjomradīti ietaupījumi izraisa cenu 
samazināšanos un ka tiek izveidota 
vajadzīgā infrastruktūra, lai piegādātu 
visus pielikumā uzskaitītos degvielas 
veidus.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Atsaucoties aicinājumam pieņemt 
lēmumu par „tīru” un energoefektīvu 
autotransporta līdzekļu iepirkumu, 
līgumslēdzējiem vai līgumslēdzējām 
iestādēm cita starpā noteikti jāņem vērā 
ar enerģiju un vidi saistītie līguma 
piešķiršanas kritēriji.

Pamatojums

Šajā direktīvā nav noteikts izsmeļošs to kritēriju saraksts, ko līgumslēdzēji vai līgumslēdzējas 
iestādes var piemērot „tīru” un energoefektīvu autotransporta līdzekļu iepirkumam.

Grozījums Nr. 5
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Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Valsts atbalsts autotransporta 
līdzekļu iepirkumam, tostarp dzinēju un 
rezerves daļu nomaiņai jau apstiprināta 
tipa transportlīdzekļiem, ir jāsniedz 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. Šādu 
valsts atbalstu var pamatot, ņemot vērā 
Kopienas vispārējās intereses, jo īpaši 
attiecībā uz ilgtspējīgu pilsētas transporta 
satiksmi.

Pamatojums

Valsts atbalsts autotransporta līdzekļu iepirkumam jāsniedz saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm un Komisijai valsts 
stratēģisko atsauces dokumentu, kā arī 
valsts un reģionālās darbības programmu 
stratēģiskajā pārraudzībā un vidusposma 
pārskatā, kā noteikts Padomes 2006. gada 
11. jūlija Regulā (EK) Nr. 1083/2006, ar 
ko paredz vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 
Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas 
fondu, un ar ko atceļ Regulu (EK) 
Nr. 1260/19991, ir jāņem vērā mobilitātes 
veicināšanas pilsētās  atbilstība finanšu 
palīdzības saņemšanai un tīru un 
energoefektīvu transportlīdzekļu 
sekmēšanai. Ņemot vērā rezultātus, kas 
panākti, izmantojot CIVITAS programmu 
un programmu „Saprātīga enerģija 
Eiropai”, dalībvalstīm un Komisijai ir 
jāturpina atbalstīt šīs iniciatīvas.
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___________
(OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.)

Pamatojums

Zaļā grāmata par pilsētu mobilitāti tika apspriesta līdz š.g. 15. martam un daudzas 
dalībvalstis pašreizējās valsts darbības programmās šos jautājumus neņem vērā. Ir jāturpina 
atbalstīt labas iniciatīvas, kuras jau izmanto un kuras ir palīdzējušas sniegt informāciju un 
apmācīt vietējās vai valsts pārvaldes  iestādes.  

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva paredz, ka, lai veicinātu „tīru” 
un energoefektīvu transportlīdzekļu 
izmantošanu, līgumslēdzējiem vai 
līgumslēdzējām iestādēm Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē vai 
operatoriem, kas darbojas atbilstīgi valsts 
iestāžu piešķirtam līgumam, licencei, 
atļaujai vai pilnvarai, veicot autotransporta 
līdzekļu iepirkumu, līgumtiesību 
piešķiršanas vai transportlīdzekļu iegādes 
kritērijos jāiekļauj kalpošanas laikā radušās 
enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas.

Šī direktīva paredz, ka, lai veicinātu „tīru” 
un energoefektīvu transportlīdzekļu 
izmantošanu, līgumslēdzējiem vai 
līgumslēdzējām iestādēm 
Direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK 
nozīmē vai operatoriem, kas darbojas 
atbilstīgi valsts iestāžu piešķirtam 
līgumam, licencei, atļaujai vai pilnvarai, 
veicot autotransporta līdzekļu iepirkumu, 
tostarp saistībā ar dzinēju un rezerves 
daļu nomaiņu šādiem transportlīdzekļiem, 
līgumtiesību piešķiršanas vai 
transportlīdzekļu iegādes kritērijos 
jāiekļauj kalpošanas laikā radušās enerģijas 
patēriņa, CO2 emisiju un piesārņotāju 
emisiju izmaksas.

Pamatojums

Šīs direktīvas darbības joma ir jāattiecina arī uz dzinēju un rezerves daļu nomaiņu jau 
apstiprināta tipa autotransporta līdzekļiem.

Grozījums Nr. 8
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Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo direktīvu nepiemēro dzinēju un 
rezerves daļu nomaiņai jau apstiprināta 
tipa autotransporta līdzekļiem, kas 
pārsnieguši 75 % no sava kalpošanas 
laika nobraukuma.

Pamatojums

Šīs direktīvas darbības joma ir jāattiecina arī uz apstiprināta tipa M un N kategorijas 
autotransporta līdzekļiem, tostarp uz to dzinēju un rezerves daļu nomaiņu. Lai veicinātu vecu 
vai piesārņojošu transportlīdzekļu nomaiņu, arī jauninājumus, un lai nodrošinātu ierosinātā 
pasākuma labvēlīgu rezultātu, šajā nolūkā dzinēju un rezerves daļu nomaiņa jāveic tikai tiem 
transportlīdzekļiem, kas nav pārsnieguši 75 % no sava kalpošanas laika nobraukuma.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot attiecīgos tiesību aktus, jo īpaši 
Kopienas tiesību aktus par valsts atbalstu 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 23. oktobra Regulu (EK) 
Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumiem, izmantojot 
dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/701, 
dalībvalstis var veicināt „tīru” un 
energoefektīvu autotransporta līdzekļu 
iepirkumu, tostarp saistībā ar to dzinēju 
un rezerves daļu nomaiņu, ja attiecīgie 
transportlīdzekļi nav pārsnieguši 75 % no 
sava kalpošanas laika nobraukuma.
___________

(OV L 291,  9.11.2007., 25. lpp.)
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Pamatojums

Valsts atbalsts autotransporta līdzekļu iepirkumam jāsniedz saskaņā ar Kopienas tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Definīcijas

Šajā direktīvā „autotransporta līdzekļi” ir 
M un N kategorijas transportlīdzekļi, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 5. septembra Direktīvā 
2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu 
mehānisko transportlīdzekļu un to 
piekabju, kā arī tādiem 
transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 
apstiprināšanai (pamatdirektīva)1, un to 
dzinēju un rezerves daļu nomaiņa, ja šie 
transportlīdzekļi nav pārsnieguši 75 % no 
sava kalpošanas laika nobraukuma.
_________
1OV L 263,  9.10.2007., 1. lpp.

Pamatojums

Šīs direktīvas darbības joma ir jāattiecina arī uz apstiprināta tipa M un N kategorijas 
autotransporta līdzekļiem, tostarp uz to dzinēju un rezerves daļu nomaiņu. Lai veicinātu vecu 
vai piesārņojošu transportlīdzekļu nomaiņu, arī jauninājumus, un lai nodrošinātu ierosinātā 
pasākuma labvēlīgu rezultātu, šajā nolūkā dzinēju un rezerves daļu nomaiņa jāveic tikai tiem 
transportlīdzekļiem, kas nav pārsnieguši 75 % no sava kalpošanas laika nobraukuma.

Grozījums Nr. 11
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis gādā, lai līgumslēdzēji vai 
līgumslēdzējas iestādes Direktīvas
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē ne 
vēlāk kā no 7. panta 1. punktā norādītās 
dienas piemēro 3. pantā izklāstīto 
metodiku, ja tās autotransporta līdzekļu 
iepirkumos kā līgumtiesību piešķiršanas 
kritēriju izmanto kalpošanas laikā radušās 
enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas.

1. Dalībvalstis gādā, lai līgumslēdzēji vai 
līgumslēdzējas iestādes 
Direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK 
nozīmē ne vēlāk kā no 7. panta 1. punktā 
norādītās dienas piemēro 3. pantā izklāstīto 
metodiku, ja tās autotransporta līdzekļu 
iepirkumos saistībā ar citiem līgumtiesību 
piešķiršanas kritērijiem izmanto 
kalpošanas laikā radušās enerģijas patēriņa, 
CO2 emisiju un piesārņotāju emisiju 
izmaksas.

Pamatojums

Enerģijas patēriņa izmaksām, kā arī izmaksām, kuras saistītas ar CO2 un piesārņojošo vielu 
emisijām,  jābūt izvēles kritērijam, kas ļauj pircējiem izvēlēties izdevīgākos piedāvājumus gan 
videi saudzīga risinājuma, gan izmaksu lietderības ziņā.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra visos autotransporta 
līdzekļu iepirkumos, ko veic līgumslēdzēji 
vai līgumslēdzējas iestādes Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē, kā 
līgumtiesību piešķiršanas kritēriju iekļauj 
autotransporta līdzekļu kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa, CO2  emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas, izmantojot 
3. pantā izklāstīto metodiku. 3.

2. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra visos autotransporta 
līdzekļu iepirkumos, ko veic līgumslēdzēji 
vai līgumslēdzējas iestādes 
Direktīvu 2004/17/EK un 2004/18/EK 
nozīmē, kā vienu no dažādiem
līgumtiesību piešķiršanas kritērijiem 
iekļauj autotransporta līdzekļu kalpošanas 
laikā radušās enerģijas patēriņa,CO2 
emisiju un piesārņotāju emisiju izmaksas, 
izmantojot 3. pantā izklāstīto metodiku.

Pamatojums

Enerģijas patēriņa izmaksām, kā arī izmaksām, kuras saistītas ar CO2 un piesārņojošo vielu 
emisijām,  jābūt izvēles kritērijam, kas ļauj pircējiem izvēlēties izdevīgākos piedāvājumus gan 
videi saudzīga risinājuma, gan izmaksu lietderības ziņā.
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra visos autotransporta 
līdzekļu iepirkumos sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumu sniegšanai 
atbilstīgi valsts iestāžu piešķirtai licencei, 
atļaujai vai pilnvarai kā kritēriju iekļauj 
autotransporta līdzekļu kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas, izmantojot 
3. pantā izklāstīto metodiku.

3. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra ikvienā 
autotransporta līdzekļu iepirkumā 
sabiedriskā pasažieru transporta 
pakalpojumu sniegšanai atbilstīgi valsts 
iestāžu piešķirtai licencei, atļaujai vai 
pilnvarai kā vienu no dažādiem kritērijiem  
iekļauj autotransporta līdzekļu kalpošanas 
laikā radušās enerģijas patēriņa, CO2 
emisiju un piesārņotāju emisiju izmaksas, 
izmantojot 3. pantā izklāstīto metodiku.

Pamatojums

Enerģijas patēriņa izmaksām, kā arī izmaksām, kuras saistītas ar CO2  un piesārņojošo vielu 
emisijām,  jābūt izvēles kritērijam, kas ļauj pircējiem izvēlēties izdevīgākos piedāvājumus gan 
videi saudzīga risinājuma, gan izmaksu lietderības ziņā.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a „Tīru” un energoefektīvu 
transportlīdzekļu iepirkumam dalībvalstis 
var piemērot stingrākus līguma 
piešķiršanas kritērijus, dot priekšroku 
atjauninātu transportlīdzekļu iegādei vai 
arī modernizēt esošos transportlīdzekļus, 
piemēram, aprīkojot tos ar īpašiem cieto 
daļiņu filtriem un īpašām dzinēju 
sistēmām vai pielāgojot dzinējus tīrākas 
degvielas patēriņam, lai uzlabotu to 
ekoloģiskos raksturlielumus.
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Pamatojums

Loģiski izriet no subsidiaritātes principa. Šis grozījums papildina direktīvas priekšlikuma 
16. apsvērumu.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Vietējās, reģionālās un valsts iestādes, 
kas iepērk „„tīrus” ” un energoefektīvus 
transportlīdzekļus vismaz 50% apmērā no 
gada konkrētā valsts iepirkuma, var 
izmantot marķējumu „tīrs un 
energoefektīvs pilsētas autotransporta 
līdzeklis”. Komisijai jānosaka vienota 
veida marķējums. 

Pamatojums

Ir svarīgi motivēt līgumslēdzējas iestādes sekmēt „tīrus”  un energoefektīvus 
transportlīdzekļus. 

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Ar 2013. gada 1. janvāri zīmi „tīrs un 
energoefektīvs autotransporta līdzeklis” 
izmanto tikai tie līgumslēdzēji vai 
līgumslēdzējas iestādes, kas visu gadu 
100 % īstenojuši videi saudzīga 
sabiedriskā autotransporta līdzekļu 
iepirkumu. 

Pamatojums

Lai veicinātu „tīru" un energoefektīvu pilsētas autotransportu, videi saudzīga 
transportlīdzekļa zīmi no 2013. gada 1. janvāra drīkstēs izmantot tikai tie līgumslēdzēji vai 
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līgumslēdzējas iestādes, kas visu gadu 100 % īstenojuši videi saudzīga sabiedriskā 
autotransporta līdzekļu iepirkumu. 

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušos degvielas patēriņu, CO2 emisijas 
un piesārņotāju emisijas uz kilometru 
nosaka ar standartizētām ES testu 
procedūrām, kas paredzētas 
transportlīdzekļiem, kuriem šādas testu 
procedūras jāpiemēro saskaņā ar tiesību 
aktiem par ES tipa apstiprinājumu. Ja 
transportlīdzekļiem standartizētas ES testu 
procedūras nepiemēro, dažādu 
piedāvājumu salīdzināmību nodrošina, 
izmantojot plaši atzītas testu procedūras vai 
iestādes veiktu testu rezultātus vai, ja tādu 
nav, ražotāja sniegto informāciju.

2. Transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušos degvielas patēriņu, CO2 emisijas 
un piesārņotāju emisijas uz kilometru 
nosaka ar standartizētām ES testu 
procedūrām, kas paredzētas 
transportlīdzekļiem, kuriem šādas testu 
procedūras jāpiemēro saskaņā ar tiesību 
aktiem par ES tipa apstiprinājumu. Ja 
transportlīdzekļiem standartizētas ES testu 
procedūras nepiemēro, dažādu 
piedāvājumu salīdzināmību nodrošina, 
izmantojot plaši atzītas testu procedūras vai 
iestādes veiktu testu rezultātus vai, ja tādu 
nav, ražotāja sniegto informāciju. 
Līgumslēdzējs vai līgumslēdzēja iestāde 
var pieprasīt testu rezultātus, kuri 
attiecīgajam pilsētas transportlīdzeklim 
veikti īpašos satiksmes apstākļos, ņemot 
vērā kravnesību.

Pamatojums

Testu rezultātus neņem vērā slodzes un satiksmes apstākļus, kas attiecas uz konkrēto 
līgumslēdzēju iestādi. Lai pienācīgāk salīdzinātu piedāvājumus, līgumslēdzēja iestāde var 
pieprasīt testu rezultātus, kas attiecīgajam pilsētas transportlīdzeklim veikti īpašos satiksmes 
apstākļos, ņemot vērā kravnesību.  

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Degvielu piegāde
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Dalībvalstis nodrošina, ka ir izveidota 
vajadzīgā infrastruktūra, lai piegādātu 
visus pielikumā uzskaitītos degvielas 
veidus.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Standartizētas testu procedūras

Komisija pieņem īstenošanas pasākumus, 
lai standartizētu testu procedūras 
transportlīdzekļiem, uz kuriem neattiecas 
3. panta 2. punktā minētās standartizētās 
ES testu procedūras. Šos pasākumus,
kuru mērķis ir grozīt šīs direktīvas 
nebūtiskus elementus, pieņem saskaņā ar 
5. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Pamatojums

Tā kā dažiem transportlīdzekļiem testu procedūras nav standartizētas, Komisijai jāveicina 
mērķu īstenošana un šajā direktīvā noteikto pasākumu izpilde. Izpildes pasākumi jāpieņem, 
piemērojot jauno regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
4.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b pants
Papildu pasākumi

Valsts iestādes var veicināt labāku pilsētas 
satiksmes vadību, izmantojot īpašus 
infrastruktūras elementus, kas paredzēti, 
lai nodrošinātu efektīvāku sabiedrisko 
transportu.
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Pamatojums

Šīs grozījums paredzēts, lai ar papildu pasākumiem nodrošinātu apstākļus, kas vajadzīgi ar 
šo direktīvu saistītu konkrētu pasākumu izpildei vai infrastruktūras elementu, piemēram, 
autotransporta satiksmes joslu vai signālierīču, izveidei.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants 
Informācijas sistēma un apmaiņa 

1. Dalībvalstis informē valsts, reģionālās  
vai vietējās līgumslēdzējas iestādes un 
līgumslēdzējus, kas sniedz sabiedriskā 
pasažieru transporta pakalpojumus 
saskaņā ar licenci vai atļauju, par šīs 
direktīvas noteikumiem, kā arī par valsts 
tiesību aktiem, kas pieņemti tās 
transponēšanai, un sniedz visu vajadzīgo 
palīdzību un informāciju par Kopienas 
finansējuma sistēmām, kuras 
piemērojamas šajā direktīvā noteiktajiem 
iepirkumiem. 
2. Komisija veicina paraugprakses 
izplatīšanu, lai palīdzētu sagatavot 
politikas stratēģijas „tīra” un 
energoefektīva sabiedriskā transporta 
pakalpojumu jomā, vajadzības gadījumā 
izveidojot Eiropas līmeņa tīmekļa vietni, 
kas ļautu pakāpeniski pāriet uz visas 
Kopienas mērogā standartizētu kritēriju 
piemērošanu transportlīdzekļu 
iepirkumam, kuru veic šajā direktīvā 
noteiktie līgumslēdzēji.
 Tīmekļa vietnē Komisija publicē visu 
attiecīgo informāciju par finanšu 
instrumentiem, kas pieejami katrā 
dalīvalstī, saistībā ar mobilitātes 
veicināšanu pilsētās un „tīru” un 
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energoefektīvu transportlīdzekļu 
veicināšanai.

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt attiecīgu informāciju līgumslēdzējām iestādēm, lai tās labāk sagatavotos 
iepirkumam, jo līgumslēdzējām iestādēm piešķiramais „zaļais kritērijs” būs jauns kritērijs 
papildus Direktīvu 2004/17 un  2004/18 noteikumiem.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
5.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b pants
EK finanšu instrumentu izmantošana

1. Dalībvalstīm un Komisijai valsts 
stratēģisko atsauces dokumentu, kā arī 
valsts un reģionālo darbības programmu 
stratēģiskajā pārraudzībā un vidusposma 
pārskatā,  kā noteikts Regulā (EK) 
Nr. 1083/2006, ir  jāņem vērā mobilitātes 
veicināšanas pilsētās  atbilstība un tīru un 
energoefektīvu transportlīdzekļu 
sekmēšanai. 
2. Dalībvalstis un Komisija turpina 
atbalstīt iniciatīvas attiecībā uz pilsētas 
transportu, piemēram, CIVITAS 
programmu un programmu „Saprātīga 
enerģijai Eiropai”.

Pamatojums

Valsts darbības programmu vidusposma pārskats varētu veicināt „tīrus”  un energoefektīvus 
transportlīdzekļus, labāk izmantojot dažādus finanšu instrumentus, kas pieejami valsts līmenī, 
kā arī Kopienas līmenī.
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