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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Jūsų nuomonės referentas iš esmės pritaria Komisijos pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti įteisintą teršalų kiekį išmetančias ir efektyviai 
energiją vartojančias kelių transporto priemones, nes tai galima laikyti galimybe skatinti 
įteisintą teršalų kiekį išmetančius ir efektyviai energiją vartojančius gaminius. Nuomonės 
referentas pripažįsta, kad šis pasiūlymas yra tobulesnis nei ankstesnis ir ypač pritaria 
technologijų atžvilgiu neutraliam požiūriui.

Tačiau nuomonės referentas nepritaria Komisijos pasiūlymui vykdant viešuosius pirkimus 
ekologiškumo ir energijos suvartojimo efektyvumo kriterijus padaryti privalomais. Nuomonės 
referentas mano, kad siūlomas privalomų kriterijų įvedimas vykdant viešuosius pirkimus, net 
jeigu ketinimai šiuo atveju yra pagirtini, nebūtinai dera su pagrindiniais Bendrijos viešųjų 
pirkimų teisės aktais ir tuo galima sukurti nepageidautiną precedentą. Todėl jis siūlo valstybių 
narių perkančiosioms organizacijoms palikti teisę pasirinkti kokius kriterijus reikia taikyti, kas 
netrukdo tokioms perkančiosioms organizacijoms ir subjektams nusiųsti aiškią žinią, skatinant 
juos vykdant viešuosius pirkimus taikyti tokius aplinkos apsaugos kriterijus .

Vardan aiškumo, nuomonės referentas taip pat ragina šiame pasiūlyme aiškiai nurodyti 
viešuosius pirkimus reglamentuojančiose direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB taikomas 
piniginių sumų ribas, nes Komisijos pasiūlyme tiesiogiai neminimas minimalus taikomas 
dydis, kurį viršijus galioja šios naujos taisyklės.

Vadovaujantis Tarpinstituciniu susitarimu dėl geresnės teisės aktų leidybos, nuomonės 
referentas siūlo konstatuojamąją dalį, kuria valstybės narės būtų raginamos parengti nuosavas 
lenteles, parodančias šios direktyvos ir perkėlimo priemonių sąryšį, bei paskelbti jas viešai.

Kadangi pasiūlymas ypač turi įtakos komercinės paskirties transporto priemonėms (t.y. 
specialios paskirties sunkvežimiams ir autobusams, skirtiems veiklos palaikymui bei 
infrastruktūros priežiūrai, valymo įrenginiams), nuomonės referentas siūlo padaryti išimtį tam 
tikroms transporto priemonėms, nes pastarosios yra skirtingos konstrukcijos ir turi skirtingą 
įrangą, o todėl jų energijos suvartojimas skiriasi nuo kitų transporto priemonių energijos 
suvartojimo.

Nuomonės referentas atkreipia dėmesį, kad šio pasiūlymo poveikio vertinimas yra nebaigtas, 
kiek tai susiję su numatomomis išlaidomis, moksliniais įrodymais, patvirtinančiais sąryšį tarp 
išorės sąnaudų įtraukimo pateikiant konkrečius skaičius. Be to, vertinime neatsižvelgiama į 
galiojančius standartus, pvz. EURO standartus. Todėl nuomonės referentas ragina Komisiją 
kas dvejus metus atlikti šios direktyvos poveikio ir metodologijos vertinimą bei atsižvelgti į 
atsinaujinančio kuro rūšių ir naujų panašios srities tendencijų poveikį klimatui, lyginant su 
EURO standartais (būsimais EURO IV teisės aktais).

Atsižvelgiant į labai trumpą laiką, skirtą nuomonės patvirtinimui, kuris priklauso nuo 
komiteto nustatyto darbo grafiko, nuomonės referentas pasilieka teisę siūlyti kitus pakeitimus 
šiais klausimais vėlesniame šios procedūros etape.



PE407.672v02-00 4/17 AD\729514LT.doc

LT

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Aukšto lygio grupė „CARS 21“ 2005 
m. gruodžio 12 d. pritarė Komisijos 
iniciatyvai skatinti įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir efektyviai energiją 
vartojančių transporto priemonių 
naudojimą, tačiau iškėlė sąlygą, kad būtų 
taikomas jokiai technologijai pirmenybės 
neteikiantis ir eksploatacinėmis 
charakteristikomis pagrįstas metodas.

(9) Aukšto lygio grupė „CARS 21“ 
2005 m. gruodžio 12 d. pritarė Komisijos 
iniciatyvai skatinti įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir efektyviai energiją 
vartojančių transporto priemonių 
naudojimą, tačiau iškėlė sąlygą, kad būtų 
taikomas jokiai technologijai pirmenybės 
neteikiantis ir eksploatacinėmis 
charakteristikomis pagrįstas integruotas 
metodas, įtraukiant transporto priemonių 
gamintojus, naftos arba degalų tiekėjus, 
remontininkus, vartotojus arba 
vairuotojus ir valdžios institucijas.

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 užtikrinta, kad dėl 
masto ekonomijos kainos mažėtų ir 
atsirastų atsinaujinančiais energijos 
šaltiniais paremta ekonomika.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Ši direktyva skirta patenkinti 
poreikiui suteikti papildomos paramos 
valdžios institucijoms teikiant finansines 
paskatas ir paskatas, susijusias su 
informacija ir švietimu.

Pagrindimas

Kad valdžios institucijos įgyvendintų ekologiškai švaresnius sprendimus, joms reikia 
papildomos paramos, finansavimo ir kitų paskatų. Būtina pateikti nurodymus, kad viešuosius 
pirkimus prižiūrintys pareigūnai turėtų geresnį supratimą apie nagrinėjamų transporto 
priemonių ir(arba) degalų rūšių charakteristikas, efektyvumą, prieinamumą ir naudojimo 
paprastumą. Tai padėtų išvengti ribotų išteklių ir valstybės finansų švaistymo bei padėtų 
viešuosius pirkimus prižiūrintiems pareigūnams būti labiau informuotiems priimant 
sprendimus dėl naujų transporto priemonių technologijų.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Tenkinant reikalavimą nustatant 
technologines specifikacijas atsižvelgti į 
poveikį energijai ir aplinkai, 
perkančiosios organizacijos, subjektai ir 
operatoriai turi teisę nustatyti aukštesnius 
energijos suvartojimo ir poveikio aplinkai 
reikalavimus techninėms specifikacijoms, 
nei tai numatoma ES teisės aktuose, 
pavyzdžiui, atsižvelgdami į būsimus
EURO standartus.

Pagrindimas

Pasiūlyme egzistuoja skirtumų tarp jau galiojančių ir būsimų teisės aktų (EURO IV), pvz. kiek 
tai susiję su ridos apibrėžimu. Todėl atitinkamos institucijos privalo sugebėti atsižvelgti į jau 
galiojančius ir būsimus Europos standartus.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Net tuo atveju, jeigu būtų taikomi 
įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir 
efektyviai energiją vartojančių transporto 
priemonių viešojo pirkimo kriterijai, vis 
tiek leidžiama įtraukti kitus atitinkamus 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus. Nors minėti kriterijai ir būtų 
taikomi, vis tiek leidžiama rinktis 
transporto priemones, modernizuotas taip, 
kad jos atitiktų griežtesnius aplinkos 
apsaugos reikalavimus.

(16) Taikant šioje direktyvoje nustatytus 
aplinkos apsaugos kriterijus, vis tiek 
leidžiama rinktis transporto priemones, 
modernizuotas taip, kad jos atitiktų 
griežtesnius aplinkos apsaugos 
reikalavimus.

Pagrindimas

Numatyti aplinkos apsaugos kriterijai nedera su viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis 
direktyvomis 2004/17/EB ir 2004/18/EB. Perkančios organizacijos turi teisę laisvai pasirinkti 
kokius kriterijus jos nurodo konkursų dokumentuose ir pasirinkti ekonomiškai naudingiausią 
konkurso pasiūlymą arba mažiausią kainą, savanorišku principu taikant siūlomus aplinkos 
apsaugos kriterijus.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) Vadovaujantis Tarpinstitucinio 
susitarimo dėl geresnės teisės aktų 
leidybos 34 straipsniu1, valstybės narės 
raginamos parengti nuosavas lenteles, 
kiek įmanoma parodančias šios direktyvos 
ir perkėlimo priemonių ryšį, ir paskelbti 
jas viešai.
___________
1 OL L 321, 2003 12 31, p. 1.

Pagrindimas

Pakeitimas siekiant įgyvendinimo skaidrumo ateityje.
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Pakeitimas 7
Iliana Malinova Iotova

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) Pirmenybę reikia teikti alternatyvių 
rūšių degalais varomoms transporto 
priemonėms, nes tai padėtų siekti 
ekologiškai švaraus kelių transporto ir 
gerinti oro kokybę. Todėl Komisija ir 
valstybės narės turėtų skatinti vandeniliu 
varomų transporto priemonių plėtrą.

Pagrindimas

Tai reikia vertinti kaip galimybę skatinti naujų rūšių švarią energiją, pvz., vandeniliu paremtą 
energiją. Būtina skatinti šių technologijų plėtrą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19c) Valstybės narės turėtų įtraukti 
miestus ir regionus, kad toliau būtų 
dedamos pastangos įgyvendinant, tęsiant 
ir vertinant šioje direktyvoje išdėstytas 
priemones.

Pagrindimas

Siekiant tobulesnio įgyvendinimo, būtinas dalyvavimas visais valdymo lygmenimis.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19d) Valstybės narės ir Komisija turėtų 
sutelkti dėmesį į vandenilio, kaip ateities 
degalų rūšies, propagavimą. Vandenilis 
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yra ekologiškas sprendimas dėl energijos 
tiekimo transporto priemonėms, o jo 
naudojimas prisidėtų kuriant netaršią
ekonomiką, nes vandeniliu varomos 
transporto priemonės neišskiria nei 
anglies junginių teršalų, nei šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų.

Pagrindimas

Tai reikia vertinti kaip galimybę skatinti naujų rūšių švarią energiją, pvz., vandeniliu paremtą 
energiją. Būtina skatinti šių technologijų plėtrą.

Pakeitimas 10

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 paslaugas teikiantys 
operatoriai. 

Siekiant skatinti įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir efektyviai energiją 
vartojančių kelių transporto priemonių 
naudojimą iš Direktyvose 2004/17/EB ir 
2004/18/EB apibrėžtų perkančiųjų 
organizacijų ir perkančiųjų subjektų, o 
taip pat tam tikrų operatorių, teikiančių 
paslaugas pagal sutartį su valstybės 
institucijomis, jų išduotą licenciją, leidimą 
arba sertifikatą, perkant kelių transporto 
priemones reikalaujama savanoriškai 
atsižvelgti į transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudas 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų 
kiekius.

Pagrindimas

Numatyti aplinkosaugos kriterijai nedera su viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis 
direktyvomis 2004/17/EB ir 2004/18/EB. Perkančios organizacijos turi teisę laisvai pasirinkti 
kokius kriterijus jos nurodo konkursų dokumentuose ir pasirinkti ekonomiškai naudingiausią 
konkurso pasiūlymą arba mažiausią kainą, savanorišku principu taikant siūlomus aplinkos 
apsaugos kriterijus.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 straipsnis 2 straipsnis

Viešasis įteisintą teršalų kiekį išmetančių 
ir efektyviai energiją vartojančių kelių 

transporto priemonių pirkimas

Taikymo sritis

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. Ši direktyva taikoma kelių transporto 
priemonių viešųjų pirkimų sutartims, 
kurias sudaro:

a) perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai, kurie yra įpareigoti 
taikyti Direktyvose 2004/17/EB ir 
2004/18/EB apibrėžtas viešųjų pirkimų 
taisykles, laikantis šiose direktyvose 
nurodytų taikytinų ribų;
b) Reglamente (EB) Nr. 1370/2007 
apibrėžti pagal sutartį teikti viešąsias 
paslaugas įsipareigoję operatoriai 
viršijant ribą, kurią nustato valstybės 
narės, tačiau neviršijant direktyvose 
2004/17/EB ir 2004/18/EB nurodytų ribų.

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 

2. Tais atvejais, kai Direktyvose 
2004/17/EB ir 2004/18/EB apibrėžtos 
perkančiosios organizacijos ir perkantys 
subjektai, bei Reglamente (EB) Nr. 
1370/2007 apibrėžti pagal sutartį teikti 
viešąsias paslaugas įsipareigoję 
operatoriai, organizuodami bet kokį 
viešąjį kelių transporto priemonių pirkimą,
įtraukia transporto priemonės 
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teršalų kiekius laikantis 3 straipsnyje 
apibrėžtos metodikos ne vėliau kaip nuo 
2012 m. sausio 1 d. būtų įtraukiamos į 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus.

eksploatacinės trukmės sąnaudas 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius 
į viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus, jie gali taikyti 3 straipsnyje 
apibrėžtą metodiką.

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 išmetamus CO2 dujų ir 
kitų teršalų kiekius.

Pagrindimas
Būtina sukurti aiškų sąryšį tarp šio pasiūlymo ir pavyzdinių viešuosius pirkimus 
reglamentuojančių direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB.Be to, Komisijos pasiūlyme 
nenurodomos minimalios piniginių sumų ribos, kurias viršijus taikomos šios taisyklės. Taip 
pat būtina padaryti išimtį tam tikroms transporto priemonių rūšims, nes pastarosios yra 
skirtingos konstrukcijos ir turi skirtingą įrangą, o todėl jų energijos suvartojimas skiriasi nuo 
kitų transporto priemonių energijos suvartojimo.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Sąvokos

Šioje direktyvoje taikomos tokios sąvokos:
- „Perkančiosios organizacijos“ –
perkančiosios organizacijos kaip apibrėžta 
direktyvos 2007/17/EB 2 straipsnio 1 
dalyje ir direktyvos 2004/18/EB 1 
straipsnio 9 dalyje;
„Perkantieji subjektai“ – perkantieji 
subjektai minimi direktyvos 2004/17/EB 2 
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straipsnio 2 dalyje;
-„Kelių transporto priemonė“ –
transporto priemonė patenkanti į šios 
direktyvos priedo 3 lentelėje išvardintas 
transporto priemonių kategorijas.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme būtų naudinga įtraukti atskiras pastraipas su detaliais sąvokų 
apibrėžimais.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąnaudų energijai kriterijaus ir aplinkos 
reikalavimų taikymo sąnaudų kriterijaus 
naudojimas organizuojant viešąjį
transporto priemonių pirkimą

Viešasis įteisintą teršalų kiekį išmetančių 
ir efektyviai energiją vartojančių kelių
transporto priemonių pirkimas

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šios direktyvos tikslams transporto 
priemonių, kurioms įsigyti 
organizuojamas viešasis pirkimas, 
eksploatacinės trukmės sąnaudų 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų 
kiekius finansinė vertė nustatoma ir tos 
sąnaudos apskaičiuojamos taikant šio 
straipsnio a, b ir c punktuose nustatytą 
metodiką.

1. Valstybės narės užtikrina, kad ne 
vėliau, nei iki 7 straipsnio 1 dalyje 
minimos datos visos 2 straipsnyje minimos 
perkančiosios organizacijos, subjektai ir 
operatoriai, vykdydami viešuosius kelių 
transporto priemonių pirkimus 
savanoriškai atsižvelgs į transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės poveikį 
suvartojamai energijai ir aplinkai, kaip tai 
nustatyta šio straipsnio 1a dalyje ir taikys 
vieną iš šio straipsnio 1b dalyje nustatytų 
pasirinkimo variantų. 

a) Eksploatacinės trukmės sąnaudos 
eksploatuojant transporto priemonę 
suvartojamai energijai apskaičiuojamos 
pagal šią metodiką:
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– transporto priemonei nuvažiavus 
kilometro atstumą suvartojamas degalų 
kiekis pagal šio straipsnio 2 dalį 
perskaičiuojamas transporto priemonei 
nuvažiavus kilometro atstumą suvartotu 
energijos kiekiu (perskaičiuojant 
taikomas priedo 1 lentelėje pateiktas 
skirtingų degalų energijos kiekio 
perskaičiavimo koeficientas);
– turi būti taikoma vienoda energijos 
vieneto piniginė vertė. Ši vienoda piniginė 
vertė, neatskaičius mokesčių, turi būti 
mažesnioji vertė iš tų energijos vieneto, 
kuris gaunamas iš variklinių transporto 
priemonių degalų – benzino arba dyzelino 
– sąnaudų;
– eksploatacinės trukmės sąnaudos 
suvartojamai energijai eksploatuojant 
transporto priemonę apskaičiuojamos 
eksploatacinę transporto priemonės ridą, 
nustatytą pagal šio straipsnio 3 dalies 
nuostatas, dauginant iš nuvažiavus 
kilometro atstumą suvartotos energijos 
kiekio, apskaičiuoto pagal šios dalies 
pirmos įtraukos nuostatas, ir dauginant iš 
energijos vieneto sąnaudų, apskaičiuotų 
pagal šios dalies antros įtraukos 
nuostatas;
b) transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų kiekius 
apskaičiuojamos eksploatacinę transporto 
priemonės ridą, nustatytą pagal šio 
straipsnio 3 dalies nuostatas, dauginant iš 
nuvažiavus kilometro atstumą išmesto 
CO2 dujų kiekio (jis nurodomas 
kilogramais), apskaičiuoto pagal šio 
straipsnio 2 dalies nuostatas, ir dauginant 
iš priedo 2 lentelėje nustatytos išmetamo 
teršalų kilogramo kainos;
c) transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos mokesčiams už 
išmetamus teršalų kiekius 
apskaičiuojamos sudedant transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės 
sąnaudas mokesčiams už išmetamus azoto 
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oksidų, angliavandenilių be metano ir 
kietųjų dalelių teršalų kiekius; transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės 
sąnaudos mokesčiams už visų rūšių 
išmetamus teršalus apskaičiuojamos 
eksploatacinę transporto priemonės ridą, 
nustatytą pagal šio straipsnio 3 dalies 
nuostatas, dauginant iš nuvažiavus 
kilometro atstumą išmesto teršalų kiekio, 
nustatyto pagal šio straipsnio 2 dalies 
nuostatas, ir dauginant iš priedo 2 
lentelėje nustatytos atitinkamos išmetamo 
teršalų gramo kainos.

(Pirmoji šio pakeitimo dalis yra iš Komisijos pasiūlymo 2 straipsnio)

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinamas Komisijos pasiūlymo taikymas neprieštaraujant galiojančioms ES 
viešųjų pirkimų taisyklėms.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Analizuojant poveikį energijos 
suvartojimui ir aplinkai atsižvelgiama 
bent jau į šiuos kriterijus:  
a) energijos suvartojimą;
b) išmetamo CO2 kiekį; 
c) priede paminėtų išmetamų teršalų 
kiekį. 
Be poveikio energijos suvartojimui ir 
aplinkai, nurodyto pirmoje pastraipoje, 
perkančiosios organizacijos, perkantieji 
vienetai ir operatoriai taip pat gali 
apsvarstyti kitokių poveikio aplinkai rūšių 
įtraukimą, jei jos yra susijusios su viešojo 
pirkimo metu minimų transporto 
priemonių veikla.
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Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinamas Komisijos pasiūlymo taikymas neprieštaraujant galiojančioms ES 
viešųjų pirkimų taisyklėms.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 1 ir 1b dalyse minimi reikalavimai 
tenkinami taikant vieną iš šių pasirinkimo 
variantų:
a) kelių transporto priemonių viešojo 
pirkimo konkursui skirtuose 
dokumentuose aplinkosaugos kriterijų 
atžvilgiu nustatant technines 
specifikacijas kurios, jei tai įmanoma, 
paremiamos Europos standartais, pvz. 
EURO suvartojant energiją išmetamo 
teršalų kiekio kategorijomis bei 
aplinkosaugos veiksmingumu; arba
b) į kriterijus, kuriais vadovaujantis 
nustatomas konkurso laimėtojas, 
įtraukiant energijos bei aplinkos apsaugos 
kriterijus, kaip nustatyta 4 straipsnyje. 
Tokiais atvejais, kai šis poveikis yra 
įvertintas piniginiu dydžiu ir įtrauktas į 
sprendimo priėmimą, valstybės narės gali 
savanoriškai taikyti šias nuostatas:
a) eksploatacinės trukmės sąnaudos 
eksploatuojant transporto priemonę 
suvartojamai energijai apskaičiuojamos 
pagal šią metodiką:
– transporto priemonei nuvažiavus 
kilometro atstumą suvartojamas degalų 
kiekis pagal 2 dalį perskaičiuojamas 
transporto priemonei nuvažiavus 
kilometro atstumą suvartotu energijos 
kiekiu naudojant priedo 1 lentelėje 
nustatytus skirtingų degalų energijos 
kiekio perskaičiavimo koeficientus;
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– turi būti taikoma vienoda energijos 
vieneto piniginė vertė. Ši vienoda piniginė 
vertė, neatskaičius mokesčių, turi būti 
mažesnioji vertė iš tų energijos vieneto, 
kuris gaunamas iš variklinių transporto 
priemonių degalų – benzino arba dyzelino 
– sąnaudų;
– eksploatacinės trukmės sąnaudos 
suvartojamai energijai eksploatuojant 
transporto priemonę apskaičiuojamos 
eksploatacinę transporto priemonės ridą, 
nustatytą pagal šio straipsnio 3 dalies 
nuostatas, dauginant iš nuvažiavus 
kilometro atstumą suvartotos energijos 
kiekio, apskaičiuoto pagal šios dalies 
pirmos įtraukos nuostatas, ir dauginant iš 
energijos vieneto sąnaudų, apskaičiuotų 
pagal šios dalies antros įtraukos 
nuostatas;
b) transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų kiekius 
apskaičiuojamos eksploatacinę transporto 
priemonės ridą, nustatytą pagal šio 
straipsnio 3 dalies nuostatas, dauginant iš 
nuvažiavus kilometro atstumą išmesto 
CO2 dujų kiekio (jis nurodomas 
kilogramais), apskaičiuoto pagal šio 
straipsnio 2 dalies nuostatas, ir dauginant 
iš priedo 2 lentelėje nustatytos išmetamo 
teršalų kilogramo kainos;
c) transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos mokesčiams už 
išmetamus teršalų kiekius 
apskaičiuojamos sudedant transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės 
sąnaudas mokesčiams už išmetamus azoto 
oksidų, angliavandenilių be metano ir 
kietųjų dalelių teršalų kiekius; transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės 
sąnaudos mokesčiams už visų rūšių 
išmetamus teršalus apskaičiuojamos 
eksploatacinę transporto priemonės ridą, 
nustatytą pagal šio straipsnio 3 dalies 
nuostatas, dauginant iš nuvažiavus 
kilometro atstumą išmesto teršalų kiekio, 
nustatyto pagal šio straipsnio 2 dalies 
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nuostatas, ir dauginant iš priedo 2 
lentelėje nustatytos atitinkamos išmetamo 
teršalų gramo kainos.

(Antrosios pastraipos a, b ir c punktai yra paimti iš Komisijos pasiūlymo 3 straipsnio 1 
dalies)

Pagrindimas
Pakeitimu paaiškinamas Komisijos pasiūlymo taikymas neprieštaraujant galiojančioms ES 
viešųjų pirkimų taisyklėms.
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