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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs principā atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta 
un Padomes direktīvai par „tīru” un energoefektīvu sauszemes transportlīdzekļu izmantošanas 
veicināšanu, jo to varētu uzskatīt par iespēju veicināt „tīru” un energoefektīvu produktu 
izmantošanu. Viņš atzīst, ka šis piedāvājums ir uzlabots salīdzinājumā ar iepriekšējiem 
priekšlikumiem, un īpaši atbalsta tehnoloģiskā ziņā neitrālu pieeju.

Tomēr atzinuma sagatavotājs nepiekrīt Eiropas Komisijas priekšlikumam noteikt par 
obligātiem „zaļus” un energoefektīvus publiskā iepirkuma kritērijus. Viņš uzskata, ka, lai arī 
nolūks šajā gadījumā ir slavējams, piedāvājums ieviest obligātus publiskā iepirkuma kritērijus 
neatbilst Eiropas Kopienas publisko iepirkumu likuma pamatprincipiem un var radīt nevēlama 
precedenta risku. Tāpēc viņš piedāvā ļaut dalībvalstu līgumslēdzējām pusēm izvēlēties, kad 
piemērot šos kritērijus, kas neizslēdz līgumslēdzēju pušu un uzņēmumu mudināšanu ieviest 
šos vides kritērijus attiecībā uz riskantiem iepirkumiem.

Skaidrības labad atzinuma sagatavotājs arī aicina šajā priekšlikumā norādīt skaidras atsauces 
uz piemērojamiem Direktīvās 2004/17/EK un 2004/18/EK noteiktajiem monetārajiem 
robežlielumiem, jo Eiropas Komisijas priekšlikumā nav tiešas atsauces uz piemērojamiem 
minimālajiem robežlielumiem, virs kuriem piemērojami šie jaunie noteikumi.  

Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu atzinuma sagatavotājs mudina 
dalībvalstis savām vajadzībām un Kopienas interesēs sagatavot tabulas, kurās pēc iespējas 
pilnīgāk atainota šīs direktīvas un transponēšanas pasākumu savstarpējā atbilstība, un darīt tās 
pieejamas sabiedrībai.

Tā kā šis priekšlikums īpaši ietekmē komerctransporta nozari (piemēram, specializētās kravas 
mašīnas, autobusus darbības atbalstam un infrastruktūras uzturēšanai, tīrīšanas mašīnas), 
atzinuma sagatavotājs ierosina dažus transportlīdzekļus izslēgt no saraksta, jo tiem ir 
specifiska konstrukcija un aprīkojums, kā arī to enerģijas patēriņš atšķiras no citu 
transportlīdzekļu enerģijas patēriņa.

Atzinuma sagatavotājs uzsver, ka šī priekšlikuma ietekmes novērtējums ir nepilnīgs attiecībā, 
piemēram, uz paredzamajām izmaksām, zinātniskiem pierādījumiem, kas pamato ārējo 
izmaksu internalizāciju konkrētos skaitļos, kā arī neņem vērā pastāvošos standartus, 
piemēram, EURO standartus. Tāpēc viņš aicina Eiropas Komisiju izvērtēt šīs direktīvas 
rezultātus un metodoloģiju šajā kontekstā 2 gadu perspektīvā, kā arī ņemt vērā, piemēram, 
atjaunojamās degvielas ietekmi uz klimatu un jaunus sasniegumus attiecībā uz EURO
standartiem (gaidāmajiem EURO VI tiesību aktiem).

Tā kā laika grafiks atzinuma pieņemšanai ir ļoti blīvs, ko nosaka vadošās komitejas laika 
grafiks, atzinuma sagatavotājs patur tiesības sniegt priekšlikumus par turpmākiem šo punktu 
grozījumiem procedūras vēlākos posmos.

GROZĪJUMI
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Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Augsta līmeņa grupas CARS 21 
2005. gada 12. decembra ziņojumā 
atbalstīta Komisijas iniciatīva par “tīru” un 
energoefektīvu transportlīdzekļu 
veicināšanu, ja vien ir izmantota 
tehnoloģiju ziņā neitrāla un uz darbību 
vērsta pieeja. 

(9) Augsta līmeņa grupas CARS 21 
2005. gada 12. decembra ziņojumā 
atbalstīta Komisijas iniciatīva par “tīru” un 
energoefektīvu transportlīdzekļu
veicināšanu, ja vien ir izmantota 
tehnoloģiju ziņā neitrāla un uz darbību 
vērsta integrēta pieeja, iesaistot 
transportlīdzekļu ražotājus, eļļas un 
degvielas piegādātājus, remontētājus, 
patērētājus vai šoferus, kā arī valsts 
iestādes.

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 un uz atjaunīgajām 
enerģijām balstītu ekonomiku.

Grozījums Nr. 3
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Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.a) Šīs direktīvas mērķis ir sniegt 
papildu palīdzību valsts iestādēm 
finansiālu atvieglojumu veidā un stimulu 
informācijas un izglītības jomā.

Pamatojums

Valsts iestādēm ir nepieciešams papildu atbalsts, finansējums un citi stimuli, lai īstenotu 
vēlamās „zaļākās” iespējas. Ir jāsniedz pamatnostādnes, kas par iepirkumu atbildīgajiem 
skaidrotu attiecīgo transportlīdzekļu un degvielu iespējas, efektivitāti, pieejamību un 
izmantošanas sarežģītību.  Tas novērstu ierobežoto publisko resursu un finanšu līdzekļu 
izšķērdēšanu un dotu iespēju par iepirkumu atbildīgajām personām izvēli izdarīt, 
pamatojoties uz pilnīgāku informāciju par jaunajām transportlīdzekļu tehnoloģijām.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.a) Pildot prasību par enerģijas un 
vides faktoru ietekmes ievērošanu ar 
tehnisko specifikāciju noteikšanas 
palīdzību, līgumslēdzējas iestādes, 
organizācijas un operatori drīkst šīs 
specifikācijas noteikt saskaņā ar 
augstākām enerģijas un vides prasībām, 
nekā paredzēts ES tiesību aktos, ņemot 
vērā, piemēram, nākotnes EURO
standartus.

Pamatojums

Priekšlikumā nav saskaņoti pastāvošie un turpmākie tiesību akti (EURO VI), piemēram, 
attiecībā uz nobraukuma definīciju. Attiecīgajām iestādēm būtu jāievēro pastāvošie un jaunie 
Eiropas standarti.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Obligātu kritēriju piemērošana tīru 
un energoefektīvu transportlīdzekļu 
iepirkumiem neizslēdz citu atbilstīgu 
līguma piešķiršanas kritēriju iekļaušanu. 
Tas arī neliedz izvēlēties modernizētus 
transportlīdzekļus, kas atjaunināti, lai 
atbilstu augstākām vides prasībām.

(16) Direktīvā noteiktie vides kritēriji 
neliedz izvēlēties modernizētus 
transportlīdzekļus, kas atjaunināti, lai 
atbilstu augstākām vides prasībām.

Pamatojums

Paredzētie obligātie vides kritēriji slikti iekļaujas publiskā iepirkuma Direktīvās 2004/17/EK 
un 2004/18/EK. Līgumslēdzējām iestādēm jāvar brīvi izvēlēties, kādus kritērijus iekļaut 
konkursa dokumentos un tām arī turpmāk jāvar līgumu piešķirt saimnieciski visizdevīgākā vai 
lētākā piedāvājuma iesniedzējam, piemērojot vides kritērijus uz brīvprātības pamata.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19.a) Saskaņā ar 34. punktu Iestāžu 
nolīgumā par labāku likumdošanas 
procesu1 dalībvalstīm ir gan savām 
vajadzībām, gan Kopienas interesēs 
jāizstrādā tabulas, kurās pēc iespējas 
precīzāk atainota atbilstība starp šo 
direktīvu un tās transponēšanas 
pasākumiem, un jāpadara tās publiski 
pieejamas.
___________
1 OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

Pamatojums

Lai panāktu lielāku īstenošanas pārredzamību.

Grozījums Nr. 7



AD\729514LV.doc 7/15 PE407.672v02-00

LV

Direktīvas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19.b) Priekšroka jādod 
transportlīdzekļiem, kuros izmanto 
alternatīvās degvielas, kas ļauj nodrošināt 
tīru autotransportu un būtiski uzlabot 
gaisa kvalitāti. Tāpēc Komisijai un 
dalībvalstīm ir jāveicina ar ūdeņradi 
darbināmu mehānisko transportlīdzekļu 
attīstība.

Pamatojums

Ir jāizmanto iespēja veicināt tādu tīru enerģijas avotu kā ūdeņradis. Noteikti ir jāatbalsta šīs 
tehnoloģijas attīstība.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
19.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19.c) Dalībvalstīm ir jāiesaista 
pašvaldības un reģioni turpmākajā darbā, 
lai īstenotu, uzraudzītu un novērtētu šīs 
direktīvas noteikumus.

Pamatojums

Lai nodrošinātu labāku īstenošanu, ir nepieciešama visu līmeņu pārvaldes iestāžu 
iesaistīšanās.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
19.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19.d) Dalībvalstīm un Komisijai ir 
jāatbalsta ūdeņradis kā nākotnes degviela. 
Ūdeņradis sniedz iespēju darbināt 
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transportlīdzekļus tīrā veidā un tā 
izmantošana veicina bezpiesārņojuma 
saimniecības veidošanos, jo no to 
transportlīdzekļu izplūdes caurulēm, kuri 
ir darbināmi ar ūdeņradi neizplūst nedz 
piesārņojums, kura pamatā ir ogleklis, 
nedz siltumnīcefekta gāzes.

Pamatojums

Ir jāizmanto iespēja veicināt tādu tīru enerģijas avotu kā ūdeņradis. Noteikti ir jāatbalsta šīs 
tehnoloģijas attīstība.

Grozījums Nr. 10

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 un
līgumslēdzējām iestādēm Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē, kā arī 
atsevišķiem operatoriem, kas darbojas 
atbilstīgi valsts iestāžu piešķirtam 
līgumam, licencei, atļaujai vai pilnvarai, 
iepērkot autotransporta līdzekļus, 
brīvprātīgi jāievēro kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas.

Pamatojums

Paredzētie obligātie vides kritēriji slikti iekļaujas publiskā iepirkuma Direktīvās 2004/17/EK 
un 2004/18/EK. Līgumslēdzējām iestādēm jāvar brīvi izvēlēties, kādus kritērijus iekļaut 
konkursa dokumentos un tām arī turpmāk jāvar līgumu piešķirt saimnieciski visizdevīgākā vai 
lētākā piedāvājuma iesniedzējam, piemērojot vides kritērijus uz brīvprātības pamata.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants 2. pants

„Tīro” un energoefektīvo 
transportlīdzekļu iepirkums

Darbības joma

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. Direktīvu piemēro autotransporta 
līdzekļu iepirkuma līgumiem, ko slēdz:

(a) līgumslēdzēji un līgumslēdzējas 
iestādes, kam ir jāpiemēro Direktīvās 
2004/17/EC un 2004/18/EC paredzētie 
iepirkuma noteikumi saskaņā ar tajās 
noteiktajiem robežlielumiem;
(b) operatori, kas pilda sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības 
atbilstīgi pakalpojumu valsts līgumam 
Regulas (EK) Nr. 1370/2007 nozīmē, 
pārsniedzot līmeni, kas jānosaka 
dalībvalstīm, nepārsniedzot 
robežlielumus, kas noteikti direktīvā 
2004/17/EK un 2004/18/EK.

2. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 2. Ja līgumslēdzēji vai līgumslēdzējas 
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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.

iestādes Direktīvas 2004/17/EK un 
2004/18/EK nozīmē un operatori, kas 
pilda sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistības atbilstīgi pakalpojumu valsts 
līgumam Regulas (EK) Nr. 1370/2007 
nozīmē kā līgumtiesību piešķiršanas 
kritēriju autotransporta līdzekļu 
iepirkšanai piemēro autotransporta 
līdzekļu kalpošanas laikā radušās enerģijas 
patēriņa, CO2 emisiju un piesārņotāju 
emisiju izmaksas, tie var piemērot 3. pantā 
noteikto metodiku.

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.

Pamatojums

Ir jāizveido skaidra saikne starp šo priekšlikumu un vecajām iepirkuma Direktīvām (2004/17 
EK un 2004/18 EK). Turklāt Komisijas priekšlikumā nav atsauces uz minimālajiem 
monetāriem robežlielumiem, sākot no kuriem šos noteikumus piemēro. Uz dažiem 
autotransporta līdzekļiem ir nepieciešams attiecināt izņēmumu, jo tie ir īpaši izstrādāti un
aprīkoti un tāpēc arī to enerģijas patēriņš ir atšķirīgs.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Definīcijas

Šajā direktīvā:
– „līgumslēdzējas iestādes” ir 
līgumslēdzējas iestādes atbilstīgi 
Direktīvas 2004/17/EK 2. panta 1. punkta 
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a) apakšpunktam un Direktīvas 
2004/18/EK 1. panta 9. punktam;
– „līgumslēdzēji” ir līgumslēdzēji, kā 
noteikts Direktīvas 2004/17/EK 2. panta 
2. punktā;
– „autotransporta līdzeklis” ir jebkurš 
transportlīdzeklis, kas iekļauts kādā no 
pielikuma 3. tabulas kategorijām.

Pamatojums

Komisijas priekšlikums būs pilnvērtīgāks, ja atsevišķa nodaļa tiks veltīta nepieciešamajām 
definīcijām.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģijas un vides prasību ievērošanas 
izmaksas kā līgumtiesību piešķiršanas 
kritērijs transportlīdzekļu iepirkumos

„Tīro” un energoefektīvo 
transportlīdzekļu iepirkums

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā kalpošanas laikā radušās 
enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas, kas 
saistītas ar iepērkamo transportlīdzekļu 
ekspluatāciju, izsaka naudas izteiksmē un 
aprēķina atbilstīgi a), b) un c) punktā 
izklāstītajai metodikai.

1. Dalībvalstis nodrošina, lai ne vēlāk kā 
no 7. pantā 1. punktā norādītās dienas 
visas 2. pantā minētās līgumslēdzējas 
iestādes, līgumslēdzēji un operatori, 
iepērkot autotransporta līdzekļus 
brīvprātīgi ņemtu vērā šā panta 1.a 
punktā noteikto enerģētisko un vides 
faktoru ietekmi visā kalpošanas laikā un 
piemērotu vienu no 1.b punktā 
noteiktajām iespējām. 

(a) transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa izmaksas 
aprēķina, izmantojot šādu metodiku:



PE407.672v02-00 12/15 AD\729514LV.doc

LV

– transportlīdzekļa degvielas patēriņu uz 
kilometru atbilstoši šā panta 2. punktam 
pārveido enerģijas patēriņā uz kilometru, 
dažādu degvielas veidu energoietilpības 
aprēķināšanai izmantojot pielikuma 
1. tabulā norādītos pārrēķina 
koeficientus;
– izmanto vienu monetāru vērtību uz 
vienību. Šī viena vērtība ir zemāka par 
benzīna vai dīzeļdegvielas enerģijas 
izmaksām uz vienību pirms nodokļu 
nomaksas, ja to izmanto kā 
transportlīdzekļa degvielu;
– transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušos enerģijas patēriņu aprēķina, 
reizinot kalpošanas laika nobraukumu 
(atbilstoši 3. punktam) ar enerģijas 
patēriņu uz kilometru (atbilstoši šā punkta 
pirmajam ievilkumam) un enerģijas 
izmaksām uz vienību (atbilstoši šā punkta 
otrajam ievilkumam).
(b) Transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušās CO2 emisiju izmaksas aprēķina, 
reizinot kalpošanas laika nobraukumu 
(atbilstoši 3. punktam) ar CO2 emisijām 
kilogramos uz kilometru (atbilstoši 
2. punktam) un izmaksām uz kilogramu 
(minētas pielikuma 2. tabulā).
(c) Transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušās piesārņotāju emisiju izmaksas 
aprēķina, saskaitot kalpošanas laikā 
radušās slāpekļa oksīdu, metānu 
nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu 
emisiju izmaksas. Katra piesārņotāja 
izmaksas kalpošanas laikā aprēķina, 
reizinot kalpošanas laika nobraukumu 
(atbilstoši 3. punktam) ar emisijām 
gramos uz kilometru (atbilstoši 
2. punktam) un attiecīgām izmaksām uz 
gramu (minētas pielikuma 2. tabulā).

(Šā grozījuma pirmā daļa nāk no Komisijas priekšlikuma 2. panta.)

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek padarīts skaidrāks Komisijas priekšlikums un nodrošināta tā saskaņa ar 
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pastāvošajiem ES publiskā iepirkuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Izskatāmie enerģētiskie un vides 
faktori ietver vismaz:
a) enerģijas patēriņu;
b) CO2 emisijas; 
c) piesārņojošu vielu emisijas, kā definēts 
pielikumā. 
Papildus 1. apakšpunktā minētajiem 
enerģijas un vides faktoriem 
līgumslēdzējas iestādes, līgumslēdzēji un 
operatori var izskatīt arī citu vides 
kritēriju iekļaušanu, kuri saistīti ar to 
transporta līdzekļu kalpošanu, uz kuriem 
attiecas iepirkums.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek padarīts skaidrāks Komisijas priekšlikums un nodrošināta tā saskaņa ar 
pastāvošajiem ES publiskā iepirkuma noteikumiem.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b 1. un 1.b. punkta prasības pilda, 
ievērojot vienu no šādām iespējām:
(a) paredzot autotransporta līdzekļu 
iepirkuma konkursa dokumentos attiecībā 
uz vides kritērijiem tehniskās 
specifikācijas, kuru pamatā, ja iespējams, 
ir tādi Eiropas standarti kā EURO 
emisijas standarti enerģijas un vides 
prasībām; vai
(b) pievienojot šīs direktīvas 4. pantā 
definētos enerģijas un vides kritērijus 
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līguma piešķiršanas kritērijiem.
Ja šī ietekme iekļaušanai lēmumā par 
līguma piešķiršanu ir izteikta monetāri, 
dalībvalstis var brīvprātīgi piemērot šādus 
noteikumus:
(a) transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa izmaksas 
aprēķina, izmantojot šādu metodiku:
– transportlīdzekļa degvielas patēriņu uz 
kilometru atbilstoši 2. punktam pārveido 
enerģijas patēriņā uz kilometru, dažādu 
degvielas veidu energoietilpības 
aprēķināšanai izmantojot pielikuma 
1. tabulā norādītos pārrēķina 
koeficientus;
– izmanto vienu monetāru vērtību uz 
vienību. Atkarībā no tā, kura ir zemāka, šī 
vērtība ir vienāda ar benzīna vai ar 
dīzeļdegvielas enerģijas vienības izmaksu 
pirms nodokļu nomaksas, šo degvielu 
izmantojot kā transportlīdzekļa degvielu;
– transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušos enerģijas patēriņu aprēķina, 
reizinot kalpošanas laika nobraukumu 
atbilstoši 3. punktam ar enerģijas 
patēriņu uz kilometru atbilstoši šā punkta 
pirmajam ievilkumam un ar izmaksām uz 
enerģijas vienību atbilstoši šā punkta 
otrajam ievilkumam;
(b) transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušās CO2 emisiju izmaksas aprēķina, 
reizinot kalpošanas laika nobraukumu 
atbilstoši 3. punktam ar CO2 emisijām 
kilogramos uz kilometru atbilstoši 
2. punktam un izmaksām uz kilogramu 
atbilstoši pielikuma 2. tabulai;
(c) transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušās piesārņotāju emisiju izmaksas 
aprēķina, saskaitot kalpošanas laikā 
radušās slāpekļa oksīdu, metānu 
nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu 
emisiju izmaksas. Katra piesārņotāja 
izmaksas kalpošanas laikā aprēķina, 
reizinot kalpošanas laika nobraukumu 
(atbilstoši 3. punktam) ar emisijām 
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gramos uz kilometru (atbilstoši 
2. punktam) un attiecīgām izmaksām uz 
gramu (minētas pielikuma 2. tabulā).

(2. punkta a), b) un c) apakšpunkti nāk no Komisijas priekšlikuma 3. panta 1. punkta)

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek padarīts skaidrāks Komisijas priekšlikums un nodrošināta tā saskaņa ar 
pastāvošajiem ES publiskā iepirkuma noteikumiem.
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