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Skatinimas naudoti ekologiškas kelių transporto priemones

Pasiūlymas dėl direktyvos (KOM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

Pakeitimą pateikė Dieter-Lebrecht Koch

Pakeitimas 7

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos politikos komitetą pasiūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.

Or. de

Pagrindimas

Direktyva nėra nei šiuolaikiška, nei prasminga. Ji kuria biurokratiją ir atima valstybėms 
narėms bei „valstybės įstaigoms“ galimybę veikti  ir daro neveiklią viešojo ir  privačiojo
sektoriaus partnerystę.

Pakeitimą pateikė Willi Piecyk, Marta Vincenzi

Pakeitimas 8

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos politikos komitetą pasiūlyti atmesti Komisijos pasiūlymą.
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Or. it

Pagrindimas

Ekologiškos transporto priemonės dar ilgai bus brangesnės už įprastines transporto 
priemones. Valstybės įstaigos patirs didesnes išlaidas, nors nenumatyta paramos sistema, 
pvz., nacionaliniai arba Bendrijos kompensaciniai fondai. Todėl šiomis nuostatomis 
apribojamas autonomijos principas, kuris taikomas organizacijoms ir valstybės įstaigų 
administracijoms. Taigi, prieš pradedant taikyti priemones, būtina iš esmės nustatyti 
aplinkosaugos ir energetikos sričių strategines gaires, kuriose būtų numatytos mokslinių 
tyrimų ir investicijų kryptys.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 9
6a konstatuojamoji dalis (nauja)

6a) Sutarties 299 straipsnio 2 dalis numato, 
kad būtų nustatytos specialios priemonės, 
kurios yra skirtos nustatyti Sutarties 
taikymo sąlygas labiausiai nutolusiems 
regionams.

Or. pt

Pagrindimas

Kalbama apie tikslų Sutarties 299 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymą.

Pakeitimą pateikė Marta Vincenzi

Pakeitimas 10
8 konstatuojamoji dalis

(8) Eksploatacijos standartus reikėtų 
panaudoti ekologiškų transporto priemonių 
rėmimui. Nekenksmingumo aplinkai 

(8) Eksploatacijos ir efektyvumo standartus, 
kurie yra susiję ne tik su aplinkos apsauga 
bet ir su taupiu energijos naudojimu,
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požiūriu patobulintos transporto priemonės 
(EEV) standartas daugiau kaip 3,5 t 
sveriančioms transporto priemonėms buvo 
apibrėžtas 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių priemones, kurių būtina 
imtis mažinant transporto priemonėse 
naudojamų uždegimo suspaudimu variklių 
išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių 
teršalus ir transporto priemonėse naudojamų 
kibirkštinio uždegimo variklių, kaip kurą 
vartojančių gamtines dujas ir suskystintas 
naftos dujas, išmetamuosius dujinius 
teršalus, suderinimo. Pastaruoju metu šis 
standartas yra pats tinkamiausias, kad būtų 
panaudotas ekologiškos transporto 
priemonės apibrėžčiai šioje direktyvoje. 
Tačiau turėtų būti suteikta galimybė iš dalies 
pakeisti šią apibrėžtį atsižvelgiant į 
naujausią technikos pažangą.

reikėtų panaudoti ekologiškų transporto 
priemonių rėmimui. Nekenksmingumo 
aplinkai požiūriu patobulintos transporto 
priemonės (EEV) standartas daugiau kaip 
3,5 t sveriančioms transporto priemonėms 
buvo apibrėžtas 2005 m. rugsėjo 28 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių priemones, kurių būtina 
imtis mažinant transporto priemonėse 
naudojamų uždegimo suspaudimu variklių 
išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių 
teršalus ir transporto priemonėse naudojamų 
kibirkštinio uždegimo variklių, kaip kurą 
vartojančių gamtines dujas ir suskystintas 
naftos dujas, išmetamuosius dujinius 
teršalus, suderinimo. Pastaruoju metu šis 
standartas yra pats tinkamiausias, kad būtų 
panaudotas ekologiškos transporto 
priemonės apibrėžčiai šioje direktyvoje. 
Tačiau turėtų būti suteikta galimybė iš dalies 
pakeisti šią apibrėžtį, kurioje turėtų būti 
įvertinama ne tik eksploatacija aplinkos 
apsaugos požiūriu, bet ir energijos 
efektyvumas, atsižvelgiant į naujausią 
technikos pažangą. Į apibrėžtį ypač turėtų 
būti įtraukti varikliai, sukonstruoti 
remiantis hibridinėmis technologijomis 
arba neišmetantys jokių aplinkai 
kenksmingų teršalų.

Or. it

Pagrindimas

Nekenksmingumo aplinkai požiūriu patobulintų transporto priemonių (EEV) apibrėžtis turi 
būti pakeista taip, kad remiantis atitinkamomis Europos energijos politikos gairėmis ir 
Bendrijos reikalavimais dėl alternatyvių degalų būtų įvertinti energijos efektyvumo rodikliai 
ir įtrauktos naujoviškos technologijos.

Pakeitimą pateikė Marta Vincenzi

Pakeitimas 11
13 konstatuojamoji dalis



PE 374.104v01-00 4/15 AM\614756LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

(13) Ekologiškų transporto priemonių 
pirkimo kaina yra didesnė nei tradicinių, nes 
šio tipo transporto priemonių rinka dar nėra 
išvystyta. Sukūrus minimalią paklausą, 
tokios transporto priemonės turėtų užtikrinti 
teigiamą gamintojų atsaką, kad į rinką būtų 
pateikiamos našesnės ir efektyvesnės 
technologijos. Paklausai didėjant, dėl masto 
ekonomijos turėtų mažėti kainos.

(13) Ekologiškų transporto priemonių 
pirkimo kaina yra didesnė nei tradicinių, nes 
šio tipo transporto priemonių rinka dar nėra 
išvystyta. Sukūrus minimalią paklausą, 
ekologiškos transporto priemonės turėtų 
užtikrinti teigiamą gamintojų atsaką, kad į 
rinką būtų pateikiamos našesnės ir 
efektyvesnės technologijos; kartu turėtų 
būti sukurtas minimalus alternatyvių 
degalų pardavimo tinklas, kad vartotojas iš 
tikrųjų turėtų galimybę rinktis. Didėjant 
ekologiškų transporto priemonių ir esamų 
alternatyvių degalų paklausai, dėl masto 
ekonomijos turėtų mažėti ekologiškų 
transporto priemonių naudojimo išlaidos
bei mažėti tarša ir energijos sunaudojimas.

Or. it

Pagrindimas

Rinkai sukurti nepakanka vien tik skatinti paklausą, tačiau taip pat turi būti sudaryta 
galimybė rinktis. Vartotojas, taigi ekologiškos transporto priemonės savininkas, ypač turi 
turėti galimybę rinktis iš visų įprastinių ir naujoviškų degalų rūšių. Bet kuriuo atveju politika, 
kurią sudaro tik reikalavimai ir kontrolė, yra nepakankama, kad būtų galima sukurti 
nepriklausomą ir efektyvią rinką.

Pakeitimą pateikė Willi Piecyk

Pakeitimas 12
14 konstatuojamoji dalis

(14) Dėl didesnių ekologiško transporto 
kainų neturėtų smukti viešojo transporto 
paslaugų kokybė. Finansinė parama iš 
nacionalinių ir Bendrijos fondų gali
kompensuoti per viešuosius pirkimus 
patirtas didesnes išlaidas. Bendros 
ekonominės naudos visuomenei tikimasi 
sulaukti mažinant neigiamą poveikį aplinkai 
ir sveikatai.

(14) Dėl didesnių ekologiško transporto 
kainų neturėtų smukti viešojo transporto 
paslaugų kokybė. Finansinė parama iš 
nacionalinių valstybių narių biudžetų ir 
Bendrijos fondų turi kompensuoti per 
viešuosius pirkimus patirtas didesnes 
išlaidas. Bendros ekonominės naudos 
visuomenei tikimasi sulaukti mažinant 
neigiamą poveikį aplinkai ir sveikatai.

Or. de
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Pagrindimas

Šis pasiūlymas labiausiai liečia vietos ir regionų valdžios institucijų administracijas. Būsimos 
papildomos išlaidos pastarosioms atsilieptų mokestine našta.

Pakeitimą pateikė Willi Piecyk

Pakeitimas 13
1 straipsnis

Šioje direktyvoje reikalaujama, kad 
valstybės narės imtųsi atitinkamų veiksmų 
užtikrinti, kad valstybės įstaigos įsigytų tam 
tikrą ekologiškų automobilių kvotą.

Šios Direktyvos tikslas yra skatinti 
ekologiškų transporto priemonių 
pardavimą. Kartu gamintojai turėtų būti 
skatinami sparčiau kurti mažiau energijos 
vartojančias ir mažiau teršalų išmetančias
transporto priemones.

Or. de

Pagrindimas

Atrodo, kad savanoriškumas yra geresnis principas. Panašiu atveju Direktyvoje 2003/30/EB 
dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte Europos įstatymų leidėjas 
kartą jau nusprendė eiti šiuo keliu.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 14
1 straipsnis

Šioje direktyvoje reikalaujama, kad 
valstybės narės imtųsi atitinkamų veiksmų 
užtikrinti, kad valstybės įstaigos įsigytų tam 
tikrą ekologiškų automobilių kvotą.

Šioje direktyvoje reikalaujama, kad 
valstybės narės imtųsi atitinkamų veiksmų 
užtikrinti, kad valstybės įstaigos ir jų 
pavedimu veikiantys ar jų leidimą gavę 
transporto paslaugų teikėjai, jei subrangos 
sutarčių galiojimo laikas yra ne trumpesnis 
kaip 8 metai, įsigytų tam tikrą ekologiškų 
automobilių kvotą.
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Or. de

Pagrindimas

Vadovaujantis 3 straipsnio nuostatomis į šios direktyvos taikymo sritį turėtų būti įtraukti ir 
valstybės įstaigų pavedimu veikiantys transporto paslaugų teikėjai. Subrangovo sutarčių 
galiojimo laikas dažnai yra žymiai trumpesnis nei užsakovo suteikiamų maršrutų koncesijų 
galiojimo laikas, todėl dažnai yra žymiai trumpesnis už amortizacijos laikotarpį. Laikantis 
EEV reikalavimų ir esant trumpam galiojimo laikui, padidėjusių sąnaudų amortizacija yra 
neįmanoma ir dėl to subrangovams neteisėtai kiltų sunkumų.

Pakeitimą pateikė Marta Vincenzi

Pakeitimas 15
2 straipsnio b punktas

b) „Ekologiška transporto priemonė“ – tai 
nauja kelių transporto priemonė, atitinkanti 1 
straipsnio c punkte apibrėžtus „EEV“ 
(nekenksmingumo aplinkai požiūriu 
patobulintos transporto priemonės) 
reikalavimus, kurios ribinės vertė nurodytos 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2005/55/EB I priedo 6.2.1 punkto 
dabartiniame variante.

b) „Ekologiška transporto priemonė“ – tai 
nauja kelių transporto priemonė, atitinkanti 1 
straipsnio c punkte apibrėžtus „EEV“ 
(nekenksmingumo aplinkai požiūriu 
patobulintos transporto priemonės) 
reikalavimus, kurių ribinės vertės nurodytos 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2005/55/EB I priedo 6.2.1 punkto 
dabartiniame variante ir kurie šiuo metu 
apsiriboja poveikio aplinkai vertinimo 
kriterijais, o vėlesniuose variantuose bus 
papildyti energijos efektyvumo vertinimu.

Or. it

Pagrindimas

Ekologiškos transporto priemonės apibrėžtį taip pat būtina keisti tam, kad būtų įvertintas 
energijos efektyvumas ir įtrauktos naujoviškos technologijos. Paliekant šią nekenksmingumo 
aplinkai požiūriu patobulintos transporto priemonės (EEV) apibrėžtį, pateiktą 2 straipsnyje, 
būtų neatsižvelgiama į tas transporto priemones, kurios neišmeta įprastinių teršalų ir kurios 
taupiau naudoja energiją. Nuostatos, skirtos skatinti naudoti ekologiškas transporto 
priemones, apsiriboja metaną naudojančiais varikliais, vienintele alternatyvia technologija, 
šiuo metu labiausiai atitinkančia EEV apibrėžtį.
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Pakeitimą pateikė Saïd El Khadraoui

Pakeitimas 16
2 straipsnio b punktas

b) „Ekologiška transporto priemonė“ – tai 
nauja kelių transporto priemonė, atitinkanti 
1 straipsnio c punkte apibrėžtus „EEV“ 
(nekenksmingumo aplinkai požiūriu 
patobulintos transporto priemonės) 
reikalavimus, kurios ribinės vertė nurodytos 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2005/55/EB I priedo 6.2.1 punkto 
dabartiniame variante.

(b) „Ekologiška transporto priemonė“ – tai 
kelių transporto priemonė, atitinkanti 1 
straipsnio c punkte apibrėžtus „EEV“ 
(nekenksmingumo aplinkai požiūriu 
patobulintos transporto priemonės) 
reikalavimus, kurios ribinės vertė nurodytos 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2005/55/EB I priedo 6.2.1 punkto 
dabartiniame variante arba atitinkanti 
lygiaverčius ar aukštesnius reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės įstaigoms turi būti leidžiama įsigyti ne tik naujas, bet ir naudotas transporto 
priemones, kuriose buvo įdiegtos technologijos, dėl kurių šios transporto priemonės tapo 
tokios pat ekologiškos arba net ekologiškesnės nei EEV. Tai taip pat galėtų skatinti 
tobulinančių technologijų, duodančių tokį pat arba geresnį transporto priemonių sukeliamos 
taršos mažinimo rezultatą, rinką.

Pakeitimą pateikė Reinhard Rack

Pakeitimas 17
3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad kelių 
transporto priemonių, kurių didžiausia 
techniškai leistina pakrauto automobilio 
masė yra didesnė kaip 3,5 t ir kurias tais 
metais perka arba nuomojasi valstybės 
įstaigos ir ūkio subjektai, gavę iš valstybės 
įstaigos nuolaidą ar leidimą teikti transporto 
paslaugas (toliau – ūkio subjektai), 25 %
kvota yra ekologiškos transporto priemonės, 
kaip apibrėžta 2 straipsnyje.

Valstybės narės užtikrina, kad kelių 
transporto priemonių, kurių didžiausia 
techniškai leistina pakrauto automobilio 
masė yra didesnė kaip 3,5 t ir kurias tais 
metais perka arba nuomojasi valstybės 
įstaigos ir ūkio subjektai, gavę iš valstybės 
įstaigos nuolaidą ar leidimą teikti transporto 
paslaugas (toliau – ūkio subjektai), 10 proc.
kvota yra ekologiškos transporto priemonės, 
kaip apibrėžta 2 straipsnyje.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Willi Piecyk

Pakeitimas 18
3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad kelių 
transporto priemonių, kurių didžiausia 
techniškai leistina pakrauto automobilio 
masė yra didesnė kaip 3,5 t ir kurias tais 
metais perka arba nuomojasi valstybės 
įstaigos ir ūkio subjektai, gavę iš valstybės 
įstaigos nuolaidą ar leidimą teikti transporto 
paslaugas (toliau – ūkio subjektai), 25 %
kvota yra ekologiškos transporto priemonės, 
kaip apibrėžta 2 straipsnyje.

Valstybės narės turėtų siekti, kad kelių 
transporto priemonių, kurių didžiausia 
techniškai leistina pakrauto automobilio 
masė yra didesnė kaip 3,5 t ir kurias tais 
metais perka arba nuomojasi valstybės 
įstaigos ir ūkio subjektai, gavę iš valstybės 
įstaigos nuolaidą ar leidimą teikti transporto 
paslaugas (toliau – ūkio subjektai), 25 proc.
kvota būtų ekologiškos transporto 
priemonės, kaip apibrėžta 2 straipsnyje.

Or. de

Pagrindimas

Atrodo, kad savanoriškumas yra geresnis principas. Panašiu atveju Direktyvoje 2003/30/EB 
dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte Europos įstatymų leidėjas 
kartą jau nusprendė eiti šiuo keliu.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 19
3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad kelių 
transporto priemonių, kurių didžiausia 
techniškai leistina pakrauto automobilio 
masė yra didesnė kaip 3,5 t ir kurias tais 
metais perka arba nuomojasi valstybės
įstaigos ir ūkio subjektai, gavę iš valstybės 
įstaigos nuolaidą ar leidimą teikti transporto 
paslaugas (toliau – ūkio subjektai), 25 %
kvota yra ekologiškos transporto priemonės, 
kaip apibrėžta 2 straipsnyje.

Valstybės narės užtikrina, kad kelių 
transporto priemonių, kurių didžiausia 
techniškai leistina pakrauto automobilio 
masė yra didesnė kaip 3,5 t ir kurias tais 
metais perka arba nuomojasi valstybės 
įstaigos ir ūkio subjektai, gavę iš valstybės 
įstaigos nuolaidą ar leidimą teikti transporto 
paslaugas (toliau – ūkio subjektai), 25 proc.
kvota yra ekologiškos transporto priemonės, 
kaip apibrėžta 2 straipsnyje. Pirmasis 
sakinys galioja tik su sąlyga, kad Europos 
transporto priemonių rinkoje, be 
gamtinėmis dujomis varomų transporto 
priemonių, įprastinėmis rinkos kainomis 
taip pat siūlomos dyzelinu varomos 
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transporto priemonės pagal 2 straipsnį.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo metu Europos transporto priemonių rinkoje įprastinėmis rinkos kainomis negalima 
įsigyti jokių dyzelinu varomų, EEV reikalavimus atitinkančių autobusų. Taip būtų 
vienašališkai ir įstatymais nustatyta tvarka teikiama pirmenybė gamtinių dujų pramonės šakai 
ir būtų daromas neleistinas poveikis rinkai.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 20
3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad kelių 
transporto priemonių, kurių didžiausia 
techniškai leistina pakrauto automobilio 
masė yra didesnė kaip 3,5 t ir kurias tais 
metais perka arba nuomojasi valstybės 
įstaigos ir ūkio subjektai, gavę iš valstybės 
įstaigos nuolaidą ar leidimą teikti transporto 
paslaugas (toliau – ūkio subjektai), 25 %
kvota yra ekologiškos transporto priemonės, 
kaip apibrėžta 2 straipsnyje.

Valstybės narės užtikrina, kad kelių 
transporto priemonių, kurių didžiausia 
techniškai leistina pakrauto automobilio 
masė yra didesnė kaip 3,5 t ir kurias, kaip 
apibrėžta 1 straipsnyje, tais metais perka 
arba nuomojasi valstybės įstaigos ir ūkio 
subjektai, gavę iš valstybės įstaigos nuolaidą 
ar leidimą teikti transporto paslaugas (toliau 
– ūkio subjektai), 25 proc. kvota yra 
ekologiškos transporto priemonės, kaip 
apibrėžta 2 straipsnyje.

Or. de

Pagrindimas

Pagal 3 straipsnį mažosioms įmonėms yra nepagrįstai sudaromos blogesnės sąlygos, nes
25 proc. kvota joms daro didesnį poveikį nei vidutinėms ir didelėms įmonėms. Mažosios 
įmonės (mažiau nei 50 darbuotojų dažniausiai reiškia net mažiau kaip 40 transporto 
priemonių) per metus įsigyja ne daugiau kaip vieną transporto priemonę, paprastai tik vieną 
per 9 metus (įstatymu nustatyta amortizacija), todėl tai reikštų įstatymiškai įteisintą 
konkurencijos iškraipymą mažųjų įmonių nenaudai.
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Pakeitimą pateikė Reinhard Rack

Pakeitimas 21
3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad kelių 
transporto priemonių, kurių didžiausia 
techniškai leistina pakrauto automobilio 
masė yra didesnė kaip 3,5 t ir kurias tais 
metais perka arba nuomojasi valstybės 
įstaigos ir ūkio subjektai, gavę iš valstybės 
įstaigos nuolaidą ar leidimą teikti transporto 
paslaugas (toliau – ūkio subjektai), 25 %
kvota yra ekologiškos transporto priemonės, 
kaip apibrėžta 2 straipsnyje.

Valstybės narės užtikrina, kad kelių 
transporto priemonių, kurių didžiausia 
techniškai leistina pakrauto automobilio 
masė yra didesnė kaip 3,5 t ir kurias, kaip 
apibrėžta 1 straipsnyje, tais metais perka 
arba nuomojasi valstybės įstaigos ir ūkio 
subjektai, gavę iš valstybės įstaigos nuolaidą 
ar leidimą teikti transporto paslaugas (toliau 
– ūkio subjektai), 25 proc. kvota yra 
ekologiškos transporto priemonės, kaip 
apibrėžta 2 straipsnyje.

Or. de

Pagrindimas

Pagal 3 straipsnį mažosioms įmonėms yra nepagrįstai sudaromos blogesnės sąlygos, nes
25 proc. kvota joms daro didesnį poveikį nei vidutinėms ir didelėms įmonėms. Mažosios 
įmonės per metus įsigyja ne daugiau kaip vieną transporto priemonę, taigi 25 proc. kvota 
faktiškai šioms įmonėms tampa 100 proc. kvota. Jos turėtų visada įsigyti naujas ir brangias 
transporto priemones, tuo tarpu vidutinės (arba didelės) įmonės turėtų įsigyti tik 25 proc. 
naujų transporto priemonių. Todėl tai reikštų įstatymiškai įteisintą konkurencijos iškraipymą 
mažųjų įmonių nenaudai.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 22
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Valstybės narės, kurioms priklauso 
Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
labiausiai nutolę regionai, šiai direktyvai
taikyti gali patvirtinti pereinamojo 
laikotarpio priemones ne ilgesniam kaip 2 
metų laikotarpiui.

Or. pt
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Pagrindimas

3 straipsnio papildymu siekiama:

1) taikyti Sutarties 299 straipsnio 2 dalies nuostatas;

2) suteikti galimybę veiksmingai taikyti šią Direktyvą labiausiai nutolusiuose regionuose,
sumažinant stipriai padidėjusias sąnaudas, kurias patiria labiausiai nutolusių regionų 
transporto sektorius dėl nuolatinių apsunkinančių veiksnių buvimo, dėl kurių blogėja šių 
Portugalijos, Ispanijos ir Prancūzijos regionų padėtis.

Pakeitimą pateikė Reinhard Rack

Pakeitimas 23
3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

1b. 1 dalis netaikoma mažosioms įmonėms.

Or. de

Pagrindimas

Pagal 3 straipsnį mažosioms įmonėms yra nepagrįstai sudaromos blogesnės sąlygos, nes
25 proc. kvota joms daro didesnį poveikį nei vidutinėms ir didelėms įmonėms. Mažosios 
įmonės per metus įsigyja ne daugiau kaip vieną transporto priemonę, taigi 25 proc. kvota 
faktiškai šioms įmonėms tampa 100 proc. kvota. Jos turėtų visada įsigyti naujas ir brangias 
transporto priemones, tuo tarpu vidutinės (arba didelės) įmonės turėtų įsigyti tik 25 proc. 
naujų transporto priemonių. Todėl tai reikštų įstatymiškai įteisintą konkurencijos iškraipymą 
mažųjų įmonių nenaudai.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle

Pakeitimas 24
3 straipsnio 1 c dalis (nauja)

1c. 1 dalis netaikoma mažosioms įmonėms 
(mažiau nei 50 darbuotojų).

Or. de
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Pagrindimas

Pagal 3 straipsnį mažosioms įmonėms yra nepagrįstai sudaromos blogesnės sąlygos, nes
25 proc. kvota joms daro didesnį poveikį nei vidutinėms ir didelėms įmonėms. Mažosios 
įmonės (mažiau nei 50 darbuotojų dažniausiai reiškia net mažiau kaip 40 transporto 
priemonių) per metus įsigyja ne daugiau kaip vieną transporto priemonę, paprastai tik vieną 
per 9 metus (įstatymu nustatyta amortizacija), todėl tai reikštų įstatymiškai įteisintą 
konkurencijos iškraipymą mažųjų įmonių nenaudai.

Pakeitimą pateikė Marta Vincenzi

Pakeitimas 25
4 straipsnio 1 dalis

1. 2 straipsnio b punkte pateikta ekologiškos 
transporto priemonės apibrėžtis gali būti 
derinama su technikos pažanga 6 straipsnio 
2 dalyje nurodyta tvarka.

1. 2 straipsnio b punkte pateikta ekologiškos 
transporto priemonės apibrėžtis turi būti 
laiku derinama su technikos pažanga 6 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka ir 
papildyta alternatyviomis technologijomis. 
Ekologiškos transporto priemonės 
apibrėžtis turi įvertinti ne tik poveikio 
aplinkai kriterijus, bet ir energijos 
efektyvumą.
(Atkreipiamas dėmesys, kad Komisijos 
dokumento redakcijoje italų kalba 
pirmajame sakinyje „turi būti derinama“ 
redakcijose kitomis kalbomis yra „gali būti 
derinama“. Pridėjus „laiku“ turi prasmę tik 
„turi būti ... derinama“. Vok. k . vert. 
pastaba)

Or. it

Pagrindimas

Ekologiškos transporto priemonės apibrėžtį būtina taip pakeisti, kad būtų įvertintas energijos 
efektyvumas ir įtrauktos naujoviškos technologijos, remiantis atitinkamomis Europos 
energijos politikos gairėmis ir Bendrijos reikalavimais dėl alternatyvių degalų. Apribojus 
EEV apibrėžtį, būtų neatsižvelgiama į tas transporto priemones, kurios neišmeta įprastinių 
teršalų ir kurios taupiau naudoja energiją.



AM\614756LT.doc 13/15 PE 374.104v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Bogusław Liberadzki

Pakeitimas 26
6 straipsnio 1 dalis

1. Kiekvienais metais nuo 7 straipsnio 1 
dalyje nurodytos dienos, valstybės narės 
kaupia atitinkamų kalendorinių metų 
statistiką apie valstybės įstaigų ar ūkio 
subjektų pirktų arba išsinuomotų 
nekenksmingumo aplinkai požiūriu 
patobulintų transporto priemonių skaičius ir 
santykinę dalį.

1. Kiekvienais metais nuo 7 straipsnio 1 
dalyje nurodytos dienos, valstybės narės 
kaupia atitinkamų kalendorinių metų 
statistiką apie valstybės įstaigų ar ūkio 
subjektų pirktų arba išsinuomotų 
nekenksmingumo aplinkai požiūriu
patobulintų kiekvienos rūšies transporto 
priemonių (autobusų, krovininių transporto 
priemonių) skaičius ir santykinę dalį.

Or. pl

Pagrindimas

Turi būti sudaryta galimybė tiksliau analizuoti Direktyvos nuostatų įgyvendinimo laipsnį.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 27
6 straipsnio 1 dalis

1. Kiekvienais metais nuo 7 straipsnio 1 
dalyje nurodytos dienos, valstybės narės 
kaupia atitinkamų kalendorinių metų 
statistiką apie valstybės įstaigų ar ūkio 
subjektų pirktų arba išsinuomotų 
nekenksmingumo aplinkai požiūriu 
patobulintų transporto priemonių skaičius ir 
santykinę dalį. Kasmet valstybė narė 
Komisijai pateikia tokią informaciją ne 
vėliau kaip rugsėjo 30 d.

1. Kas dveji metai nuo 7 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos dienos, valstybės narės kaupia 
atitinkamų kalendorinių metų statistiką apie 
valstybės įstaigų ar ūkio subjektų pirktų arba 
išsinuomotų nekenksmingumo aplinkai 
požiūriu patobulintų transporto priemonių 
skaičius ir santykinę dalį. Kas dveji metai
valstybė narė Komisijai pateikia tokią 
informaciją ne vėliau kaip rugsėjo 30 d.

Or. pt

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu turi būti užtikrinamas šio straipsnio nuostatų taikymas nedidinant su taikymu 
susijusių biurokratinių reikalavimų.



PE 374.104v01-00 14/15 AM\614756LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Willi Piecyk

Pakeitimas 28
6 straipsnio 2 dalis

2. Remdamasi ta informacija, Komisija 
paruošia metinę ataskaitą apie šioje 
direktyvoje nustatytų reikalavimų laikymąsi.

2. Remdamasi ta informacija, Komisija 
paruošia metinę ataskaitą apie šioje 
direktyvoje nustatytų pasiūlymų laikymąsi.

Ne vėliau kaip po trejų metų nuo 7 straipsnio 
1 dalyje nurodytos datos, Komisija paruošia 
ataskaitą apie šios direktyvos taikymą ir apie 
veiksmus, kurių ėmėsi atskiros valstybės 
narės dėl sveriančių mažiau kaip 3,5 t 
ekologiškų transporto priemonių viešųjų 
pirkimų. Ataskaitoje įvertinamas šios 
direktyvos poveikis, valstybių narių 
ataskaitos ir tolimesnių veiksmų poreikis, ir 
pateikiami atitinkami pasiūlymai, ypač dėl 
ekologiškų transporto priemonių viešųjų 
pirkimų įpareigojimo taikymo praplėtimo
lengviesiems automobiliams ir mažos 
keliamosios galios transporto priemonėms, 
kurios sveria mažiau kaip 3,5 t.

Ne vėliau kaip po trejų metų nuo 7 straipsnio 
1 dalyje nurodytos datos, Komisija paruošia 
ataskaitą apie šios direktyvos taikymą ir apie 
veiksmus, kurių ėmėsi atskiros valstybės 
narės dėl sveriančių mažiau kaip 3,5 t 
ekologiškų transporto priemonių viešųjų 
pirkimų. Ataskaitoje įvertinamas šios 
direktyvos poveikis, valstybių narių 
ataskaitos ir tolimesnių veiksmų poreikis, ir 
pateikiami atitinkami pasiūlymai, ypač dėl 
ekologiškų transporto priemonių pardavimo 
skatinimo, taikomo lengviesiems 
automobiliams ir mažos keliamosios galios 
transporto priemonėms, kurios sveria mažiau 
kaip 3,5 t.

Or. de

Pagrindimas

Atrodo, kad savanoriškumas yra geresnis principas. Panašiu atveju Direktyvoje 2003/30/EB 
dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte Europos įstatymų leidėjas 
kartą jau nusprendė eiti šiuo keliu.

Pakeitimą pateikė Willi Piecyk

Pakeitimas 29
7 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 
per 12 mėnesių nuo 8 straipsnyje nurodytos 
datos, įgyvendina šią direktyvą. Valstybės 
narės nedelsdamos pateikia Komisijai tų 

Išbraukta.
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teisės aktų tekstus bei tų teisės aktų ir šios 
direktyvos koreliacijos lentelę.
Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, 
daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba 
tokia nuoroda daroma jas oficialiai 
skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato 
valstybės narės.

Or. de


