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Grozījumu iesniedza Dieter-Lebrecht Koch

Grozījums Nr. 7

Transporta un tūrisma komiteja lūdz atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju ierosināt noraidīt Komisijas priekšlikumu.

Or. de

Pamatojums

Direktīva neatbilst pašreizējai situācijai un nav lietderīga. Tā rada birokrātiskus šķēršļus un 
atņem tiesības gan dalībvalstīm, gan „valsts sektora iestādēm” un valsts un privātā sektora 
kopsabiedrībām.

Grozījumu iesniedza Willi Piecyk, Marta Vincenzi

Grozījums Nr. 8

Transporta un tūrisma komiteja lūdz atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju ierosināt noraidīt Komisijas priekšlikumu.

Or. it
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Pamatojums

„Tīrie” autotransporta līdzekļi vēl ilgstoši būs dārgāki nekā parastie autotransporta līdzekļi. 
Valsts sektora iestādēm noteikti radīsies lielāki izdevumi, neparedzot nekādu atbalsta sistēmu, 
piemēram, valsts vai Kopienas līmeņa kompensāciju fondu. Ar šiem noteikumiem tiek 
ierobežots autonomijas pamatprincips, kas tiek attiecināts uz valsts sektora iestāžu 
organizācijām un administrāciju. Pirms tiek īstenoti atsevišķi pasākumi, jāizstrādā principiāli 
stratēģiskas pamatnostādnes vides un enerģētikas jomā, lai attiecīgi orientētu pētniecību un 
ieguldījumus.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 9
6.a apsvērums (jauns)

(6.a) EK līguma 299. panta 2. punkts 
paredz, ka tiek pieņemti īpaša veida 
pasākumi, kas galvenokārt vērsti uz to, lai 
noteiktu Līguma piemērošanas 
nosacījumus attālākajos reģionos.

Or. pt

Pamatojums

Runa ir par stingru EK līguma 299. panta 2. punkta noteikumu piemērošanu.

Grozījumu iesniedza Marta Vincenzi

Grozījums Nr. 10
8. apsvērums

(8) Lai veicinātu „tīro” transporta līdzekļu 
izmantošanu, jābalstās uz to darbības 
rādītājiem. Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 28. septembra Direktīvā 
2005/55/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas 
jāveic, lai samazinātu gāzveida un 
daļiņveida piesārņotāju emisiju no 
kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti 
transporta līdzekļiem, un gāzveida 
piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes 
motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai 
sašķidrinātu naftas gāzi  un kas paredzēti 
transporta līdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 
t. Pašreiz šis standarts izskatās 

(8) Lai veicinātu „tīro” transporta līdzekļu 
izmantošanu, jāizmanto ekoloģiskās 
darbības un efektivitātes normas, kas 
attiecas ne tikai uz vides aizsardzību, bet arī 
uz enerģijas taupīšanu. Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2005. gada 28. septembra 
Direktīvā 2005/55/EK par dalībvalstu tiesību 
aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, 
kas jāveic, lai samazinātu gāzveida un 
daļiņveida piesārņotāju emisiju no 
kompresijaizdedzes motoriem, kuri paredzēti 
transporta līdzekļiem, un gāzveida 
piesārņotāju emisiju no dzirksteļaizdedzes 
motoriem, ko darbina ar dabasgāzi vai 
sašķidrinātu naftas gāzi  un kas paredzēti 



AM\614756LV.doc PE 374.104v01-00 3/13 AM\

LV

vispiemērotākais, lai šajā direktīvā definētu, 
kas ir "tīrais" transporta līdzeklis. Tomēr 
iespējams šo definīciju grozīt, lai ņemtu vērā 
jaunāko tehnoloģisko attīstību.

transporta līdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 
t. Pašreiz šis standarts izskatās 
vispiemērotākais, lai šajā direktīvā definētu, 
kas ir "tīrais" transporta līdzeklis. Tomēr 
iespējams šo definīciju grozīt, lai ņemtu vērā 
jaunāko tehnoloģisko attīstību, turklāt 
vērtējot to darbību ne tikai attiecībā uz 
vides aizsardzību, bet arī enerģijas efektīvu 
izmantošanu. Definīcija jāpaplašina, it 
īpaši attiecinot to uz motoriem, kuros tiek 
izmantota hibrīdā tehnoloģija vai kuri 
neizraisa emisijas, kas kaitē videi.

Or. it

Pamatojums

Videi īpaši nekaitīga transportlīdzekļa definīcija jāgroza tādējādi, lai ņemtu vērā enerģijas 
izmantošanas efektivitātes parametru un iekļautu tajā novatorisku tehnoloģiju atbilstoši ES 
enerģētikas politikas pamatnostādnēm un saskaņā ar Kopienas vadlīnijām par 
alternatīvajiem degvielas veidiem.

Grozījumu iesniedza Marta Vincenzi

Grozījums Nr. 11
13. apsvērums

(13) „Tīro” transporta līdzekļu iepirkuma 
cena ir augstāka nekā parasto transporta 
līdzekļu cena, jo šo transporta līdzekļu veidu 
tirgus vēl nav pietiekami attīstījies. Šo 
transporta līdzekļu minimāla pieprasījuma 
radīšanai vajadzētu nodrošināt ražotāju 
pozitīvu reakciju un produktīvāku un 
efektīvāku tehnoloģiju ieviešanu tirgū. 
Pieaugot pieprasījumam, apjomradīto 
ietaupījumu rezultātā izmaksām vajadzētu 
samazināties.

(13) „Tīro” transporta līdzekļu iepirkuma 
cena ir augstāka nekā parasto transporta 
līdzekļu cena, jo šo transporta līdzekļu veidu 
tirgus vēl nav pietiekami attīstījies. „Tīro”
transporta līdzekļu minimāla pieprasījuma 
radīšanai vajadzētu nodrošināt ražotāju 
pozitīvu reakciju un produktīvāku un 
efektīvāku tehnoloģiju ieviešanu tirgū; 
turklāt vienlaicīgi jārada alternatīvo 
degvielu minimalais izplatīšanas tīkls, lai 
lietotajiem tiešām būtu konkrētas izvēles 
iespējas. Pieaugot pieprasījumam pēc 
„tīriem” transporta līdzekļiem un 
palielinoties alternatīvo degvielas veidu 
pieejamībai, apjomradīto ietaupījumu 
rezultātā „tīro” transportlīdzekļu izmaksām, 
kā arī videi kaitīgām emisijām vajadzētu 
samazināties

Or. it
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Pamatojums

Lai izveidotu tirgu, nepietiek ar to, ka tiek veicināts pieprasījums, papildus jābūt arī izvēles 
iespējām. Patērētājiem, tātad „tīro” transportlīdzekļu īpašniekiem, jābūt iespējai izvēlēties no 
visiem degvielu veidiem, gan tradicionāliem, gan novatoriskiem. Jebkurā gadījumā nepietiek 
ar tādas politikas īstenošanu, kas paredz tikai normas un uzraudzību, lai izveidotu autonomu 
un efektīvu tirgu.

Grozījumu iesniedza Willi Piecyk

Grozījums Nr. 12
14. apsvērums

(14) „Tīro” transporta līdzekļu augstākas 
izmaksas nedrīkst pasliktināt sabiedriskā 
transporta pakalpojumu kvalitāti. Tāpēc 
augstākas iepirkuma izmaksas var 
kompensēt ar finansiālu atbalstu no valstu 
un attiecīgajiem Kopienas fondiem. Ir 
sagaidāms, ka, samazinoties ietekmei uz vidi 
un veselību, izmaksu un ieguvumu rezultāts 
sabiedrībai kopumā būs pozitīvs.

(14) „Tīro” transporta līdzekļu augstākas 
izmaksas nedrīkst pasliktināt sabiedriskā 
transporta pakalpojumu kvalitāti. Tāpēc 
augstākas iepirkuma izmaksas jākompensē
ar finansiālu atbalstu no dalībvalstu valsts 
budžetiem un attiecīgajiem Kopienas 
fondiem. Ir sagaidāms, ka, samazinoties 
ietekmei uz vidi un veselību, izmaksu un 
ieguvumu rezultāts sabiedrībai kopumā būs 
pozitīvs.

Or. de

Pamatojums

Šis priekšlikums galvenokārt attiecas uz vietējo un reģionālo teritoriālo kopienu 
administrācijām. Tām sakarā ar paredzamajām papildu izmaksām finansiāli tiktu uzlikts 
papildu slogs nodevas veidā.

Grozījumu iesniedza Willi Piecyk

Grozījums Nr. 13
1. pants

Šajā direktīvā dalībvalstīm prasīts veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, 
ka valsts iestādes iepērk noteiktu kvotu 
„tīro” transporta līdzekļu.

Šīs direktīvas mērķis ir veicināt „tīro” 
transportlīdzekļu noietu. Ar šīs direktīvas 
starpniecību ražotāji jāmudina paātrināt 
tādu transportlīdzekļu izstrādāšanu, kuri 
maz patērē enerģiju un kas rada nelielu 
kaitīgo vielu emisiju.

Or. de
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Pamatojums

Šķiet, ka brīvprātības princips ir piemērotāks. Līdzīgā gadījumā Direktīvā 2003/30/EK „Par 
biodegvielu un citu atjaunojamo veidu degvielu izmantošanas veicināšanu transportā” ES 
likumdevēji jau reiz ir izšķīrušies par šāda veida regulējumu.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 14
1. pants

Šajā direktīvā dalībvalstīm prasīts veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 
valsts iestādes iepērk noteiktu kvotu „tīro” 
transporta līdzekļu.

Šajā direktīvā dalībvalstīm prasīts veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 
valsts iestādes un transporta pakalpojumu 
piedāvātāji, kas rīkojas to uzdevumā vai 
saskaņā ar to pilnvarojumu, ja uzdevuma  
apakšlīgumu ilgums ir vismaz 8 gadi, 
iepērk noteiktu kvotu „tīro” transporta 
līdzekļu.

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar 3. pantu arī  tie transporta pakalpojumu piedāvātāji, kas rīkojas valsts iestādes 
uzdevumā, tiek iekļauti piemērošanas jomā. Bieži vien uzdevuma apakšlīgumus slēdz uz 
ievērojami īsāku laiku nekā pasūtītājs ir piešķīris līnijas koncesiju, un tādēļ tas ir daudz īsāks 
nekā likumā noteiktais nolietojuma termiņš. Palielināto izmaksu amortizācija attiecībā uz 
„tīro” transportlīdzekļu standartu īstermiņa līgumu gadījumā nav iespējama un radītu 
apakšuzņēmējiem netaisnīgas grūtības.

Grozījumu iesniedza Marta Vincenzi

Grozījums Nr. 15
2. panta b) apakšpunkts

b) „Tīrais transporta līdzeklis” nozīmē jaunu 
auto transporta līdzekli, kas atbilst 
„uzlabota, videi mazāk kaitīga transporta 
līdzekļa” (EEV) standartam, kas definēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2005/55/EK 1. panta c) apakšpunktā un 
skaitliski raksturots I pielikuma 6.2.1. sadaļā 
direktīvas pašreizējā versijā.

b) „Tīrais transporta līdzeklis” nozīmē jaunu 
auto transporta līdzekli, kas atbilst 
„uzlabota, videi mazāk kaitīga transporta 
līdzekļa” (EEV) standartam, kas definēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2005/55/EK 1. panta c) apakšpunktā un 
skaitliski raksturots I pielikuma 6.2.1. sadaļā 
direktīvas pašreizējā versijā un kurš pašreiz 
aprobežojas tikai ar parametru vērtēšanu, 
kas raksturo ietekmi uz vidi, bet 
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turpmākajās redakcijās tiks paplašināts, 
iekļaujot ar enerģijas patēriņa efektivitātes 
novērtējumu.

Or. it

Pamatojums

„Tīrā" transportlīdzekļa definīcija jāpārstrādā aspektā, ka tiek vērtēta arī enerģijas patēriņa 
efektivitāte un iekļauta arī novatoriska tehnoloģija. Saglabājot pašreizējo tāda „tīra” 
transportlīdzekļa definīciju, uz kuru attiecas  2. pants, netiek ņemti vērā transportlīdzekļi, 
kuru emisija nav tāda, kā parastajiem transportlīdzekļiem, un kuri taupa enerģiju. Noteikumi, 
kas veicinātu „tīro” transportlīdzekļu izmantošanu, reglamentē tikai motorus, kurus darbina 
ar metānu, kas ir vienīgā tehnoloģiskā alternatīva, kura pašreiz visplašākajā mērā atbilst 
„tīra” transportlīdzekļa definīcijai.

Grozījumu iesniedza Saïd El Khadraoui

Grozījums Nr. 16
2. panta b) apakšpunkts

b) „Tīrais transporta līdzeklis” nozīmē jaunu 
auto transporta līdzekli, kas atbilst 
„uzlabota, videi mazāk kaitīga transporta 
līdzekļa” (EEV) standartam, kas definēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2005/55/EK 1. panta c) apakšpunktā un 
skaitliski raksturots I pielikuma 6.2.1. sadaļā 
direktīvas pašreizējā versijā. 

b) „Tīrais transporta līdzeklis” nozīmē jaunu 
auto transporta līdzekli, kas atbilst 
„uzlabota, videi mazāk kaitīga transporta 
līdzekļa” (EEV) standartam, kas definēts 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2005/55/EK 1. panta c) apakšpunktā un 
skaitliski raksturots I pielikuma 6.2.1. sadaļā 
direktīvas pašreizējā versijā, respektīvi, 
līdzvērtīgam vai vēl augstākam standartam.

Or. en

Pamatojums

Valsts sektora iestādēm jādod iespēja iegādāties ne tikai jaunus, bet arī lietotus 
transportlīdzekļus, kas ir aprīkoti ar tehnoloģiju, kura tos padara tikpat nekaitīgus videi kā 
„tīros” transportlīdzekļus, vai pat vēl mazāk kaitīgus. Tas varētu dot ieguldījumu tādu 
turpmāk attīstāmo tehnoloģiju tirgus atdzīvināšanai, kuras tikpat lielā mērā vai pat vēl vairāk 
samazina piesārņojumu.

Grozījumu iesniedza Reinhard Rack

Grozījums Nr. 17
3. pants
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Dalībvalstis gādā, lai 25% kvota attiecībā uz 
autotransporta līdzekļiem ar tehniski 
pieļaujamo masu vairāk nekā 3,5 t, kurus 
konkrētajā gadā iepērk vai iznomā valsts 
iestādes un uzņēmēji, kuri sniedz transporta 
pakalpojumus koncesijas ietvaros vai ar 
valsts iestādes atļauju, turpmāk „uzņēmēji”, 
būtu „tīrie” transporta līdzekļi atbilstoši 2. 
panta definīcijai.

Dalībvalstis gādā, lai 10% kvota attiecībā uz 
autotransporta līdzekļiem ar tehniski 
pieļaujamo masu vairāk nekā 3,5 t, kurus 
konkrētajā gadā iepērk vai iznomā valsts 
iestādes un uzņēmēji, kuri sniedz transporta 
pakalpojumus koncesijas ietvaros vai ar 
valsts iestādes atļauju, turpmāk „uzņēmēji”, 
būtu „tīrie” transporta līdzekļi atbilstoši 2. 
panta definīcijai.

Or. de

Grozījumu iesniedza Willi Piecyk

Grozījums Nr. 18
3. pants

Dalībvalstis gādā, lai 25% kvota attiecībā uz 
autotransporta līdzekļiem ar tehniski 
pieļaujamo masu vairāk nekā 3,5 t, kurus 
konkrētajā gadā iepērk vai iznomā valsts 
iestādes un uzņēmēji, kuri sniedz transporta 
pakalpojumus koncesijas ietvaros vai ar 
valsts iestādes atļauju, turpmāk „uzņēmēji”, 
būtu „tīrie” transporta līdzekļi atbilstoši 2. 
panta definīcijai.

Dalībvalstīm jācenšas, lai 25% kvota 
attiecībā uz autotransporta līdzekļiem ar 
tehniski pieļaujamo masu vairāk nekā 3,5 t, 
kurus konkrētajā gadā iepērk vai iznomā 
valsts iestādes un uzņēmēji, kuri sniedz 
transporta pakalpojumus koncesijas ietvaros 
vai ar valsts iestādes atļauju, turpmāk 
„uzņēmēji”, būtu „tīrie” transporta līdzekļi 
atbilstoši 2. panta definīcijai.

Or. de

Pamatojums

Šķiet, ka brīvprātības princips ir piemērotāks. Līdzīgā gadījumā Direktīvā 2003/30/EK „Par 
biodegvielu un citu atjaunojamo veidu degvielu izmantošanas veicināšanu transportā” ES 
likumdevēji jau reiz ir izšķīrušies par šāda veida regulējumu.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 19
3. pants

Dalībvalstis gādā, lai 25% kvota attiecībā uz 
autotransporta līdzekļiem ar tehniski 
pieļaujamo masu vairāk nekā 3,5 t, kurus 
konkrētajā gadā iepērk vai iznomā valsts 
iestādes un uzņēmēji, kuri sniedz transporta 
pakalpojumus koncesijas ietvaros vai ar 

Dalībvalstis gādā, lai 25% kvota attiecībā uz 
autotransporta līdzekļiem ar tehniski 
pieļaujamo masu vairāk nekā 3,5 t, kurus 
konkrētajā gadā iepērk vai iznomā valsts 
iestādes un uzņēmēji, kuri sniedz transporta 
pakalpojumus koncesijas ietvaros vai ar 
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valsts iestādes atļauju, turpmāk „uzņēmēji”, 
būtu „tīrie” transporta līdzekļi atbilstoši 2. 
panta definīcijai.

valsts iestādes atļauju, turpmāk „uzņēmēji”, 
būtu „tīrie” transporta līdzekļi atbilstoši 2. 
panta definīcijai. 1. daļa ir spēkā tikai ar 
nosacījumu, ka ES transportlīdzekļu tirgū 
papildus transportlīdzekļiem, kurus darbina 
ar dabas gāzi, ir pieejami arī ar 
dīzeļdegvielu darbināmi transportlīdzekļi 
2. panta nozīmē par tirgum raksturīgām 
cenām.

Or. de

Pamatojums

Pašreiz ES transportlīdzekļu tirgū nav pieejami tādi ar dīzeļdegvielu darbināmi autobusi par 
tirgum raksturīgām cenām, kas atbilstu „tīro” transportlīdzekļu standartam. Tā būtu 
vienpusīga un likumā noteikta priekšrocību piešķiršana dabas gāzes nozarei un nepieļaujama 
iejaukšanās tirgus darbībā.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 20
3. pants

Dalībvalstis gādā, lai 25% kvota attiecībā uz 
autotransporta līdzekļiem ar tehniski 
pieļaujamo masu vairāk nekā 3,5 t, kurus 
konkrētajā gadā iepērk vai iznomā valsts 
iestādes un uzņēmēji, kuri sniedz transporta 
pakalpojumus koncesijas ietvaros vai ar 
valsts iestādes atļauju, turpmāk „uzņēmēji”, 
būtu „tīrie” transporta līdzekļi atbilstoši 2. 
panta definīcijai.

Dalībvalstis gādā, lai 25% kvota attiecībā uz 
autotransporta līdzekļiem ar tehniski 
pieļaujamo masu vairāk nekā 3,5 t, kurus 
konkrētajā gadā iepērk vai iznomā valsts 
iestādes un uzņēmēji, kuri 1. panta izpratnē 
sniedz transporta pakalpojumus koncesijas 
ietvaros vai ar valsts iestādes atļauju, 
turpmāk „uzņēmēji”, būtu „tīrie” transporta 
līdzekļi atbilstoši 2. panta definīcijai.

Or. de

Pamatojums

3. panta noteikumi ārkartīgi kaitē mazajiem uzņēmumiem, jo  25 % kvota tos iespaido daudz 
lielākā mērā nekā vidējus vai lielus uzņēmumus. Mazie uzņēmumi (vairumā gadījumu mazāk 
par 50 darbiniekiem pat nozīmē vairāk nekā 40 transportlīdzekļu) iegādājas ne vairāk kā 
vienu transportlīdzekli gadā, parasti pat tas notiek tikai reizi 9 gados (likuma noteiktā 
norakstīšana nolietojuma dēļ), tā kā likumā būtu nostiprināts konkurences kropļojums uz 
mazo uzņēmumu rēķina.
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Grozījumu iesniedza Reinhard Rack

Grozījums Nr. 21
3. pants

Dalībvalstis gādā, lai 25% kvota attiecībā uz 
autotransporta līdzekļiem ar tehniski 
pieļaujamo masu vairāk nekā 3,5 t, kurus 
konkrētajā gadā iepērk vai iznomā valsts 
iestādes un uzņēmēji, kuri sniedz transporta 
pakalpojumus koncesijas ietvaros vai ar 
valsts iestādes atļauju, turpmāk „uzņēmēji”, 
būtu „tīrie” transporta līdzekļi atbilstoši 2. 
panta definīcijai.

Dalībvalstis gādā, lai 25% kvota attiecībā uz 
autotransporta līdzekļiem ar tehniski 
pieļaujamo masu vairāk nekā 3,5 t, kurus 
konkrētajā gadā iepērk vai iznomā valsts 
iestādes un uzņēmēji, kuri 1. panta izpratnē 
sniedz transporta pakalpojumus koncesijas 
ietvaros vai ar valsts iestādes atļauju, 
turpmāk „uzņēmēji”, būtu „tīrie” transporta 
līdzekļi atbilstoši 2. panta definīcijai.

Or. de

Pamatojums

3. panta noteikumi ārkartīgi kaitē mazajiem uzņēmumiem, jo  25 % kvota tos iespaido daudz 
lielākā mērā nekā vidējus vai lielus uzņēmumus. Mazie uzņēmumi neiegādājas vairāk par 
vienu transportlīdzekli gadā, tādēļ šajos uzņēmumos 25 % kvota faktiski kļūst par 100 % 
kvotu. Tiem vienmēr būtu jāiegādājas jauni un dārgi transportlīdzekļi, toties vidējiem un 
lieliem uzņēmumiem būtu jāiegādājas jauni transportlīdzekļi tikai 25 % apmērā. Tas ir 
likumā nostiprināts konkurences kropļojums uz mazo uzņēmumu rēķina.

Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 22
3. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Dalībvalstis, kurās atrodas EK līguma 
299. panta 2. punktā minētie attālākie 
reģioni,  ne ilgāk kā uz diviem gadiem var 
nolemt piemērot pārejas periodu šīs 
direktīvas piemērošanai.

Or. pt

Pamatojums

3. panta papildinājumam ir šādi mērķi:

1. Piemērot Līguma 299. panta 2. punkta noteikumus,

2. Padarīt iespējamu direktīvas efektīvu piemērošanu attālākajos reģionos, samazinot 
ievērojami sadārdzinātās izmaksas, kas rodas transporta nozarei attālākajos reģionos sakarā 
ar nepārtrauktajiem grūtajiem apstākļiem, kuru dēļ jācieš reģioniem Portugālē, Spānijā un 
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Francijā.

Grozījumu iesniedza Reinhard Rack

Grozījums Nr. 23
3. panta 1.b punkts (jauns)

1.b 1. punkts neattiecas uz maziem 
uzņēmumiem.

Or. de

Pamatojums

3. panta noteikumi ārkārtīgi kaitē mazajiem uzņēmumiem, jo  25 % kvota tos iespaido daudz 
lielākā mērā nekā vidējus vai lielus uzņēmumus. Mazie uzņēmumi neiegādājas vairāk par 
vienu transportlīdzekli gadā, tādēļ šajos uzņēmumos 25 % kvota faktiski kļūst par 100 % 
kvotu. Tiem vienmēr būtu jāiegādājas jauni un dārgi transportlīdzekļi, toties vidējiem un 
lieliem uzņēmumiem būtu jāiegādājas jauni transportlīdzekļi tikai 25 % apmērā. Tas ir 
likumā nostiprināts konkurences kropļojums uz mazo uzņēmumu rēķina.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle

Grozījums Nr. 24
3. panta 1.c punkts (jauns)

1.b 1. punkts neattiecas uz maziem 
uzņēmumiem (uzņēmumos, kuros ir mazāk 
nekā 50 darbinieku).

Or. de

Pamatojums

3. panta noteikumi ārkārtīgi kaitē mazajiem uzņēmumiem, jo  25 % kvota tos iespaido daudz 
lielākā mērā nekā vidējus vai lielus uzņēmumus. Mazie uzņēmumi (vairumā gadījumu mazāk 
par 50 darbiniekiem pat nozīmē vairāk nekā 40 transportlīdzekļu) iegādājas ne vairāk kā 
vienu transportlīdzekli gadā, parasti pat tas notiek tikai reizi 9 gados (likuma noteiktā 
norakstīšana nolietojuma dēļ), tā likumā kā būtu nostiprināts konkurences kropļojums uz 
mazo uzņēmumu rēķina.
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Grozījumu iesniedza Marta Vincenzi

Grozījums Nr. 25
4. panta 1. punkts

1. Šīs direktīvas 2. panta b) apakšpunktā 
minētā „tīrā” transporta līdzekļa definīciju
var pielāgot tehnoloģiju attīstībai saskaņā ar 
6. panta 2. punktā izklāstīto procedūru.

1. Šīs direktīvas 2. panta b) apakšpunktā 
minētā „tīrā” transporta līdzekļa definīcija 
savlaicīgi ir jāpielāgo tehnoloģiju attīstībai 
saskaņā ar 6. panta 2. punktā izklāstīto 
procedūru un jāpaplašina, attiecinot arī uz 
tehnoloģiskām alternatīvām. „Tīrā” 
transportlīdzekļa definīcijā papildus 
parametriem par ietekmi uz vidi jāņem vērā 
arī enerģijas patēriņa efektivitāte.

Or. it

Pamatojums

Videi īpaši nekaitīga transportlīdzekļa definīcija jāgroza tādējādi, lai ņemtu vērā enerģijas 
izmantošanas efektivitātes parametru un iekļautu tajā novatorisku tehnoloģiju atbilstoši ES 
enerģētikas politikas pamatnostādnēm un saskaņā ar Kopienas vadlīnijām par 
alternatīvajiem degvielas veidiem. Ja „tīrā” transportlīdzekļa definīciju sašaurina, netiek 
ņemti vērā transportlīdzekļi, kuru emisija nav tāda, kā parastajiem transportlīdzekļiem, un 
kuri taupa enerģiju.

Grozījumu iesniedza Bogusław Liberadzki

Grozījums Nr. 26
6. panta 1. punkts

1. Katru gadu, sākot no 7. panta 1. punktā 
minētās dienas, dalībvalstis par attiecīgo 
kalendāra gadu apkopo statistiku par valsts 
iestāžu vai uzņēmēju iepirkto vai līzingā 
ņemto uzlaboto, videi mazāk kaitīgo 
transporta līdzekļu skaitu un proporciju.

1. Katru gadu, sākot no 7. panta 1. punktā 
minētās dienas, dalībvalstis par attiecīgo 
kalendāra gadu apkopo statistiku par valsts 
iestāžu vai uzņēmēju iepirkto vai līzingā 
ņemto uzlaboto, videi mazāk kaitīgo 
transporta līdzekļu skaitu attiecībā uz katru 
transportlīdzekļu veidu (autobusiem, kravas 
automobiļiem) un proporciju.

Or. pl

Pamatojums

Jārada iespēja precīzāk analizēt šīs direktīvas īstenošanas pakāpi.
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Grozījumu iesniedza Emanuel Jardim Fernandes

Grozījums Nr. 27
6. panta 1. punkts

1. Katru gadu, sākot no 7. panta 1. punktā 
minētās dienas, dalībvalstis par attiecīgo 
kalendāra gadu apkopo statistiku par valsts 
iestāžu vai uzņēmēju iepirkto vai līzingā 
ņemto uzlaboto, videi mazāk kaitīgo 
transporta līdzekļu skaitu un proporciju.

1. Reizi divos gados, sākot no 7. panta 1. 
punktā minētās dienas, dalībvalstis par 
attiecīgo kalendāra gadu apkopo statistiku 
par valsts iestāžu vai uzņēmēju iepirkto vai 
līzingā ņemto uzlaboto, videi mazāk kaitīgo 
transporta līdzekļu skaitu un proporciju.

Katru gadu ne vēlāk kā 30. septembrī 
dalībvalstis šo informāciju nosūta Komisijai.

Reizi divos gados ne vēlāk kā 30. septembrī 
dalībvalstis šo informāciju nosūta Komisijai.

Or. pt

Pamatojums

Ar šo grozījumu jānodrošina šā panta noteikumu piemērošana tā, lai nepadarīto stingrākas 
ar piemērošanu saistītās birokrātiskās prasības. 

Grozījumu iesniedza Willi Piecyk

Grozījums Nr. 28
6. panta 2. punkts

2. Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija 
sagatavo gada ziņojumu par atbilstību šajā 
direktīvā izklāstītajām prasībām.

2. Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija 
sagatavo gada ziņojumu par atbilstību šajā 
direktīvā izklāstītajiem ierosinājumiem.

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc 7. panta 1. punktā 
minētās dienas Komisija sagatavo ziņojumu 
par direktīvas piemērošanu un par 
dalībvalstu paveikto, cenšoties sasniegt 
nosprausto mērķi, iepērkot „tīros” transporta 
līdzekļus ar pilnu masu līdz 3,5 t. Ziņojumā 
jāizvērtē direktīvas ietekme, dalībvalstu 
ziņojumi un turpmāku pasākumu 
nepieciešamība, kā arī pēc vajadzības 
jāierosina priekšlikumi, jo īpaši par „tīro” 
transporta līdzekļu iepirkuma pienākuma 
paplašināšanu, attiecinot to uz vieglajiem 
automobiļiem un citiem mazjaudas 
automobiļiem, kuru pilna masa ir mazāka
par 3,5 t.

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc 7. panta 1. punktā 
minētās dienas Komisija sagatavo ziņojumu 
par direktīvas piemērošanu un par 
dalībvalstu paveikto, cenšoties sasniegt 
nosprausto mērķi, iepērkot „tīros” transporta 
līdzekļus ar pilnu masu līdz 3,5 t. Ziņojumā 
jāizvērtē direktīvas ietekme, dalībvalstu 
ziņojumi un turpmāku pasākumu 
nepieciešamība, kā arī pēc vajadzības 
jāierosina priekšlikumi, jo īpaši par „tīro” 
transporta līdzekļu noieta veicināšanu, 
attiecinot to uz vieglajiem automobiļiem un 
citiem mazjaudas automobiļiem, kuru pilna 
masa ir mazāka par 3,5 t.
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Or. de

Pamatojums

Šķiet, ka brīvprātības princips ir piemērotāks. Līdzīgā gadījumā Direktīvā 2003/30/EK „Par 
biodegvielu un citu atjaunojamo veidu degvielu izmantošanas veicināšanu transportā” ES 
likumdevēji jau reiz ir izšķīrušies par šāda veida regulējumu.

Grozījumu iesniedza Willi Piecyk

Grozījums Nr. 29
7. panta 1. punkts

Dalībvalstīs vēlākais 12 mēnešu laikā no 8. 
pantā minētās dienas stājas spēkā normatīvie 
un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 
izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis 
tūlīt dara zināmu Komisijai šo tiesību aktu 
tekstu un atbilstības tabulu starp šiem tiesību 
aktiem un šo direktīvu.

svītrots

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, 
tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī 
šādu atsauci pievieno to oficiālajai 
publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā 
izdarīt šādas atsauces.

Or. de


