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Skatinimas naudoti ekologiškas kelių transporto priemones

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

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 10
Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą

Europos Parlamentas atmeta Komisijos pasiūlymą.

Or. de

Pagrindimas

Vargu ar direktyva dėl skatinimo naudoti ekologiškas kelių transporto priemones iš esmės 
padės išsaugoti švarų orą ir siekti su klimato kaita susijusių tikslų. Direktyva skirta palyginti 
nedidelei rinkos daliai (8,25 % rinkos). Ne visur galima įsigyti atitinkamų transporto 
priemonių. Be to, 2008 m. (2009 m.) įsigalios Euro 5 standartas, kuris yra beveik identiškas 
EEV standartui.
EEV standartui įgyvendinti prireiks didelių papildomų išlaidų, kurios nepagrįstos 
atsižvelgiant į pasiektą naudą.
Tikslingiau ir pigiau būtų siekti aukštesnio plačiu mastu taikomo Euro 6 standarto, kuris 
padėtų ilgainiui pagerinti oro kokybę.
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Pakeitimą pateikė Matthias Groote, Jutta D. Haug

Pakeitimas 11
Pasiūlymas atmesti Komisijos pasiūlymą

Europos Parlamentas atmeta Komisijos pasiūlymą.

Or. de

Pagrindimas

Vargu ar direktyva iš esmės padės išsaugoti švarų orą ir siekti su klimato kaita susijusių 
tikslų. Transporto priemonėms taikomi 2008 m. įsigaliosiančio Euro 5 standarto ekologiniai 
reikalavimai.
Apie tokį pasiūlymą bus galima pagalvoti tik nustačius Euro 6 standarto ribines vertes. 
Pereinamieji etapai tik skatina netikrumą ir ekologiniu aspektu nėra pagrįsti. Be to, 
netikėtina, kad direktyva, kurioje nustatoma privaloma rinkoje neegzistuojančių ypač 
ekologiškų transporto priemonių pirkimo kvota, tinkamai skatins transporto priemonių 
pramonę. Jos nuostatos turėtų įtakos tik mažiau nei vienam iš dešimties perkamų automobilių, 
vietos valdžios įstaigoms tenkančios išlaidos būtų pernelyg didelės, palyginti su gaunama 
nauda.

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 12
1a dalis (nauja)

1a. ragina Tarybą nepriimti bendrosios pozicijos ir Komisiją atsiimti savo pasiūlymą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Matthias Groote, Jutta D. Haug

Pakeitimas 13
1a dalis (nauja)

1a. ragina Tarybą nepriimti bendrosios pozicijos ir Komisiją atsiimti savo pasiūlymą;

Or. de

Begründung

Vargu ar direktyva iš esmės padės išsaugoti švarų orą ir siekti su klimato kaita susijusių 
tikslų. Transporto priemonėms taikomi 2008 m. įsigaliosiančio Euro 5 standarto ekologiniai 
reikalavimai. 
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Apie tokį pasiūlymą bus galima pagalvoti tik nustačius Euro 6 standarto ribines vertes. 
Pereinamieji etapai tik skatina netikrumą ir ekologiniu aspektu nėra pagrįsti. Be to, 
netikėtina, kad direktyva, kurioje nustatoma privaloma rinkoje neegzistuojančių ypač 
ekologiškų transporto priemonių pirkimo kvota, tinkamai skatins transporto priemonių 
pramonę. Jos nuostatos turėtų įtakos tik mažiau nei vienam iš dešimties perkamų automobilių, 
vietos valdžios įstaigoms tenkančios išlaidos būtų pernelyg didelės, palyginti su gaunama 
nauda.

Pasiūlymas dėl direktyvos

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 14
8 konstatuojamoji dalis

(8) Eksploatacijos standartus 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 atsižvelgiant į 
naujausią technikos pažangą.

(8) Eksploatacijos standartus reikėtų 
panaudoti ekologiškoms transporto 
priemonėms remti. 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, suderinimo1. Pastaruoju metu šis 
standartas yra pats tinkamiausias ekologiškai
komercinei transporto priemonei apibrėžti
šioje direktyvoje. Tačiau turėtų būti 
numatyta galimybė iš dalies pakeisti šią 
apibrėžtį atsižvelgiant į naujausią technikos 
pažangą.

  
1 OL L 44, 2000 02 16, p. 1.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas15
9 konstatuojamoji dalis

(9) Mažai degalų naudojančios arba 
alternatyvius degalus, įskaitant biokurą, 
gamtines dujas, suskystintas naftos dujas 
arba vandenilį ir skirtingas technologijas, 
įskaitant elektrines arba hibridines vidaus 
degimo ir elektrinės traukos sistemas, 
naudojančios transporto priemonės gali 
prisidėti prie išmetamų teršalų ir taršos 
sumažinimo. 

(9) Mažai degalų naudojančios arba 
alternatyvius degalus, įskaitant biokurą, 
gamtines dujas, suskystintas naftos dujas 
arba vandenilį ir skirtingas technologijas, 
įskaitant elektrines arba hibridines vidaus 
degimo ir elektrinės traukos sistemas, 
naudojančios transporto priemonės gali 
prisidėti prie išmetamų teršalų ir taršos 
sumažinimo, dėl kurio pagerėtų oro, o kartu 
ir gyvenimo kokybė miestuose. Tokiu būdu 
Europos Bendrija vykdytų Sutarties 2 
straipsnyje numatytus įsipareigojimus. 

Or. de

Pagrindimas

Pakeitime paaiškinama, kad siekiant direktyvos tikslo – didinant ekologiškų automobilių 
pirkimus – kartu vykdoma ir EB sutarties 2 straipsnyje Bendrijai nustatyta užduotis –
gerinama aplinkos ir gyvenimo kokybė.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 16
10 konstatuojamoji dalis

(10) Privalomi ekologiškų transporto 
priemonių viešieji pirkimai turėtų padėti 
mažinti teršalų kiekį ir energijos suvartojimą 
bei palankiai veikti šių transporto priemonių 
technologijų pateikimą į rinką.

(10) Ekologiškų transporto priemonių 
viešųjų pirkimų skatinimas turėtų padėti 
mažinti teršalų kiekį ir energijos suvartojimą 
bei skatinti greitesnį šių transporto 
priemonių technologijų pateikimą į rinką.

Or. de
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Pagrindimas

Nereikėtų įpareigoti tiekėjų, ypač ekologiškomis transporto priemonėmis aprūpinančių 
valdžios įstaigas. 
Nustačius lankstesnę tvarką būtų lengviau atsižvelgti į šių automobilių, kurių dar ne visur 
galima įsigyti, prieinamumą ir į atitinkamas vietos sąlygas ir finansines galimybes. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 17
10 konstatuojamoji dalis

(10) Privalomi ekologiškų transporto 
priemonių viešieji pirkimai turėtų padėti 
mažinti teršalų kiekį ir energijos suvartojimą 
bei palankiai veikti šių transporto priemonių 
technologijų pateikimą į rinką.

(10) Palaipsniui vykdomi ekologiškų 
transporto priemonių viešieji pirkimai turėtų 
padėti mažinti teršalų kiekį ir energijos 
suvartojimą bei skatinti greitesnį šių 
transporto priemonių technologijų pateikimą 
į rinką.

Or. pl

Pagrindimas

Atsižvelgiant į naujųjų ES valstybių narių finansines galimybes, nuostatos formuluotė 
„palaipsniui vykdomi ekologiškų transporto priemonių viešieji pirkimai“ yra tinkamesnė ir 
priimtinesnė.

Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 18
10 konstatuojamoji dalis

(10) Privalomi ekologiškų transporto 
priemonių viešieji pirkimai turėtų padėti
mažinti teršalų kiekį ir energijos suvartojimą 
bei palankiai veikti šių transporto priemonių 
technologijų pateikimą į rinką.

(10) Ekologiškų transporto priemonių 
viešieji pirkimai padeda mažinti teršalų 
kiekį ir energijos suvartojimą bei skatina 
greitesnį šių transporto priemonių 
technologijų pateikimą į rinką. Todėl 
savanorišku pagrindu juos reikėtų plačiai 
skatinti ir valstybiniame, ir privačiame 
sektoriuje.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aktyviai skatinti ekologiškų transporto priemonių pirkimus visuose sektoriuose, 
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įskaitant valdžios įstaigas, pramonę ir namų ūkius, siekiant didinti ekologiškų transporto 
priemonių paklausą. Iš esmės padidėjus paklausai pramonė galės dideliu mastu gaminti šias 
transporto priemones ir parduoti jas už protingas kainas.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 19
11 konstatuojamoji dalis

(11) Ši direktyva nekliudo valstybėms 
narėms skatinti ir lengvesnės kaip 3,5 t 
kategorijos aplinkos atžvilgiu patobulintos 
eksploatacijos transporto priemonių 
viešuosius pirkimus, pirmenybę teikiant 
naujausiems išmetamųjų teršalų Euro 
standartams, nustatytiems pagal Direktyvą 
70/220/EB, ir, lengvųjų automobilių 
kategorijoje, transporto priemonėms, kurių 
CO2 dujų išmetamas kiekis yra mažesnis 
kaip 120 g/km, atsižvelgiant į visas 
transporto priemonių technologijas, 
įskaitant tas, kurios naudoja benziną ir 
dyzeliną bei alternatyvius degalus ir 
technologijas, pvz., biokurą, gamtines 
dujas, suskystintas naftos dujas, vandenilį, 
ir elektrines arba hibridines vidaus degimo 
ir elektrinės traukos sistemas.

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Minėtos kategorijos lengvųjų automobilių gamybos skatinimas gali padidinti korupcijos 
atvejų skaičių, kadangi palankesnės sąlygos būtų taikomos vienai arba daugiau įmonių.

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 20
11 konstatuojamoji dalis

(11) Ši direktyva nekliudo valstybėms 
narėms skatinti ir lengvesnės kaip 3,5 t 
kategorijos aplinkos atžvilgiu patobulintos 
eksploatacijos transporto priemonių 
viešuosius pirkimus, pirmenybę teikiant 
naujausiems išmetamųjų teršalų Euro 

(11) Be to, ši direktyva įpareigoja valstybes
nares skatinti ir lengvesnės kaip 3,5 t 
kategorijos aplinkos atžvilgiu patobulintos 
eksploatacijos transporto priemonių 
viešuosius pirkimus, pirmenybę teikiant 
naujausiems išmetamųjų teršalų Euro 
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standartams, nustatytiems pagal Direktyvą 
70/220/EB, ir, lengvųjų automobilių 
kategorijoje, transporto priemonėms, kurių 
CO2 dujų išmetamas kiekis yra mažesnis 
kaip 120 g/km, atsižvelgiant į visas 
transporto priemonių technologijas, įskaitant 
tas, kurios naudoja benziną ir dyzeliną bei 
alternatyvius degalus ir technologijas, pvz., 
biokurą, gamtines dujas, suskystintas naftos 
dujas, vandenilį, ir elektrines arba hibridines 
vidaus degimo ir elektrinės traukos sistemas.

standartams, nustatytiems pagal Direktyvą 
70/220/EB, ir, lengvųjų automobilių 
kategorijoje, transporto priemonėms, kurių 
CO2 dujų išmetamas kiekis yra mažesnis 
kaip 120 g/km (nuo 2010 m. – 100g/km), 
atsižvelgiant į visas transporto priemonių 
technologijas, įskaitant tas, kurios naudoja 
benziną ir dyzeliną bei alternatyvius degalus 
ir technologijas, pvz., biokurą, gamtines 
dujas, suskystintas naftos dujas, vandenilį, ir 
elektrines arba hibridines vidaus degimo ir 
elektrinės traukos sistemas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 21
12 konstatuojamoji dalis

(12) Įpareigojimą įsigyti arba nuomotis 
transporto priemones reikėtų taikyti panašiu 
būdu visiems viešojo transporto paslaugų 
teikėjams.

(12) Visus viešojo transporto paslaugų 
teikėjus reikėtų panašiu būdu skatinti įsigyti 
arba nuomotis transporto priemones.

Or. de

Pagrindimas

Nereikėtų įpareigoti tiekėjų, ypač ekologiškomis transporto priemonėmis aprūpinančių 
valdžios įstaigas. 
Nustačius lankstesnę tvarką būtų lengviau atsižvelgti į šių automobilių, kurių įsigyti galima 
dar ne visur, prieinamumą, atitinkamas vietos sąlygas ir finansines galimybes.

Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 22
12 konstatuojamoji dalis

(12) Įpareigojimą įsigyti arba nuomotis 
transporto priemones reikėtų taikyti panašiu 
būdu visiems viešojo transporto paslaugų 
teikėjams.

(12) Panašiu būdu turėtų būti sukurtos 
priemonės, skatinančios visus viešojo 
transporto paslaugų teikėjus įsigyti arba 
nuomotis transporto priemones.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 3 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 23
13 konstatuojamoji dalis

(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. Taigi į iš anksto sukurtą tokių
transporto priemonių paklausą teigiamai
reaguotų gamintojai ir į rinką būtų 
pateikiamos našesnės ir efektyvesnės 
technologijos. Paklausai didėjant, dėl masto 
ekonomijos turėtų mažėti kainos.

Or. de

Pagrindimas

Dėl priežasčių, išvardytų 10 konstatuojamosios dalies pakeitimo pagrindime, nereikėtų 
nustatyti minimalios paklausos. Nors atitinkamos rekomendacijos ir turėtų teigiamai paveikti 
tokių transporto priemonių pateikimą į rinką.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 24
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 ir Bendrijos, pvz., struktūrinių 
ir sanglaudos, fondų turėtų kompensuoti 
per viešuosius pirkimus patirtas didesnes 
išlaidas. Bendros ekonominės naudos 
visuomenei tikimasi sulaukti mažinant 
neigiamą poveikį aplinkai ir sveikatai.

Or. de



AM\615586LT.doc PE 374.170v01-00 9/19 AM\

LT

Pagrindimas

Tikslą skatinti įsigyti tam tikrą ekologiškų transporto priemonių kiekį bus galima pasiekti tik 
tuomet, kai valdžios įstaigos bus remiamos atitinkamomis priemonėmis. Tam prisireiks 
kompensacijų, teikiamų pagal atitinkamas paramos programas. 

Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 25
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 ir Bendrijos fondų turėtų
kompensuoti per viešuosius pirkimus 
patirtas didesnes išlaidas. Bendros 
ekonominės naudos visuomenei tikimasi 
sulaukti mažinant neigiamą poveikį aplinkai 
ir sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Komisija pagrįstai pažymi, kad daug brangesnių transporto priemonių pirkimai mažina 
viešojo transporto paslaugų konkurencingumą, palyginti su kitomis transporto rūšimis, ir 
lemia papildomas miestų ir regionų biudžetų išlaidas. Be to, ir Bendrijos, ir valstybiniu mastu 
reikėtų skatinti vietos ir regiono įstaigas pirkti ekologiškas transporto priemones. 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 26
1 straipsnis

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

Valstybės narės raginamos atitinkamomis 
priemonėmis skatinti valstybės įstaigas 
įsigyti ekologiškų transporto priemonių. 

Or. de

Pagrindimas

Nereikėtų įpareigoti valstybių narių. Rekomenduojant užuot reikalavus ekologiškų transporto 
priemonių pirkimus būtų galima vykdyti atsižvelgiant į galimybes juos įsigyti, atitinkamas 
vietos sąlygas ir finansines galimybes. Priemonėmis, kurių gali imtis valstybės įstaigos, 
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reikėtų sukurti paramos sistemą, pagal kurią valstybės įstaigos būtų skatinamos pirkti 
ekologiškas transporto priemones, kaip nustatyta šios direktyvos nuostatose.

Pakeitimas 27
1 straipsnis

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

Šioje direktyvoje valstybėms narėms
rekomenduojama imtis atitinkamų veiksmų, 
skatinančių valstybės įstaigas pirkti 
ekologiškas transporto priemones.

Or. de

Pagrindimas

Nereikėtų įpareigoti valstybių narių. Tai pasakytina ir apie nuostatą, kurioje nustatyta 
privaloma Direktyvos 2005/55/EB nuostatose apibrėžtų ypač ekologiškų transporto priemonių 
pirkimo kvota. Atsižvelgiant į įvairiausias sąlygas, kuriomis naudotinos transporto priemonės, 
ir į tai, kad atitinkamų transporto priemonių dar nėra rinkoje, nustačius privalomą kvotą 
nebus pasiekta norimų rezultatų.

Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 28
1 straipsnis

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

Šioje direktyvoje valstybėms narėms 
sukuriamos paskatos, kad jos  imtųsi 
atitinkamų veiksmų užtikrinti, kad valstybės 
įstaigos ir privatusis sektorius įsigytų tam 
tikrą ekologiškų automobilių kvotą. 

Or. en

Paaiškinimas

Privalomos ekologiškų automobilių įsigijimo kvotos įvedimas, kurios dydis būtų 25 proc., 
vietinėms ir regioninėms įstaigoms sukeltų didelių papildomų išlaidų.  Privalomos kvotos 
brangiau kainuojančių automobilių įsigijimui galėtų neigiamai paveikti visuomeninių 
transporto sistemų konkurencingumą. Todėl laisvanoriškumo principas turėtų didesnį poveikį 
šios Direktyvos tikslų įgyvendinimui.  Todėl būtina sukurti paskatas, siekiant privatų sektorių 
paskatinti įsigyti ekologiškus automobilius.   Tuo būtų pasiekta geresnių rezultatų ir sukurtos 
vienodos  konkurencinės  sąlygos tiek viešajam, tiek ir privačiam sektoriui.  
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Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 29
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) „Ekologiškas sunkiasvoris sunkvežimis
“ – 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.  

Or. en

Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 30
2 straipsnio b a punktas (naujas)

ba) „ekologiškas automobilis“, – naujas 
automobilis, atitinkantis naujausioms 
kenksmingų medžiagų išmetimą 
reglamentuojančioms europinėms 
normoms pagal Direktyvą 70/220/EEB ir 
kurio CO2 išmetimas yra mažiau nei 
120g/km (nuo 2010 m. – 100g/km). 

Or. en

Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 31
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 

Valstybės narės sukuria viešajam ir 
privačiam sektoriui atitinkamas paskatas, 
kad kelių transporto priemonių, kurių 
didžiausia techniškai leistina pakrauto 
automobilio masė yra didesnė kaip 3,5 t ir 
kurie tais metais yra perkami arba 
nuomojami, 25 % kvota yra ekologiškos 
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transporto paslaugas (toliau – ūkio 
subjektai), 25 % kvota yra ekologiškos 
transporto priemonės, kaip apibrėžta 2 
straipsnyje. 

transporto priemonės, kaip apibrėžta 2 
straipsnyje. 

Or. en

Paaiškinimas

Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas savanorišku pagrindu, laikantis 25 proc. dydžio 
kvotos turėtų būti aktyviai skatinamas. Šiuo metu ekologiškos transporto priemonės yra 
gerokai brangesnės nei įprastinės transporto priemonės. Valstybės narės turėtų sukurti 
priemones, kuriomis visiems sektoriams  būtų galima sukurti paskatas ekologiškų transporto 
priemonių įsigijimui savanorišku pagrindu.  

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 32
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 palaipsnį 
ekologiškų transporto priemonių, kaip 
apibrėžta 2 straipsnyje, dalies didinimą 
bendrame kiekyje 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).

Or. pl

Paaiškinimas

Atsižvelgiant į finansines naujų ES valstybių narių galimybes, formuluotė „palaipsnis 
ekologiškų transporto priemonių dalies didinimas“ yra priimtinesnė ir lengviau 
įgyvendinama.  

Pakeitimą pateikė Matthias Groote, Jutta D. Haug

Pakeitimas 33
3 straipsnis
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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.  

Valstybėms narėms patariama imtis 
priemonių, kuriomis galima pasiekti, 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. 

Or. de

Paaiškinimas

Logiškas pakeitimas. Skatinimas įsigyti ekologiškas transporto priemones turėtų remtis 
savanorišku pagrindu. 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 34
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 siekia, 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. 

Or. de

Paaiškinimas

Reikėtų siekti 25 proc. dydžio ekologiškų transporto priemonių kvotos, to nepadarant 
privalomu pagal įstatymus. Tą pagrįsti galima trūkstamomis technologijomis įvarioms 
transporto rūšims, o taip pat būtinybe atsižvelgti į konkrečias sąlygas, nes tik taikant 
lanksčius instrumentus galima įgyvendinti šią rekomendaciją.
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Pakeitimą pateikė Margrete Auken

Pakeitimas 35
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Valstybės narės užtikrina, kad kelių 
transporto priemonių, kurias tais metais 
perka arba nuomojasi valstybės įstaigos ir 
ūkio subjektai, gavę iš valstybės įstaigos 
nuolaidą ar leidimą teikti transporto 
paslaugas (toliau – ūkio subjektai), 50% 
kvota yra ekologiškos transporto 
priemonės, kaip apibrėžta 2 straipsnyje. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 36
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 gali būti 
derinama su technikos pažanga 5 straipsnio
2 dalyje nurodyta tvarka. 

Or. de

Paaiškinimas

6 straipsnio 2 dalies nuorodos  pakeitimas į 5 straipsnio 2 dalį yra redakcijos aplaidumo 
ištaisymas.

Pakeitimą pateikė Matthias Groote, Jutta D. Haug

Pakeitimas 37
5 straipsnis

1. Komisijai padeda komitetas. Išbraukta.
2. Kai nurodoma ši pastraipa, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai 
atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas. 
Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 
dalyje nustatytas laikotarpis yra … [negali 
būti ilgesnis kaip trys mėnesiai]. 
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3. Komitetas tvirtina savo darbo tvarkos 
taisykles.

Or. de

Paaiškinimas

Komiteto parama teikiama Komisijai nėra būtina. Komiteto atsisakymas yra priemonė, kuria 
mažinamos  administravimo sąnaudos. 

Pakeitimą pateikė Matthias Groote, Jutta D. Haug

Pakeitimas 38
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.  

Išbraukta.

Kasmet valstybė narė Komisijai pateikia 
tokią informaciją ne vėliau kaip rugsėjo 
30 d. 

Or. de

Paaiškinimas

Priemonė kuria siekiama sumažinti administravimo sąnaudas.

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 39
6 straipsnio 1 dalis

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 

Praėjus dvejiems metams nuo 7 straipsnio 1 
dalyje nurodytos dienos, valstybės narės 
kaupia statistiką apie valstybės įstaigų ar 
ūkio subjektų pirktų arba išsinuomotų 
nekenksmingumo aplinkai požiūriu 
patobulintų transporto priemonių skaičius ir 
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skaičius ir santykinę dalį. santykinę dalį, bei apie tuometinį Europos 
transporto priemonių parko vidurkį ir 
kasmetinius pasikeitimus.  

Kasmet valstybė narė Komisijai pateikia 
tokią informaciją ne vėliau kaip rugsėjo 
30 d.

Or. de

Paaiškinimas

Šiais pranešimais siekiama užfiksuoti kokia pažanga buvo padaryta įsigyjant ekologiškas 
transporto priemones, o taip pat atnaujinant transporto priemonių parką. 
Pranešimo pateikimu  praėjus dvejiems metams siekiama sumažinti biurokratiją ir panaikinti 
reguliavimą.    

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 40
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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. 

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

Or. pl

Paaiškinimas

Mažesni ūkio subjektai, turintys vieną arba dvi transporto priemones  ir nusprendžia įsigyti 
arba išsinuomoti daugiau transporto priemonių, vadovaujantis šia Direktyva 
(KOM(2005)0634 galutinė) administracinėmis nuostatomis verčiami įsigyti arba nuomotis 
ekologiškas transporto priemones, kas susiję su didesnėmis išlaidomis.
Esanti formuluotė pažeidžia pagrindinį nevaržomos konkurencijos vidaus rinkoje principą, 
nes didesnės transporto bendrovės gali dėl ekologiškų transporto priemonių pirkimo 
atsiradusias išlaidas perkelti vartotojams, o mažosios bendrovės gali prarasti mokumą.  
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Pakeitimą pateikė Matthias Groote, Jutta D. Haug

Pakeitimas 41
6 straipsnio 2 dalis

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

2. 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, 
priemonės, kurių ėmėsi valstybės narės  ir 
tolimesnių veiksmų poreikis, ir pateikiami 
atitinkami pasiūlymai, ypač dėl ekologiškų 
transporto priemonių  pirkimų įpareigojimo 
taikymo įvedimo.

Or. de

Paaiškinimas

Logiškas pakeitimas. Priemonė kuria siekiama sumažinti administravimo sąnaudas. 

Pakeitimą pateikė Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pakeitimas 42
6 straipsnio 2 dalis

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

2. Remdamasi ta informacija, gauta iš 
valstybių narių vadovaujantis 6 straipsnio 1 
dalimi, vėliausiai po trejų metų nuo 7 
straipsnio 1 dalyje nustatytos datos 
Komisija paruošia ataskaitą apie šios 
direktyvos pritaikymą.Ataskaitoje 
nurodomas Direktyvos poveikis, priemonės, 
kurių ėmėsi valstybės narės, tolimesnių 
veiksmų poreikis, ir pateikiami atitinkami 
pasiūlymai, ypač dėl ekologiškų transporto 
priemonių  pirkimų įpareigojimo taikymo 
įvedimo.



AM\615586LT.doc PE 374.170v01-00 18/19 AM\

LT

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.

Or. de

Paaiškinimas

Priklausomai nuo atliktos pažangos ir rinkos plėtros, galima imtis tolesnių priemonių, kaip 
pvz. įpareigojimo taikymas.

Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 43
6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

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 viešųjų 
pirkimų skatinimo praplėtimo lengviesiems 
automobiliams ir mažos keliamosios galios 
transporto priemonėms, kurios sveria mažiau 
kaip 3,5 t.

Or. en
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Paaiškinimas

Įpareigojimo įvedimas vietinėms ir regioninėms įstaigoms sukeltų didelių papildomų išteklių; 
todėl reikėtų sukurti atitinkamus stimulus, skatinant ekologiškų transporto priemonių 
įsigijimą savanorišku pagrindu, kam būtina turėti pakankamai finansinių išteklių. 


