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Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 10
Priekšlikuma noraidījums

Eiropas Parlaments noraida Komisijas priekšlikumu.

Or. de

Pamatojums

Piemērojot šo direktīvu par „tīro” autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu, nevar 
gaidīt, ka tā ievērojami ietekmēs ķīmisko vielu izdalīšanos gaisā vai uzlabos pasākumus 
atmosfēras sasilšanas samazināšanas mērķu sasniegšanai. Tai nav pietiekami daudz adresātu 
(8,25 %  tirgus). Attiecīgos transporta līdzekļus daudzās vietās nav iespējams iegādāties. 
Turklāt 2008./2009. gadā spēkā stājas EURO 5 norma, kas ir gandrīz vienāda ar EEV–
standartu. Rodas arī ievērojami papildizdevumi, kurus nevar attaisnot ar iespējamiem 
ieguvumiem. Mērķtiecīgāk un izdevīgāk būtu paātrināt labi izstrādātas EURO 6 normas 
ieviešanu, kas radītu ilgstošu ietekmi uz gaisa piesārņojuma samazināšanu.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote, Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 11
Priekšlikuma noraidījums
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Eiropas Parlaments noraida Komisijas priekšlikumu.

Or. de

Pamatojums

Piemērojot šo priekšlikumu, nevar gaidīt, ka tas ievērojami ietekmēs ķīmisko vielu izdalīšanos 
gaisā vai uzlabos pasākumus, kas veicina mērķu sasniegšanu attiecībā uz atmosfēras 
sasilšanas samazināšanos. Uz autotransporta līdzekļiem attiecas arī Euro V normas vides 
nosacījumi, kas stāsies spēkā 2008. gadā. 
Uzsākt pārdomas par šādu priekšlikumu vajadzētu tikai tad, kad būs zināmi Euro VI normas 
rezultāti. Dažādi starpposmi rada tikai nedrošību un nav piemēroti arī attiecībā uz vides 
politiskiem aspektiem. Turklāt nevar gaidīt, ka direktīva, kas nosaka videi īpaši labvēlīgu
autotransporta līdzekļu iepirkšanas kvotu, bet kurus tirgū nav iespējams iegādāties, paātrinās 
autotransporta līdzekļu ražošanas attīstības procesu. Direktīva ietekmētu ne vairāk kā katru 
desmito no iepirktajiem autotransporta līdzekļiem, un papildizdevumi, kas rastos pašvaldībām 
salīdzinājumā ar iegūtajiem rezultātiem, būtu nesamērīgi augsti.

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 12
1.a pants (jauns)

1.a aicina Padomi nepieņemt kopējo nostāju un aicina Komisiju atsaukt priekšlikumu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Matthias Groote, Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 13
1.a pants (jauns)

1.a aicina Padomi nepieņemt kopējo nostāju un aicina Komisiju atsaukt priekšlikumu;

Or. de

Pamatojums

Piemērojot šo priekšlikumu, nevar gaidīt, ka tas ievērojami ietekmēs ķīmisko vielu izdalīšanos 
gaisā vai uzlabos pasākumus, kas veicina mērķu sasniegšanu attiecībā uz atmosfēras 
sasilšanas samazināšanos. Uz autotransporta līdzekļiem attiecas arī Euro V normas vides 
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nosacījumi, kas stāsies spēkā 2008. gadā. 
Uzsākt pārdomas par šādu priekšlikumu vajadzētu tikai tad, kad būs zināmi Euro VI normas 
rezultāti. Dažādi starpposmi rada tikai nedrošību un nav piemēroti arī attiecībā uz vides 
politiskiem aspektiem. Turklāt nevar gaidīt, ka direktīva, kas nosaka videi īpaši labvēlīgu 
autotransporta līdzekļu iepirkšanas kvotu, bet kurus tirgū nav iespējams iegādāties, paātrinās 
autotransporta līdzekļu ražošanas attīstības procesu. Direktīva ietekmētu ne vairāk kā katru
desmito no iepirktajiem autotransporta līdzekļiem, un papildizdevumi, kas rastos pašvaldībām 
salīdzinājumā ar iegūtajiem rezultātiem, būtu nesamērīgi augsti.

Direktīvas priekšlikums

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 14
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 
vispiemērotākais, lai šajā direktīvā definētu, 
kas ir "tīrais" transporta līdzeklis. Tomēr 
iespējams šo definīciju grozīt, lai ņemtu vērā 
jaunāko tehnoloģisko attīstību.

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

Or. en
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Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 15
9. apsvērums

9) Izmantojot transporta līdzekļus ar zemu 
degvielas patēriņu vai tādus, kuros izmanto 
alternatīvo degvielu, tai skaitā biodegvielu, 
dabasgāzi, sašķidrinātu naftas gāzi, 
ūdeņradi, vai kuros izmanto atšķirīgas 
tehnologijas, tai skaitā elektrisko vai hibrīdo 
iekšdedzes/elektrisko dzinējsistēmu, varētu 
samazināt emisiju daudzumu un 
piesārņojumu.

9) Izmantojot transporta līdzekļus ar zemu 
degvielas patēriņu vai tādus, kuros izmanto 
alternatīvo degvielu, tai skaitā biodegvielu, 
dabasgāzi, sašķidrinātu naftas gāzi, 
ūdeņradi, vai kuros izmanto atšķirīgas 
tehnologijas, tai skaitā elektrisko vai hibrīdo 
iekšdedzes/elektrisko dzinējsistēmu, varētu 
samazināt emisiju daudzumu un 
piesārņojumu, kā arī uzlabot gaisa kvalitāti
un tādā veidā ievērojami uzlabot dzīves 
kvalitāti pilsētās, kas ir Eiropas Kopienas 
pienākums saskaņā ar EK Līguma 
2. pantu.

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījums skaidro to, ka saistībā ar direktīvā izteikto vēlmi veicināt dabai mazāk kaitīgu
transporta līdzekļu izmantošanu, Kopiena pilda arī tās pienākumus attiecībā uz vides 
kvalitātes uzlabošanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu saskaņā ar EK Līguma 2. pantu.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 16
10. apsvērums

(10) Obligātam „tīro” transporta līdzekļu 
iepirkumam būtu jāsekmē piesārņojuma un 
enerģijas patēriņa samazināšanās un 
straujāka šo transporta līdzekļu tehnoloģiju 
ieviešana tirgū.

10) „Tīro” transporta līdzekļu iepirkuma 
veicināšanai būtu jāsekmē piesārņojuma un 
enerģijas patēriņa samazināšanās un 
jāstimulē straujāka šo transporta līdzekļu 
tehnoloģiju ieviešana tirgū.

Or. de

Pamatojums

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu uzlikt par pienākumu iegādāties 
īpaši „tīros” transporta līdzekļus.
Izstrādājot elastīgākus noteikumus, vairāk uzmanības varētu pievērst šo transporta līdzekļu 
iegādei, kas pagaidām vēl nav pietiekoši attīstīta, kā arī attiecīgā reģiona apstākļiem un 
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finansiālām iespējām.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 17
10. apsvērums

10) Obligātam „tīro” transporta līdzekļu 
iepirkumam būtu jāsekmē piesārņojuma un 
enerģijas patēriņa samazināšanās un 
straujāka šo transporta līdzekļu tehnoloģiju 
ieviešana tirgū

10) Pakāpeniskam „tīro” transporta līdzekļu 
iepirkumam būtu jāsekmē piesārņojuma un 
enerģijas patēriņa samazināšanās un 
straujāka šo transporta līdzekļu tehnoloģiju 
ieviešana tirgū.

Or. pl

Pamatojums

Ņemot vērā ES jauno dalībvalstu finansiālās iespējas, formulējums „pakāpenisks „tīro” 
transporta līdzekļu iepirkums” būtu patīkamāks un vieglāk īstenojams.

Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 18
10. apsvērums

10) Obligātam „tīro” transporta līdzekļu 
iepirkumam būtu jāsekmē piesārņojuma un 
enerģijas patēriņa samazināšanās un 
straujāka šo transporta līdzekļu tehnoloģiju 
ieviešana tirgū. 

10) „Tīro” transporta līdzekļu iepirkumam ir 
jāsekmē piesārņojuma un enerģijas patēriņa 
samazināšanās un jāveicina straujāka šo 
transporta līdzekļu tehnoloģiju ieviešana 
tirgū. Tas plaši jāatbalsta valsts un 
privātajā sektorā, ievērojot brīvprātības 
principu.

Or. en

Pamatojums

„Tīro” transporta līdzekļu iegāde ir jāatbalsta visos sektoros, tostarp valsts iestādēs, 
ražošanā un mājsaimniecībā, lai uzlabotu „tīro” transporta līdzekļu pieprasījumu. Stabila 
pieprasījuma izveide veicinās šo transporta līdzekļu ražošanu lielākā mērogā un padarīs tos 
pieejamākus. 
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 19
11. apsvērums

11) Direktīva dalībvalstīm neliedz veicināt 
to, lai transporta līdzekļi ar uzlabotiem 
vides efektivitātes rādītājiem tiktu iepirkti 
arī kategorijās ar pilnu masu zem 3,5 t, 
dodot priekšroku jaunākajiem piesārņotāju 
emisijas Euro standartiem saskaņā ar 
Direktīvu 70/220/EK un vieglo automobiļu 
kategorijā – transporta līdzekļiem, kuru 
CO2 emisija ir zemāka par 120 g/km, ņemot 
vērā visas transporta līdzekļu tehnoloģijas, 
ieskaitot tās, kurās izmanto benzīnu un 
dīzeļdegvielu, kā arī tās, kurās izmanto 
alternatīvas degvielas un tehnoloģijas, 
piemēram, biodegvielu, dabasgāzi, 
sašķidrinātu naftas gāzi, ūdeņradi, vai 
elektrisko vai hibrīdo iekšdedzes/elektrisko 
dzinējsistēmas.

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Atbalsts transporta līdzekļiem minētajā vieglo automobiļu kategorijā var izraisīt korupciju, jo 
dažas firmas tiks vairāk atbalstītas/protežētas.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 20
11. apsvērums

11) Direktīva dalībvalstīm neliedz veicināt 
to, lai transporta līdzekļi ar uzlabotiem vides 
efektivitātes rādītājiem tiktu iepirkti arī 
kategorijās ar pilnu masu zem 3,5 t, dodot 
priekšroku jaunākajiem piesārņotāju 
emisijas Euro standartiem saskaņā ar 
Direktīvu 70/220/EK un vieglo automobiļu 
kategorijā – transporta līdzekļiem, kuru CO2
emisija ir zemāka par 120 g/km, ņemot vērā 
visas transporta līdzekļu tehnoloģijas, 
ieskaitot tās, kurās izmanto benzīnu un 
dīzeļdegvielu, kā arī tās, kurās izmanto 
alternatīvas degvielas un tehnoloģijas, 

11) Direktīva dalībvalstīm pieprasa veicināt
arī to, lai transporta līdzekļi ar uzlabotiem 
vides efektivitātes rādītājiem tiktu iepirkti 
arī kategorijās ar pilnu masu zem 3,5 t, 
dodot priekšroku jaunākajiem piesārņotāju 
emisijas Euro standartiem saskaņā ar 
Direktīvu 70/220/EK un vieglo automobiļu 
kategorijā – transporta līdzekļiem, kuru CO2
emisija ir zemāka par 120 g/km līdz 
2010. gadam un 100 g/km pēc tam, ņemot 
vērā visas transporta līdzekļu tehnoloģijas, 
ieskaitot tās, kurās izmanto benzīnu un 
dīzeļdegvielu, kā arī tās, kurās izmanto 
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piemēram, biodegvielu, dabasgāzi, 
sašķidrinātu naftas gāzi, ūdeņradi, vai 
elektrisko vai hibrīdo iekšdedzes/elektrisko 
dzinējsistēmas.

alternatīvas degvielas un tehnoloģijas, 
piemēram, biodegvielu, dabasgāzi, 
sašķidrinātu naftas gāzi, ūdeņradi, vai 
elektrisko vai hibrīdo iekšdedzes/elektrisko 
dzinējsistēmas.

Or. en

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 21
12. apsvērums

12) Pienākumu par transporta līdzekļu 
iepirkumu vai līzingu tāpat jāpiemēro
visiem sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniedzējiem.

12) Pienākumu par transporta līdzekļu 
iepirkumu vai līzingu jāstimulē tāpat 
piemērot visiem sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniedzējiem.

Or. de

Pamatojums

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu uzlikt par pienākumu iegādāties 
īpaši „tīros” transporta līdzekļus.
Izstrādājot elastīgākus noteikumus, vairāk uzmanības varētu pievērst šo transporta līdzekļu 
reālajai pieejamībai, kas pagaidām vēl nav pietiekoši attīstīta, kā arī attiecīgā reģiona
apstākļiem un finansiālām iespējām.

Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījuma Nr. 22
12. apsvērums

12) Pienākumu par transporta līdzekļu 
iepirkumu vai līzingu tāpat jāpiemēro visiem 
sabiedriskā transporta pakalpojumu 
sniedzējiem.

12) Pamudinājumi par „tīro” transporta 
līdzekļu iepirkumu vai līzingu tāpat 
jāpiemēro visiem sabiedriskā transporta 
pakalpojumu sniedzējiem.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 3. panta grozījuma pamatojumu.
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Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 23
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. Tāpēc šo 
transporta līdzekļu priekšlaicīga 
pieprasījuma radīšanai vajadzētu
nodrošināt ražotāju pozitīvu reakciju un 
produktīvāku un efektīvāku tehnoloģiju 
ieviešanu tirgū. Pieaugot pieprasījumam, 
apjomradīto ietaupījumu rezultātā izmaksām 
vajadzētu samazināties. 

Or. de

Pamatojums

Minimāls pieprasījums, ko nosaka ar saistošu noteikumu, ir jānoraida, balstoties uz 
iemesliem, kas minēti 3. grozījuma attiecībā uz 10. apsvērumu pamatojumā. Taču ar 
atbilstīgiem priekšlikumiem var radīt pozitīvu impulsu attiecībā uz to ieviešanu tirgū.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 24
14. apsvērums

14) „Tīro” transporta līdzekļu augstākas 
izmaksas nedrīkst pasliktināt sabiedriskā 
transporta pakalpojumu kvalitāti. Tāpēc 
augstākas iepirkuma izmaksas jākompensē 
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 valstu un 
attiecīgajiem Kopienas fondiem, piemēram, 
no struktūrfondiem un Kohēzijas fonda. Ir 
sagaidāms, ka, samazinoties ietekmei uz vidi 
un veselību, izmaksu un ieguvumu rezultāts 
sabiedrībai kopumā būs pozitīvs.

Or. de

Pamatojums

Mērķi, paātrināt „tīro” transporta līdzekļu konkrētas kvotas iepirkšanu, var sasniegt tikai tad, 
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ja valsts iestādes tiks atbalstītas ar atbilstīgām stimulējošām sistēmām. Šim mērķim būs 
nepieciešamas kompensācijas no attiecīgām atbalsta programmām.

Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 25
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 valstu un 
attiecīgajiem Kopienas fondiem. Ir 
sagaidāms, ka, samazinoties ietekmei uz vidi 
un veselību, izmaksu un ieguvumu rezultāts 
sabiedrībai kopumā būs pozitīvs.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisija pareizi uzsver risku, ka ievērojami dārgāku transporta līdzekļu iepirkšana 
var samazināt sabiedriskā transporta konkurētspēju attiecībā uz citiem transporta veidiem un 
iespaidot jau tā mazo pašvaldību un reģionu budžetu. Bez tam ES un valstu atbildīgām 
iestādēm finansiāli jāatbalsta vietējās un reģionālās iestādes saistībā ar transporta līdzekļu 
iepirkšanu.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 26
1. pants

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

Dalībvalstis aicina veikt vajadzīgos 
pasākumus, lai veicinātu to, ka valsts 
iestādes iepērk „tīros” transporta līdzekļus.

Or. de

Pamatojums

Nevajadzētu dalībvalstīm to uzlikt par pienākumu. „Tīro” transporta līdzekļu iepirkšanu 
varētu veicināt, izmantojot elastīgāku instrumentu, piemēram, ieteikumu, kā arī ņemot vērā 
konkrētās iegādes iespējas, attiecīgā reģiona apstākļus un finansiālās iespējas. Pasākumiem, 
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kurus valsts iestādes var izmantot, jākļūst par stimulējošām sistēmām, ar kurām var mudināt 
valsts iestādes iegādāties videi mazāk kaitīgus transporta līdzekļus saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījumu iesniegudza Matthias Groote, Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 27
1. pants

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

Šī direktīva iesaka dalībvalstīm uzsākt 
vajadzīgos pasākumus, kas veicinātu to, ka 
valsts iestādes īpašu uzmanību pievērš
„tīro” transporta līdzekļu iepirkšanai.

Or. de

Pamatojums

Nevajadzētu dalībvalstīm to uzlikt par pienākumu. Tas pats attiecas uz obligātās kvotas 
noteikšanu attiecībā uz videi mazāk kaitīgiem transporta līdzekļiem saskaņā ar Direktīvu 
2005/55/EK. Ņemot vērā daudzos dažādos nosacījumus, kādos ir nepieciešams izmantot 
transporta līdzekļus un to, ka attiecīgie transporta līdzekļi vēl nav pieejami tirgū, obligātas 
saistības attiecībā uz konkrētas kvotas noteikšanu nesola panākumus.

Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 28
1. pants

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

Šī direktīva rada stimulu dalībvalstīm veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 
valsts iestādes un privātais sektors iepērk 
noteiktu kvotu „tīro” transporta līdzekļu.

Or. en

Pamatojums

25% kvotas ieviešana attiecībā uz „tīro” transporta līdzekļu iepirkšanu nozīmē radīt 
ievērojamas papildu izmaksas vietējām un reģionālām iestādēm. Obligātas prasības attiecībā 
uz ievērojami dārgākiem transporta līdzekļiem var negatīvi ietekmēt sabiedriskā transporta 
konkurētspēju. Tāpēc brīvprātīgai pieejai būtu lielāka ietekme attiecībā uz direktīvas mērķu 
sasniegšanu. Turklāt ir jārada pamudinājums, lai arī privāto sektoru iedrošinātu iegādāties 
„tīros” transporta līdzekļus. Tas būtu pat iedarbīgāk un valsts un privātajam sektoram radītu 
vienādus konkurences nosacījumus  .
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Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 29
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 lieljaudas 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.

Or. en

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 30
2. panta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) „Tīrais pasažieru transporta līdzeklis” 
nozīmē jaunu pasažieru pārvadāšanai 
domātu transporta līdzekli, kas atbilst 
pēdējiem piesārņotāju emisijas Euro
standartiem saskaņā ar 
Direktīvu 70/220/EEK un kura CO2 emisija
ir zemāka par 120 g/km līdz 2010. gadam 
un 100 g/km pēc tam.

Or. en

Grozījumu iesniedzaMiroslav Ouzký

Grozījums Nr. 31
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 

Dalībvalstis valsts un privātajam sektoram 
rada atbilstīgus stimulus, lai 25% kvota, kas
jāsasniedz attiecībā uz autotransporta 
līdzekļiem ar tehniski pieļaujamo masu 
vairāk nekā 3,5 t, kurus konkrētajā gadā 
iepērk vai iznomā, ir „tīrie” transporta 
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ietvaros vai ar valsts iestādes atļauju, 
turpmāk „uzņēmēji”, būtu „tīrie” transporta 
līdzekļi atbilstoši 2. panta definīcijai.

līdzekļi atbilstoši 2. panta definīcijai.

Or. en

Pamatojums

"Tīro” transporta līdzekļu 25% lielas kvotas brīvprātīgi iepirkumi ir aktīvi jāatbalsta . 
Pašlaik „tīrie” transporta līdzekļi ir ievērojami dārgāki nekā tradicionālie transporta 
līdzekļi. Dalībvalstīm jāizstrādā pasākumi, lai iedrošinātu visus sektorus brīvprātīgi 
iegādāties „tīros” transporta līdzekļus.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 32
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 nodrošina „tīro” transporta 
līdzekļu atbilstoši 2. panta definīcijai skaita
pakāpenisku pieaugumu 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”.

Or. pl

Pamatojums

Ņemot vērā ES jauno dalībvalstu finansiālās iespējas, formulējums „pakāpenisks „tīro” 
transporta līdzekļu iepirkums” būtu patīkamāks un vieglāk īstenojams.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote, Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 33
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 

Dalībvalstīm iesaka uzsākt atbilstīgus 
pasākumus, kas nodrošina, 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 
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valsts iestādes atļauju, turpmāk „uzņēmēji”, 
būtu „tīrie” transporta līdzekļi atbilstoši 2. 
panta definīcijai.

transporta pakalpojumus koncesijas ietvaros 
vai ar valsts iestādes atļauju, turpmāk 
„uzņēmēji”, būtu „tīrie” transporta līdzekļi 
atbilstoši 2. panta definīcijai.

Or. de

Pamatojums

Secīgs grozījums. Attiecībā uz prasību iegādāties „tīros” transporta līdzekļus jāievēro 
brīvprātības princips.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 34
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 cenšas panākt, 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

25% kvota attiecībā uz „tīriem” transporta līdzekļiem būtu jācenšas sasniegt, to nedefinējot 
kā obligātu prasību. To var pamatot ar nepieciešamo tehnoloģiju trūkumu tranporta līdzekļu 
dažādajās jomās, kā arī nepieciešamību ievērot konkrētos apstākļus, ko var panākt tikai 
izmantojot tādu instrumentu kā ieteikumu.

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 35
3. panta 1.a punkts (jauns)

Dalībvalstis gādā, lai 50% pasažieru 
transporta līdzekļu, kurus konkrētajā gadā 
iepērk vai iznomā valsts iestādes un 
uzņēmēji, kuri sniedz transporta 
pakalpojumus koncesijas ietvaros vai ar 
valsts iestādes atļauju, tālāk „uzņēmēji”, 
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būtu „tīrie” transporta līdzekļi atbilstoši 2. 
panta definīcijai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 36
4. panta 1. punkts

1. Šīs direktīvas 2. panta b) apakšpunktā 
minētā „tīrā” transporta līdzekļa definīcija ir 
jāpielāgo tehnoloģiju attīstībai saskaņā ar 6. 
panta 2. punktā izklāstīto procedūru.

1. Šīs direktīvas 2. panta b) apakšpunktā 
minētā „tīrā” transporta līdzekļa definīcija ir 
jāpielāgo tehnoloģiju attīstībai saskaņā ar 5. 
panta 2. punktā izklāstīto procedūru.

Or. de

Pamatojums

Atsauces grozījums no 6. panta 2. punkta uz 5. panta 2. punktu ir redakcijas kļūdas labojums.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote, Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 37
5. pants

1. Komisijai palīdz komiteja. svītrots
2. Ja izdara atsauci uz šo punktu, piemēro 
Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, 
ņemot vērā minētā lēmuma 8. panta 
noteikumus. Lēmuma 1999/468/EK 5. 
panta 6. punktā paredzētais termiņš ir… 
[nedrīkst pārsniegt trīs mēnešus].
3. Komiteja pieņem savu reglamentu.

Or. de

Pamatojums

Komisijai nav vajadzīga komitejas palīdzība. Atteikšanās no komitejas ir arī pasākums, kas 
samazina administratīvos izdevumus.
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Grozījumu iesniedza Matthias Groote, Jutta D. Haug

AGrozījums Nr. 38
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.

svītrots

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

Or. de

Pamatojums

Pasākums, lai saīsinātu adminstratīvo procesu.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 39
6. panta 1. punkts

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

Divus gadus pēc 7. panta 1. punktā minētās 
dienas dalībvalstis apkopo statistiku par 
valsts iestāžu vai uzņēmēju iepirkto vai 
līzingā ņemto uzlaboto, videi mazāk kaitīgo 
transporta līdzekļu skaitu un proporciju, par 
rīcībā esošo transporta līdzekļu EURO 
standarta aktuālo vidējo vērtību un tās 
ikkadējām pārmaiņām.

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

Or. de

Pamatojums

Ar šādu ziņošanu ir jānodrošina tas, ka tiek dokumentēti panākumi, kas gūti attiecībā uz 
„tīro” transporta līdzekļu iegādi, kā arī uz rīcībā esošā transporta līdzekļu parka 
atjaunošanu. Ziņojums, ko sagatavo pēc diviem gadiem, ņem vērā mērķi par birokrātijas 
samazināšanu un nosacījumu deregulāciju.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 40
6. panta 1. punkta 1. daļa

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.

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

Or. pl

Pamatojums

Mazāku firmu uzņēmēji, kuriem pieder viens vai divi transporta līdzekļi un kuri nolemj iepirkt 
vai paņemt līzingā vēl dažus transporta līdzekļus, saskaņā ar šo direktīvu (COM(2005) 634 
galīgā redakcija) atbilstoši administratīvajiem aktiem būs spiesti iepirkt vai ņemt līzingā 
„tīros” transporta līdzekļus, kas bieži saistās ar lielākām izmaksām.
Šis formulējums ir pretrunā ar brīvās konkurences pamatprincipu iekšējā tirgū, jo lielāku 
transporta firmu uzņēmēji izmaksas, kas radušās saistībā ar „tīro” transporta līdzekļu 
iepirkumu, varēs novadīt uz saviem klientiem, bet mazo firmu uzņēmēji atbilstoši savām 
finansiālām iespējam gūs zaudējumus.

Grozījumu iesniedza Matthias Groote, Jutta D. Haug

Grozījums Nr. 41
6. panta 2. punkts

2. Pamatojoties uz šo informāciju, Komisija 
sagatavo gada ziņojumu par atbilstību šajā 
direktīvā izklāstītajām prasībām.
Ne vēlāk kā trīs gadus pēc 7. panta 1. punktā 
minētās dienas tā 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 

2. 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 
veiktie pasākumi, turpmāku pasākumu 
nepieciešamība, kā arī pēc vajadzības 
jāierosina priekšlikumi, jo īpaši par „tīro” 
transporta līdzekļu iepirkuma pienākuma 
ieviešanu.
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ir mazāka par 3,5 t.

Or. de

Pamatojums

Secīgs grozījums. Pasākums, lai samazinātu administratīvos izdevumus.

Grozījumu iesniedza Karsten Friedrich Hoppenstedt

Grozījums Nr. 42
6. panta 2. punkts

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

2. Pamatojoties uz šo dalībvalstu
informāciju, Komisija saskaņā ar 6. panta 
1. punktu ne vēlāk kā trīs gadus pēc 
7. panta 1. punktā minētās dienas sagatavo 
ziņojumu par direktīvas piemērošanu. 
Ziņojumā jāizvērtē direktīvas ietekme,
dalībvalstu veiktie pasākumi, turpmāku 
pasākumu nepieciešamība, kā arī pēc 
vajadzības jāierosina priekšlikumi, jo īpaši 
par „tīro” transporta līdzekļu iepirkuma 
pienākuma ieviešanu.

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.

Or. de

Pamatojums

Atkarībā no sasniegtajiem panākumiem un tirgus attīstības var uzsākt arī citus pasākumus, 
piemēram, pienākuma ieviešanu.
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Grozījumu iesniedza Miroslav Ouzký

Grozījums Nr. 43
6. panta 2. punkta 2. daļa

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 iepirkuma veicināšanas
paplašināšanu, attiecinot to uz vieglajiem 
automobiļiem un citiem mazjaudas 
automobiļiem, kuru pilna masa ir mazāka 
par 3,5 t.

Or. en

Pamatojums

Pienākuma ieviešana radītu papildu izdevumus attiecībā uz vietējām un reģionālām iestādēm, 
tāpēc jāizstrādā pasākumi, kas veicinātu „tīro” transporta līdzekļu iepirkuma paplašināšanu, 
bet tam jānotiek uz brīvprātības principa, kam vajadzīgi arī pietiekami finanšu līdzekļi.


