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Изменение 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Предложение за директива

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. de

Обосновка

Der Vorschlag verstößt gegen den Gedanken einer freien Marktwirtschaft und greift 
fundamental in die Beschaffungsoptionen der Gebietskörperschaften ein. Darüber hinaus 
ignoriert der revidierte Vorschlag den von den Ausschüssen angenommen Standpunkt (A6-
0232/2006) vom 29. Juni 2006.

Изменение 13
Glenis Willmott

Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Настоящата директива има за 
цел да насърчи пазара на екологични и 
енергийноефективни превозни 
средства и по-специално, тъй като 
това би имало значителни последици 
за околната среда, да окаже влияние 
върху пазара на стандартизирани 
превозни средства, произвеждани в 
големи количества, като леки 
автомобили, автобуси, камиони и 
други. Следователно нейното 
предназначение не е да окаже 
въздействие върху решенията за 
възлагане на обществени поръчки за 
превозни средства, които 
предоставят особено важна спешна 
помощ, или други 
високоспециализирани превозни 
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средства.

Or. en

Обосновка

Emergency vehicles and other highly specialised vehicles are expensive and produced in low 
volumes which means that they are not effective “market drivers”.

Изменение 14
Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Чистите и енергийноефективни 
превозни средства първоначално имат 
по-висока цена в сравнение с 
конвенционалните. Създаването на 
достатъчно търсене на такива превозни 
средства следва да гарантира, че 
икономиите от мащаба могат да доведат 
до намаляване на цената.

(11) Чистите и енергийноефективни 
превозни средства първоначално имат 
по-висока цена в сравнение с 
конвенционалните. Създаването на 
достатъчно търсене на такива превозни 
средства следва да гарантира, че 
икономиите от мащаба могат да доведат 
до намаляване на цената и че са 
изградени необходимите съоръжения 
за доставки на всички видове горива, 
посочени в приложението.

Or. es

Изменение 15
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Чистите и енергийноефективни 
превозни средства първоначално имат 
по-висока цена в сравнение с 

(11) Чистите и енергийноефективни 
превозни средства първоначално имат 
по-висока цена в сравнение с 
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конвенционалните. Създаването на 
достатъчно търсене на такива превозни 
средства следва да гарантира, че 
икономиите от мащаба могат да
доведат до намаляване на цената.

конвенционалните. Създаването на 
достатъчно търсене на такива превозни 
средства следва да гарантира, че 
икономиите от мащаба могат да 
доведат до намаляване на цената. (не се 
отнася до българския текст)

Or. de

Обосновка

Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der 
EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission 
hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ Nachfrage 
sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der Kommission 
offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern auch die 
Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr unterschiedlichen 
Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise oder der Preiselastizität 
der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Изменение 16
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Най-голямо влияние върху пазара, 
както и най-добро съотношение 
разходи/ползи се получава при 
задължително включване на 
разходите, свързани с потреблението на 
енергия, с емисиите на CO2 и на 
замърсители през целия срок на служба 
на превозното средство в 
задължителните критерии при възлагане 
на обществена поръчка за превозни 
средства за обществения транспорт.

(13) Влияние върху пазара, както и най-
добро съотношение разходи/ползи 
може да се получи при включване на 
разходите, свързани с потреблението на 
енергия, с емисиите на CO2 и на 
замърсители през целия срок на служба 
на превозното средство в 
задължителните критерии при възлагане 
на обществена поръчка за превозни 
средства за обществения транспорт.

Or. de
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Обосновка

Die Annahme der EU-Kommission, dass durch die Berücksichtigung der über die gesamte 
Lebensdauer anfallenden Kosten des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der 
Schadstoffemissionen als Vergabekriterien der größte Markteffekt und das optimale Kosten-
Nutzen-Verhältnis erreicht würden, blendet wirtschaftliche Vergabekriterien wie z.B. die 
Wartungskosten aus. Den genannten Umweltkriterien kommt für die Beschaffung sauberer 
und energieeffizienter Fahrzeuge lediglich unterstützender Charakter zu.

Изменение 17
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14 Включването на потреблението на 
енергия, на емисиите на CO2 и на 
замърсители в задължителните 
критерии при възлагане на обществена 
поръчка не води до по-високи общи 
разходи, а по-скоро позволява 
отчитането на разходите през целия 
срок на служба на превозното средство 
при възлагане на обществена поръчка. В 
допълнение към правната уредба 
относно стандартите Евро за 
максимално допустимите емисии, този 
подход позволява да се изчисли 
паричното изражение на реалните 
емисии на замърсители и не изисква 
създаването на каквито и да било 
допълнителни стандарти.

(14) Чрез включването на 
потреблението на енергия, на емисиите 
на CO2 и на замърсители в 
задължителните критерии при възлагане 
на обществена поръчка ще позволи 
отчитането на разходите през целия 
срок на служба на превозното средство 
при възлагане на обществена поръчка. В 
допълнение към правната уредба 
относно стандартите Евро за 
максимално допустимите емисии, този 
подход позволява да се изчисли 
паричното изражение на реалните 
емисии на замърсители и не изисква 
създаването на каквито и да било 
допълнителни стандарти.

Or. de

Обосновка

Die Annahme der EU-Kommission, dass durch die Einbeziehung der Kriterien für die 
Beschaffung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge keine höheren Gesamtkosten anfallen, 
trifft nicht in jedem Fall zu, da sie von der Nutzung des einzelnen Fahrzeugs abhängt (z.B. 
Nutzungsintensität; Einsatz in städtischen Zentren oder im Überlandverkehr; Einsatz in 
Bergregionen oder auf dem flachen Land). Allein der zusätzliche Verwaltungsaufwand bei 
einer obligatorischen Berücksichtigung des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der 
Schadstoffemissionen können durchaus höhere Gesamtkosten entstehen, die  zu Steigerungen 
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bei den Ticketpreisen führen.

Изменение 18
Vittorio Prodi

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Проучване ExternE (външни 
разходи за енергия), програмата на 
Комисията „Чист въздух за Европа“ 
(CAFЕ) и проучването HEATCO 
предоставиха информация за разходите 
за емисиите на CO2, NOx, 
въглеводороди, различни от метан и на 
прахови частици. За да не се усложнява 
процедурата по възлагането, 
разходите се изразяват в сегашна 
стойност.

(15) Проучване ExternE (външни 
разходи за енергия), програмата на 
Комисията „Чист въздух за Европа“ 
(CAFЕ) и проучването HEATCO 
предоставиха информация за разходите 
за емисиите на CO2, NOx, 
въглеводороди, различни от метан и на 
прахови частици. Въпреки това следва 
да се проведе разграничение между 
парниковите газове и токсичните 
вещества, тъй като при последните 
това би означавало да се изчисли 
парично изражение на човешкото 
здраве.

Or. en

Изменение 19
Glenis Willmott

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Задължителното прилагане на 
критерии при поръчка на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства не изключва въвеждането и 
на други съответни критерии за 
възлагане. То не препятства също 
така избора на превозни средства, 
модернизирани, с цел подобряване на 
показателите им по отношение на 

заличава се
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околната среда.

Or. en

Обосновка

It should be made clear that other criteria and methodologies may be used alongside the 
specified criteria in this directive. Therefore this Съображение has been amended and added 
to the main provisions of the directive as a new article after article 4.

Изменение 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Задължителното прилагане на 
критерии при поръчка на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства не изключва въвеждането и на 
други съответни критерии за възлагане. 
То не препятства също така избора на 
превозни средства, модернизирани, с 
цел подобряване на показателите им по 
отношение на околната среда.

(16) Задължителното прилагане на 
критерии при поръчка на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства не изключва определянето на 
приоритети по отношение на 
критериите за възлагане или 
въвеждането и на други съответни 
критерии за възлагане. То не препятства 
също така избора на превозни средства, 
модернизирани, с цел подобряване на 
показателите им по отношение на 
околната среда.

Or. en

Обосновка

Prioritisation between award criteria is the responsibility of each procuring authority. The 
directive should make clear that flexibility is left to public authorities concerning the 
procurement procedure they should apply, as well as the weight they give to lifetime costs 
award criteria in their final purchasing decisions.



AM\726332BG.doc 9/45 PE407.696v01-00

BG

Изменение 21
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Задължителното прилагане на 
критерии при поръчка на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства не изключва въвеждането и на 
други съответни критерии за възлагане. 
То не препятства също така избора на 
превозни средства, модернизирани, с 
цел подобряване на показателите им по 
отношение на околната среда.

(16) Доброволното прилагане на 
критерии при поръчка на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства не изключва въвеждането и на 
други съответни критерии за възлагане. 
То не препятства също така избора на 
превозни средства, модернизирани, с 
цел подобряване на показателите им по 
отношение на околната среда.

Or. de

Обосновка

Zur Vermeidung einer Verletzung des Subsidiaritätsprinzips im Sinne Artikel 5 EG-Vertrag 
darf die EU-Ebene keine obligatorische Anwendung von Kriterien für die Beschaffung 
sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge regeln. Die obligatorische Berücksichtigung von 
Kosten des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der Schadstoffemissionen als 
Vergabekriterium kollidiert mit den allgemeinem Vergaberichtlinien der EU.

Изменение 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Стойностите не бива да бъдат 
под валидните за директиви 
2004/17/EО и 2004/18/EО прагови 
стойности.

Or. de
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Обосновка

Es ist klarzustellen, dass bei der Anwendung der Richtlinien 2004/17/EC und 2004/18/EC 
auch die de minimis Schwellenwerte gelten müssen. Kleinere Beschaffungen sollten 
ausgenommen werden, um die Praktikabilität der Regelung zu gewährleisten.

Изменение 23
Hanne Dahl

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Минималният общ данък върху 
емисиите CO2 от енергията, получена 
от изкопаеми горива, би осигурил 
финансови средства за инвестиции в 
прехода към възобновяема енергия и би 
допринесъл за спестяването на 
енергия. 

Or. en

Обосновка

The climate change is of such an importance that we need to take serious actions in 
promoting cleaner and more energy efficient road transport vehicles.

Изменение 24
Anja Weisgerber

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Доколкото целта за създаване на 
благоприятни условия за продажба на 
чисти и енергийноефективни пътни 
превозни средства не може да бъде 
постигната достатъчно добре, ако 
държавите-членки действат 
индивидуално, а изисква съвместни 

заличава се
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действия на равнище на Общността 
за постигане на критична маса 
превозни средства за рентабилно 
развитие на европейската 
промишленост, Общността може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, в 
съответствие с член 5 от Договора за 
ЕО. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, постановен в 
посочения член, настоящата 
директива не излиза извън обхвата, 
необходим, за да се постигнат тези 
цели,

Or. de

Обосновка

Die EU-Kommission nimmt lediglich an, dass die Mitgliedstaaten nicht allein in 
ausreichender Weise das Ziel der Förderung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge 
verwirklichen können und dass durch Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene eine kritische 
Masse von Fahrzeugen für kosteneffiziente Entwicklungen der europäischen Industrie erreicht 
würden.

Изменение 25
Holger Krahmer

Предложение за директива
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Държавите-членки и 
Комисията следва да продължават да 
подкрепят инициативи за градския 
транспорт като програмата CIVITAS 
и програмата "Интелигентна енергия 
– Европа".

Or. de

Обосновка

EU-Initiativen, wie die Programme CIVITAS oder Intelligent Energy Europe haben sich als 
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sehr erfolgreich zur Förderung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge erwiesen und 
sollten deshalb auch weiterhin Unterstützung erhalten.

Изменение 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Държавите-членки и 
Комисията следва да продължават да 
подкрепят инициативи за градския 
транспорт като програмата CIVITAS 
и програмата "Интелигентна енергия 
– Европа".

Or. de

Обосновка

EU-Initiativen, wie die Programme CIVITAS oder Intelligent Energy Europe haben sich als 
sehr erfolgreich zur Förderung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge erwiesen und 
sollten deshalb auch weiterhin Unterstützung erhalten.

Изменение 27
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива налага 
включването на експлоатационните 
разходи за потребление на енергия, 
емисии на CO2 и емисии на 
замърсители през целия срок на служба 
в критериите за възлагане на поръчка за 
пътно превозно средство от възлагащите 
органи или възлагащите субекти по 
смисъла на Директиви 2004/17/EО и 
2004/18/EО или като критерии за 

Настоящата директива налага 
включването на експлоатационните 
разходи за потребление на енергия, 
емисии на CO2 и емисии на 
замърсители през целия срок на служба 
в критериите за възлагане на поръчка за 
пътно превозно средство от възлагащите 
органи или възлагащите субекти по 
смисъла на Директиви 2004/17/EО и 
2004/18/EО или като критерии за 
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покупка на такива превозни средства от 
доставчици на услуги по силата на 
договор, лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните власти, с цел създаване на 
благоприятни условия за продажба на 
чисти и енергийноефективни пътни 
превозни средства.

покупка на такива превозни средства от 
доставчици на услуги по силата на 
договор, лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните органи на властта, с цел 
създаване на благоприятни условия за 
продажба на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства. Пътни превозни средства, 
които се използват от 
органи/оператори за подпомагане на 
работата и за поддръжка на 
инфраструктурата в рамките на 
обществения транспорт се 
изключват от обхвата на 
настоящата директива.

Or. de

Обосновка

Spezialfahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr, wie Fahrzeuge zur Instandhaltung von 
Oberleitungen werden in sehr geringer Zahl in Einzelanfertigung beschafft. Solche Fahrzeuge 
sollten vom Anwendungsbereich der Richtlinie ausgenommen werden, da reale Fahrtzyklen 
dieser Fahrzeuge variieren und deshalb eine harmonisierte Berechnung von 
Energieverbrauch und Emissionsausstoß nicht möglich ist. Die Ausnahme reduziert die 
Kosten für die Kontrolle der Umsetzung und Anwendung der Richtlinie.

Изменение 28
Martin Callanan

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива налага 
включването на експлоатационните 
разходи за потребление на енергия, 
емисии на CO2 и емисии на 
замърсители през целия срок на служба 
в критериите за възлагане на поръчка за 
пътно превозно средство от възлагащите 
органи или възлагащите субекти по 
смисъла на Директиви 2004/17/EО и 

Настоящата директива налага 
включването на експлоатационните 
разходи за потребление на енергия, 
емисии на CO2 и емисии на 
замърсители през целия срок на служба 
в критериите за възлагане на поръчка за 
ново пътно превозно средство от 
възлагащите органи или възлагащите 
субекти по смисъла на Директиви 
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2004/18/EО или като критерии за 
покупка на такива превозни средства от 
доставчици на услуги по силата на 
договор, лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните власти, с цел създаване на 
благоприятни условия за продажба на 
чисти и енергийноефективни пътни 
превозни средства.

2004/17/EО и 2004/18/EО или като 
критерии за покупка на такива превозни 
средства от доставчици на услуги по 
силата на договор, лицензия, 
разрешително или разрешение, 
предоставено от публичните власти, с 
цел създаване на благоприятни условия 
за продажба на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства.

За целите на настоящата директива:
- „пътно превозно средство“ е 
превозно средство, класифицирано 
като N2 или N3; когато то се 
използва за услуги за пътнически 
превоз от оператор на обществени 
услуги, превозното средство се 
класифицира като M3.

- „оператор на обществени услуги“ се 
използва съгласно определението в 
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2007 г. относно 
обществените услуги за пътнически 
превоз с железопътен и автомобилен 
транспорт1.
1 ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предмет Предмет и цел
Настоящата директива налага 
включването на експлоатационните 
разходи за потребление на енергия, 
емисии на CO2 и емисии на 

С настоящата директива се цели да 
се подкрепи и стимулира пазара на 
съобразени с околната среда и 
енергийноефективни превозни 
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замърсители през целия срок на служба 
в критериите за възлагане на поръчка за 
пътно превозно средство от възлагащите 
органи или възлагащите субекти по 
смисъла на Директиви 2004/17/EО и 
2004/18/EО или като критерии за 
покупка на такива превозни средства от 
доставчици на услуги по силата на 
договор, лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните власти, с цел създаване на 
благоприятни условия за продажба на 
чисти и енергийноефективни пътни 
превозни средства.

средства. Включването на разходите 
за целия срок на служба, включително 
екологичните разходи, в критериите 
за възлагане на обществени поръчки е 
частичен инструмент за това. 
Настоящата директива налага 
включването на експлоатационните 
разходи за потребление на енергия, 
емисии на CO2 и емисии на 
замърсители през целия срок на служба 
в критериите за възлагане на поръчка за 
пътно превозно средство от възлагащите 
органи или възлагащите субекти по 
смисъла на Директиви 2004/17/EО и 
2004/18/EО или като критерии за 
покупка на такива превозни средства от 
доставчици на услуги по силата на 
договор, лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните органи на властта, с цел 
създаване на благоприятни условия за 
продажба на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства.

Or. de

Обосновка

Das öffentliche Beschaffungssytem ist ein wirksames Teilinstrument um den Markt der 
energieeffizienten und umweltfreundlichen Fahrzeuge voranzubringen.

Изменение 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива налага
включването на експлоатационните 
разходи за потребление на енергия, 
емисии на CO2 и емисии на 
замърсители през целия срок на служба 

Настоящата директива препоръчва
включването на потреблението на 
енергия, емисиите на CO2 и емисиите
на замърсители през целия срок на 
служба при поръчка за пътно превозно 
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в критериите за възлагане на поръчка 
за пътно превозно средство от 
възлагащите органи или възлагащите 
субекти по смисъла на Директиви 
2004/17/EО и 2004/18/EО или като 
критерии за покупка на такива 
превозни средства от доставчици на 
услуги по силата на договор, лицензия, 
разрешително или разрешение, 
предоставено от публичните власти, с 
цел създаване на благоприятни условия 
за продажба на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства.

средство от възлагащите органи или 
възлагащите субекти по смисъла на 
Директиви 2004/17/EО и 2004/18/EО 
или при покупка на нови превозни 
средства от доставчици на услуги по 
силата на договор, лицензия, 
разрешително или разрешение, 
предоставено от публичните органи на 
властта, като ориентировъчна 
стойност с цел създаване на 
благоприятни условия за продажба на 
чисти и енергийноефективни пътни 
превозни средства.

(Това изменение относно 
ориентировъчната стойност важи за 
целия текст. Приемането на 
изменението налага съответните 
изменения в целия текст.  "Критерии за 
възлагане"или "критерии" по смисъла на 
критерии за възлагане следва да се 
заменят с "ориентировъчна 
стойност".)

Or. de

Обосновка

Der vorliegende Vorschlag macht sich das Vokabular der EU-Vergaberichtlinien zu Eigen, 
kollidiert aber mit der Systematik des EU-Vergaberechts. Dies führt in der Praxis zu einer 
Verzerrung der öffentlichen Beschaffungsentscheidung. Zur eindeutigen Abgrenzung zum 
Vokabular des Vergaberechts ist die Formulierung „Orientierungshilfe“ zu wählen. Die 
Kommunen sind in zahlreichen Gebieten auf den Kauf gebrauchter Fahrzeuge angewiesen.

Изменение31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива
Член 1 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящата директива:
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- „пътно превозно средство“ означава 
превозно средство, попадащо в 
категориите, изброени в таблица 3 
от приложението;
- „оператори“ по смисъла на първия 
параграф са оператори, които 
изпълняват задължения за 
извършване на обществени услуги 
съгласно договор за обществена 
поръчка за услуги по смисъла на 
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2007 г. относно 
обществените услуги за пътнически 
превоз с железопътен и автомобилен 
транспорт1.
1 ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 32
Glenis Willmott

Предложение за директива
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Следните видове превозни средства се 
изключват от обхвата на 
настоящата директива: 
- превозни средства, които 
предоставят особено важна спешна 
помощ, като линейки, превозни 
средства за доставяне на органи за 
трансплантация или кръв, пожарни 
превозни средства, превозни средства 
за спасителни операции, както и 
превозни средства при бедствия и 
аварии;
- високо специализирани превозни 
средства, произведени в малък брой.
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Or. en

Обосновка

The scope of the Directive needs to be clarified. Emergency vehicles and other highly 
specialised vehicles are expensive and produced in low volumes which means that they are 
not effective “market drivers”.

Изменение 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Следните пътни превозни средства се 
изключват от обхвата на 
настоящата директива:
- специализирани превозни средства за 
оперативна поддръжка и поддържане 
на инфраструктура, използвани в 
публичния транспортен сектор,
- специализирани превозни средства 
на пожарната служба, службите за 
улично почистване и за почистване на 
канализацията.

Or. en

Обосновка

Very specialised support or maintenance vehicles  used in the public transport sector (e.g. 
track maintenance vehicles), but also for fire brigades, street cleaning and cleaning of sewage 
systems are procured/purchased only in very small volumes and have always individual 
design/equipment which can considerably influence the energy consumption and emissions. 
These vehicles should be excluded from the scope of the Directive as real drive cycles for 
those vehicles will vary individually and therefore the harmonised calculation of energy 
consumption or emissions will be impossible. In addition the exclusion of these vehicles from 
the scope will reduce the costs for controlling the application of this Directive.
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Изменение 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поръчка на чисти и 
енергийноефективни превозни средства

Поръчка на чисти и 
енергийноефективни превозни средства

1. Държавите-членки гарантират, че 
считано от датата, посочена в член 7, 
параграф 1 най-късно, възлагащите 
органи или възлагащите субекти по 
смисъла на Директиви 2004/17/EО и 
2004/18/EО използват методологията, 
определена в член 3, когато прилагат 
експлоатационните разходи за 
потребление на енергия, емисии на CO2 
и емисии на замърсители през целия 
срок на служба като критерии при 
възлагане на поръчки за пътни превозни 
средства.

1. Държавите-членки гарантират, че 
считано от датата, посочена в член 7, 
параграф 1 най-късно, възлагащите 
органи или възлагащите субекти по 
смисъла на член 1а използват 
методологията, определена в членове 2а 
и 3, когато прилагат експлоатационните 
разходи за потребление на енергия, 
емисии на CO2 и емисии на 
замърсители през целия срок на служба 
като критерии при възлагане на поръчки 
за нови пътни превозни средства.

2. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко възлагане на обществени поръчки 
за пътни превозни средства от 
възлагащите органи или възлагащите 
субекти по смисъла на Директиви 
2004/17/EО и 2004/18/EО, включва като 
критерии експлоатационните разходи 
през целия срок на служба за 
потребление на енергия, емисии на CO2 
и емисии на замърсители, свързани с 
експлоатацията на превозните средства, 
като се използва методологията, 
определена в член 3.

2. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко възлагане на обществени поръчки 
за нови пътни превозни средства от 
възлагащите органи или възлагащите 
субекти по смисъла на Директиви 
2004/17/EО и 2004/18/EО, включва като 
критерии експлоатационните разходи 
през целия срок на служба за 
потребление на енергия, емисии на CO2 
и емисии на замърсители, свързани с 
експлоатацията на превозните средства, 
като се използва методологията, 
определена в членове 2а, 3.

3. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко закупуване на пътни превозни 
средства за предоставяне на услугата 
обществен транспорт на пътници по 
лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните органи, включва като 
критерии за възлагане 
експлоатационните разходи през целия 

3. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко закупуване на нови пътни 
превозни средства за предоставяне на 
услугата обществен транспорт на 
пътници по лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните органи, включва като 
критерии за възлагане 
експлоатационните разходи през целия 
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срок на служба за потребление на 
енергия, емисии на CO2 и емисии на 
замърсители, свързани с експлоатацията 
на превозните средства, като се 
използва методологията, определена в 
член 3.

срок на служба за потребление на 
енергия, емисии на CO2 и емисии на 
замърсители, свързани с експлоатацията 
на превозните средства, като се 
използва методологията, определена в 
членове 2а и 3.

Or. de

Обосновка

Die Kommunen sind in zahlreichen Gebieten auf den Kauf von gebrauchten Fahrzeugen 
angewisen.

Изменение 35
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
считано от датата, посочена в член 7, 
параграф 1 най-късно, възлагащите 
органи или възлагащите субекти по 
смисъла на Директиви 2004/17/EО и 
2004/18/EО използват методологията, 
определена в член 3, когато прилагат 
експлоатационните разходи за 
потребление на енергия, емисии на CO2 
и емисии на замърсители през целия 
срок на служба като критерии при 
възлагане на поръчки за пътни превозни 
средства.

1. Държавите-членки гарантират, че 
считано от датата, посочена в член 7, 
параграф 1 най-късно, възлагащите 
органи или възлагащите субекти по 
смисъла на Директиви 2004/17/EО и 
2004/18/EО използват методологията, 
определена в член 3 или съответна 
нейна модификация, която смятат за 
подходяща, когато прилагат 
експлоатационните разходи за 
потребление на енергия, емисии на CO2 
и емисии на замърсители през целия 
срок на служба като критерии при 
възлагане на поръчки за пътни превозни 
средства.

Or. de

Обосновка

Die Richtlinie sollte die Entwicklung von „best practice“ ermöglichen, indem sie Behörden 
und Betreibern im öffentlichen Nahverkehr erlaubt, entweder ihre eigenen 
Modellierungsmethoden oder die in der Richtlinie vorgeschlagene Methodik anzuwenden. So 
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könnten Modellierungsmethoden angewandt werden, die einen ganzheitlichen Ansatz (well-to-
wheel) zur Abschätzung von Emissionen verfolgen.

Изменение 36
Martin Callanan

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
считано от датата, посочена в член 7, 
параграф 1 най-късно, възлагащите 
органи или възлагащите субекти по 
смисъла на Директиви 2004/17/EО и 
2004/18/EО използват методологията, 
определена в член 3, когато прилагат 
експлоатационните разходи за 
потребление на енергия, емисии на CO2
и емисии на замърсители през целия 
срок на служба като критерии при 
възлагане на поръчки за пътни превозни 
средства.

1. Държавите-членки гарантират, че 
считано от датата, посочена в член 7, 
параграф 1 най-късно, възлагащите 
органи или възлагащите субекти по 
смисъла на Директиви 2004/17/EО и 
2004/18/EО използват методологията, 
определена в член 3, или други 
равностойни методи, които считат 
за подходящи, когато прилагат 
експлоатационните разходи за 
потребление на енергия, емисии на CO2
и емисии на замърсители през целия 
срок на служба като критерии при 
възлагане на поръчки за нови пътни 
превозни средства.

Or. en

Обосновка

The objective of the directive should be to make environmental considerations an integral 
part of the procurement process. Some contracting authorities already do this via 
sophisticated modelling. The directive should allow the continued development of best 
practice by allowing contracting authorities to use their own equivalent modelling or use the 
methodology of the directive. This provides the additional benefits of allowing a contracting 
authority to use modelling which calculates the ‘well to wheel’ emissions. This is currently 
not possible in the existing methodology in Article 3.
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Изменение 37
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко възлагане на обществени поръчки 
за пътни превозни средства от 
възлагащите органи или възлагащите 
субекти по смисъла на Директиви 
2004/17/EО и 2004/18/EО, включва като 
критерии експлоатационните разходи 
през целия срок на служба за 
потребление на енергия, емисии на CO2 
и емисии на замърсители, свързани с 
експлоатацията на превозните средства, 
като се използва методологията, 
определена в член 3.

2. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко възлагане на обществени поръчки 
за пътни превозни средства от 
възлагащите органи или възлагащите 
субекти по смисъла на Директиви 
2004/17/EО и 2004/18/EО, включва като 
критерии експлоатационните разходи 
през целия срок на служба за 
потребление на енергия, емисии на CO2 
и емисии на замърсители, свързани с 
експлоатацията на превозните средства, 
като се използва методологията, 
определена в член 3 или съответна 
нейна модификация, която смятат за 
подходяща.

Or. de

Обосновка

Die Richtlinie sollte die Entwicklung von „best practice“ ermöglichen, indem sie Behörden 
und Betreibern im öffentlichen Nahverkehr erlaubt, entweder ihre eigenen 
Modellierungsmethoden oder die in der Richtlinie vorgeschlagene Methodik anzuwenden. So 
könnten Modellierungsmethoden angewandt werden, die einen ganzheitlichen Ansatz (well-to-
wheel) zur Abschätzung von Emissionen verfolgen.

Изменение 38
Martin Callanan

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко възлагане на обществени поръчки 

2. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко възлагане на обществени поръчки 
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за пътни превозни средства от 
възлагащите органи или възлагащите 
субекти по смисъла на Директиви 
2004/17/EО и 2004/18/EО, включва като 
критерии експлоатационните разходи 
през целия срок на служба за 
потребление на енергия, емисии на CO2
и емисии на замърсители, свързани с 
експлоатацията на превозните средства, 
като се използва методологията, 
определена в член 3.

за нови пътни превозни средства от 
възлагащите органи или възлагащите 
субекти по смисъла на Директиви 
2004/17/EО и 2004/18/EО, включва като 
критерии експлоатационните разходи 
през целия срок на служба за 
потребление на енергия, емисии на CO2
и емисии на замърсители, свързани с 
експлоатацията на превозните средства, 
като се използва методологията, 
определена в член 3, или други 
равностойни методи, които считат 
за подходящи.

Or. en

Обосновка

Many community based transport organisations and small operators use second hand 
vehicles and often do not engage in formal tendering; the requirements of this directive would 
place a disproportionate burden on such organisations. The directive should exclude second 
hand vehicles. The objective of the directive should be to make environmental considerations 
an integral part of the procurement process. Some contracting authorities already do this via 
sophisticated modelling.

Изменение 39
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко закупуване на пътни превозни 
средства за предоставяне на услугата 
обществен транспорт на пътници по 
лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните органи, включва като 
критерии за възлагане 
експлоатационните разходи през целия 
срок на служба за потребление на 
енергия, емисии на CO2 и емисии на 
замърсители, свързани с експлоатацията 

3. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко закупуване на пътни превозни 
средства за предоставяне на услугата 
обществен транспорт на пътници по 
лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните органи, включва като 
критерии за възлагане 
експлоатационните разходи през целия 
срок на служба за потребление на 
енергия, емисии на CO2 и емисии на 
замърсители, свързани с експлоатацията 
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на превозните средства, като се 
използва методологията, определена в 
член 3.

на превозните средства, като се 
използва методологията, определена в 
член 3 или съответна нейна 
модификация, която смятат за 
подходяща.

Or. de

Обосновка

Die Richtlinie sollte die Entwicklung von „best practice“ ermöglichen, indem sie Behörden 
und Betreibern im öffentlichen Nahverkehr erlaubt, entweder ihre eigenen 
Modellierungsmethoden oder die in der Richtlinie vorgeschlagene Methodik anzuwenden. So 
könnten Modellierungsmethoden angewandt werden, die einen ganzheitlichen Ansatz (well-to-
wheel) zur Abschätzung von Emissionen verfolgen.

Изменение 40
Martin Callanan

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко закупуване на пътни превозни 
средства за предоставяне на услугата 
обществен транспорт на пътници по 
лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните органи, включва като 
критерии за възлагане 
експлоатационните разходи през целия 
срок на служба за потребление на 
енергия, емисии на CO2 и емисии на 
замърсители, свързани с експлоатацията 
на превозните средства, като се 
използва методологията, определена в 
член 3.

3. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко закупуване на нови пътни 
превозни средства за предоставяне на 
услугата обществен транспорт на 
пътници по лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните органи, включва като 
критерии за възлагане 
експлоатационните разходи през целия 
срок на служба за потребление на 
енергия, емисии на CO2 и емисии на 
замърсители, свързани с експлоатацията 
на превозните средства, като се 
използва методологията, определена в 
член 3, или други равностойни 
методи, които считат за подходящи.

Or. en
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Обосновка

Many community based transport organisations and small operators use second hand 
vehicles; the requirements of this directive would place a disproportionate burden on such 
organisations. The directive should exclude second hand vehicles. The objective of the 
directive should be to make environmental considerations an integral part of the purchase 
process. Some purchasers already do this via sophisticated modelling. The directive should 
allow the continued development of best practice by allowing purchasers to use their own 
equivalent modelling or use the methodology of the directive.

Изменение 41
Margrete Auken

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Местните, регионални или 
национални органи, които поръчват 
чисти и енергийноефективни 
превозни средства за най-малко 75% 
от своите ежегодни специфични 
поръчки, могат да използват етикет 
с надпис „чист и енергийноефективен 
градски транспорт“. Комисията 
определя еднотипен модел на този 
етикет.

Or. en

Обосновка

Builds on Rapporteur's Изменение, but suggests that labelling should be restricted to those 
public authorities that purchase clear majority of vehicles based on their environmental 
performance.
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Изменение 42
Martin Callanan

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Производителите на пътни 
превозни средства, попадащи в 
обхвата на настоящата директива, 
трябва да предоставят сравнителни 
данни относно потреблението на 
енергия, емисиите на CO2 и на 
замърсители през целия срок на 
служба за тези превозни средства, 
когато те се предлагат за продажба.

Or. en

Обосновка

Manufacturers are the best placed in the procurement / purchase cycle of road transport 
vehicles to provide indicative data for total lifetime energy consumption, CO2 and pollutant 
emissions for their vehicles when they are offered for sale. Such a precedent for ‘eco-
labelling’ has already been set in EU legislation.

Изменение 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива
Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
Възможности при прилагането на 

членове 1 и 2
Изискванията по членове 1 и 2 се 
спазват в съответствие със следните 
възможности:
а)  в документацията за покупка на 
пътни превозни средства се 
определят технически спецификации 
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за енергийна ефективност и 
въздействие върху околната среда за 
всеки от разглежданите въпроси, 
както и всички допълнителни 
въпроси, свързани с въздействието 
върху околната среда; или
б) в решението за покупка да се 
вземат предвид енергийните аспекти 
и въздействието върху околната 
среда, като:
- при прилагането на процедура за 
възлагане на поръчки оценката на 
въздействието се използва като 
критерий за възлагане; и
- когато това въздействие е 
представено в парично изражение, за 
да бъде включено в решението за 
покупка, се използва методологията, 
определена в член 3.

Or. en

Обосновка

The provision offers the Member States more flexibility  in deciding on how to fulfil the 
requirements in Article 1 and 2. It takes account of what Member States have already done by 
means of national provisions and the various standards.

Изменение 44
Martin Callanan

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Енергийните разходи и разходите за 
опазване на околната среда като 
критерии при възлагане на поръчки за 
превозни средства

Енергийните разходи и разходите за 
опазване на околната среда като 
критерии при възлагане на поръчки за
нови превозни средства

Or. en
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Обосновка

Many community based transport organisations and small operators use second hand 
vehicles; the requirements of this directive would place a disproportionate burden on such 
organisations. The directive should exclude second hand vehicles.

Изменение 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на настоящата 
директива експлоатационните разходи 
през целия срок на служба за 
потребление на енергия, емисии на CO2 
и емисии на замърсители, свързани с 
експлоатацията на превозни средства, 
придобити чрез поръчка, се представят в 
парично изражение и се изчисляват в 
съответствие с методите, изложени в 
букви а), б) и в).

1. За целите на член 2а, буква б
експлоатационните разходи през целия 
срок на служба за потребление на 
енергия, емисии на CO2 и емисии на 
замърсители, свързани с експлоатацията 
на нови превозни средства, придобити 
чрез поръчка, се представят в парично 
изражение и се изчисляват в 
съответствие с методите, изложени в 
букви а), б) и в).

Or. de

Обосновка

Die Kommunen sind in zahlreichen Gebieten auf den Kauf gebrauchter Fahrzeuge 
angewiesen.

Изменение 46
Margrete Auken

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 – буква а – тире второ

Текст, предложен от Комисията Изменение

- използва се само една единствена 
парична стойност за единица енергия. 
Тя се равнява на по-ниския от разходите 
за единица енергия от бензин или 

- използва се само една единствена 
парична стойност за единица енергия. 
Тя се равнява на по-ниския от разходите 
за единица енергия от бензин или 
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дизелово гориво преди облагането с 
данъци, когато енергията е използвана 
като гориво за превозни средства;

дизелово гориво, включително
данъците, когато енергията е 
използвана като гориво за превозни 
средства;

Or. en

Обосновка

Most public authorities pay fuel taxes as any other consumers and they are part of the fuel 
cost over lifecycle of the vehicle.

Изменение 47
Margrete Auken

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Разходите за емисиите на CO2 за 
експлоатацията на превозно средство 
през целия му срок на служба се 
изчисляват като се умножи пълният 
пробег, в съответствие с параграф 3, по 
емисиите на CO2 в килограми на 
километър, в съответствие с параграф 2, 
и по разходите на килограм, в 
съответствие с таблица 2 от 
приложението.

б) Разходите за емисиите на CO2 за 
експлоатацията на превозно средство 
през целия му срок на служба се 
изчисляват като се умножи пълният 
пробег, в съответствие с параграф 3, по 
емисиите на CO2 в килограми на 
километър, в съответствие с параграф 2, 
и по разходите на килограм, в 
съответствие с таблица 2 от 
приложението, или по-високи разходи.

Or. en

Обосновка

If for reasons of commitments to greenhouse gas targets for example, public authorities wish 
to value CO2 emissions higher than the figures in the tables, it should be possible to do so.
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Изменение 48
Martin Callanan

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Разходите за емисиите на CO2 за 
експлоатацията на превозно средство 
през целия му срок на служба се 
изчисляват като се умножи пълният 
пробег, в съответствие с параграф 3, по 
емисиите на CO2 в килограми на 
километър, в съответствие с параграф 2, 
и по разходите на килограм, в 
съответствие с таблица 2 от 
приложението.

б) Разходите за емисиите на CO2 за 
експлоатацията на превозно средство 
през целия му срок на служба се 
изчисляват като се умножи пълният 
пробег, в съответствие с параграф 3, по 
емисиите на CO2 в килограми на 
километър, в съответствие с параграф 2, 
и по разходите на килограм, получени 
или от сравнителните данни, 
предоставени от производителя на 
пътното превозно средство, или от 
други равностойни методи, които 
купувачите считат за подходящи.

Or. en

Обосновка

The objective of the directive should be to make environmental considerations an integral 
part of vehicle purchase decisions. Some vehicle procurers / purchasers already do this via 
sophisticated modelling. The directive should allow such best practice to continue by giving 
procurers / purchasers the choice of either using their own equivalent modelling - taking into 
account indicative data provided by road vehicle manufacturers who are best placed in the 
procurement / purchase cycle to provide such data - or the methodology of the directive.

Изменение 49
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 - буква (б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) Разходите за емисиите на CO2 за 
експлоатацията на превозно средство 
през целия му срок на служба се 
изчисляват като се умножи пълният 
пробег, в съответствие с параграф 3, по 

(б) Разходите за емисиите на CO2 за 
експлоатацията на превозно средство 
през целия му срок на служба се 
изчисляват като се умножи пълният 
пробег, в съответствие с параграф 3, по 
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емисиите на CO2 в килограми на 
километър, в съответствие с параграф 2, 
и по разходите на килограм, в 
съответствие с таблица 2 от 
приложението.

емисиите на CO2 в килограми на 
километър, в съответствие с параграф 2, 
и по разходите на килограм, в 
съответствие с таблица 2 от 
приложението или като се използва 
съответна модификация, която 
изглежда подходяща за купувачите.

Or. de

Обосновка

Die Richtlinie sollte die kontinuierliche Entwicklung von „best practice“ ermöglichen, indem 
sie Behörden und Betreibern im öffentlichen Nahverkehr erlaubt, entweder ihre – häufig 
bereits entwickelten - eigenen Modellierungsmethoden unter Berücksichtigung der von den 
Fahrzeugherstellern gelieferten Daten oder die in der Richtlinie vorgeschlagene Methodik 
anzuwenden.

Изменение 50
Margrete Auken

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Разходите за емисиите на 
замърсители за експлоатацията на 
превозно средство през целия му срок 
на служба се изчисляват чрез събиране 
на разходите за целия срок на служба за 
емисиите на азотни окиси, 
въглеводороди, различни от метан, и за 
прахови частици. Разходите за емисиите 
на всеки един замърсител през целия 
срок на служба на превозно средство се 
изчисляват като се умножи пълният 
пробег, в съответствие с параграф 3, по 
емисиите в грамове на километър, в 
съответствие с параграф 2, и по 
съответните разходи на грам, в 
съответствие с таблица 2 от 
приложението.

в) Разходите за емисиите на 
замърсители за експлоатацията на 
превозно средство през целия му срок 
на служба се изчисляват чрез събиране 
на разходите за целия срок на служба за 
емисиите на азотни окиси, 
въглеводороди, различни от метан, и за 
прахови частици. Разходите за емисиите 
на всеки един замърсител през целия 
срок на служба на превозно средство се 
изчисляват като се умножи пълният 
пробег, в съответствие с параграф 3, по 
емисиите в грамове на километър, в 
съответствие с параграф 2, и по 
съответните разходи на грам, които са 
в съответствие или със средните за ЕС 
стойности от таблица 2 от 
приложение I, или с диференцираните 
стойности от приложение Iа, или по-
високи стойности, когато има 
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основания за това.    

Or. en

Обосновка

It should be possible to use more accurate values for cost of air pollutants reflecting local 
conditions where such values are available.

Изменение 51
Martin Callanan

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Разходите за емисиите на 
замърсители за експлоатацията на 
превозно средство през целия му срок 
на служба се изчисляват чрез събиране 
на разходите за целия срок на служба за 
емисиите на азотни окиси, 
въглеводороди, различни от метан, и за 
прахови частици. Разходите за емисиите 
на всеки един замърсител през целия 
срок на служба на превозно средство се 
изчисляват като се умножи пълният 
пробег, в съответствие с параграф 3, по 
емисиите в грамове на километър, в 
съответствие с параграф 2, и по 
съответните разходи на грам, в 
съответствие с таблица 2 от 
приложението.

в) Разходите за емисиите на 
замърсители за експлоатацията на 
превозно средство през целия му срок 
на служба се изчисляват чрез събиране 
на разходите за целия срок на служба за 
емисиите на азотни окиси, 
въглеводороди, различни от метан, и за 
прахови частици. Разходите за емисиите 
на всеки един замърсител през целия 
срок на служба на превозно средство се 
изчисляват като се умножи пълният 
пробег, в съответствие с параграф 3, по 
емисиите в грамове на километър, в 
съответствие с параграф 2, и по 
съответните разходи на грам, получени 
или от сравнителните данни, 
предоставени от производителя на 
пътното превозно средство, или от 
други равностойни методи, които 
купувачът счита за подходящи.

Or. en

Обосновка

The objective of the directive should be to make environmental considerations an integral 
part of vehicle purchase decisions. Some vehicle procurers / purchasers already do this via 
sophisticated modelling. The directive should allow such best practice to continue by giving 
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procurers / purchasers the choice of either using their own equivalent modelling - taking into 
account indicative data provided by road vehicle manufacturers who are best placed in the 
procurement / purchase cycle to provide such data - or the methodology of the directive. 

Изменение 52
Vittorio Prodi

Предложение за директива
Член 3 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Специалните качества на 
превозните средства с нулеви емисии 
в една или повече категории се вземат 
предвид. Изражението на тези 
качества се изчислява като съставна 
стойност, като общата сума на 
разходите се намалява наполовина за 
всяка нулева стойност от колоните 
на таблица 2 от приложението.

Or. en

Изменение 53
Dan Jørgensen

Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Освобождаване в случай на 

съществуващи алтернативни методи
По искане на местните или 
регионални органи, които са 
разработили методи за изчисление на 
разходите през целия срок на служба, 
включително въздействието върху 
околната среда, които са специално 
пригодени, за да отговорят на 
местните потребности и условия, 
Комисията може да освободи тези 
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местни органи от задължението за 
предоставяне на изчисления съгласно 
член 3, ако се счита, че прилаганите 
методи имат равностойни 
положителни последици за околната 
среда, както и за насърчаването на 
чисти и енергийноефективни 
превозни средства.

Or. en

Изменение 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Предложение за директива
Член 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Прозрачност

Без да се накърняват разпоредбите на 
Директиви 2004/14/EО и 2004/18/EGО 
държавите-членки гарантират, че 
всички изброени в член 2 участници 
при поискване предоставят 
информациите относно енергийните 
и екологичните разходи съобразно 
член 3 за всяка от постъпилите 
оферти.

Or. de

Обосновка

Im Sinne einer erhöhten Transparenz sollen Auftraggeber und Beschaffungsstellen auf 
Nachfrage die Informationen über Energie und Umweltkosten zur Verfügung stellen.
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Изменение 55
Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Съоръжения

Държавите-членки осигуряват, че до 
1 януари 2012 г. са изградени 
необходимите съоръжения за 
доставки на всички видове горива, 
посочени в приложението.

Or. es

Изменение 56
Glenis Willmott

Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Допълнителна подкрепа за публичния 

сектор
1.  Държавите-членки следва да 
предприемат действия за 
информиране на служителите в 
публичния сектор относно 
предимствата на превозните 
средства, задвижвани с 
алтернативно гориво, включително 
информация относно 
местонахождението на съоръжения 
за презареждане на гориво и 
поддръжка, асортимента и 
техническите показатели на 
превозните средства с алтернативно 
гориво, както и съществуващите 
национални и европейски програми за 
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насърчаване.
2.  Държавите-членки насърчават и 
стимулират доставчиците на 
алтернативни горива за осигуряване 
на широк достъп на обществеността 
до горивата-заместители.

Or. en

Обосновка

Public authorities need additional support, funding and other incentives to implement 
preferred greener options. Guidance should be provided on the way forward so that 
procurement officers have a fuller understanding of the overall performance, efficiency, 
availability and ease of use of the different.

Изменение 57
Glenis Willmott

Предложение за директива
Член 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
Енергийните разходи и разходите за 

опазване на околната среда като 
критерии при възлагане на поръчки за 

превозни средства
Стойностите, посочени в таблица 2 
от приложението за изчисляване на 
разходите за емисии, следва да се 
разглеждат като минимални 
стойности. Когато органите решат 
да представят в парично изражение 
въздействието върху околната среда 
и да го включат в цялостната оценка 
на разходите, посочена в член 3, те 
могат да използват по-високи 
стойности за оценяването на 
разходите от външните енергийни 
аспекти и въздействие върху 
околната среда.
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Or. en

Обосновка

Authorities should be free to use higher figures for valuing the cost of emissions than those 
specified by the Commission, where they so choose. Any figures agreed for valuing emissions 
should be minimum values, and should not prevent authorities that wish to do so from placing 
a higher value on environmental protection.

Изменение 58
Glenis Willmott

Предложение за директива
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Други критерии и методологии за 

възлагане
Задължителното прилагане на 
критерии при поръчка на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства не изключва определянето 
на приоритети по отношение на 
критериите за възлагане или 
въвеждането и на други съответни 
критерии или методологии за 
възлагане. То не препятства също 
така избора на превозни средства, 
модернизирани, с цел подобряване на 
показателите им по отношение на 
околната среда.

Or. en

Обосновка

It should be made clear that other criteria and methodologies may be used alongside the 
specified criteria in this directive.
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Изменение 59
Holger Krahmer

Предложение за директива
Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Инструменти за финансиране

Комисията следва да създаде 
европейски фонд за опазване на 
климата, който наред с другото да 
подпомага придобиването на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства от възлагащи органи и 
възлагащи субекти по смисъла на член 
1.
Компетентните бюджетни органи 
следа да предвидят за тази цел 
необходимите ресурси в бюджета на 
ЕС.

Or. de

Обосновка

Ein europäischer Klimaschutzfonds stellt ein starkes Instrument zur beschleunigten 
Einführung neuer Technologien zur Bekämpfung des Klimawandels dar. Insbesondere im 
Bereich sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge wird die Einführung neuer 
Technologien durch die Bereitstellung zweckbestimmter öffentlicher Mittel sehr effektiv 
vorangetrieben werden.

Изменение 60
Inés Ayala Sender

Предложение за директива
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Използване на финансовите 

инструменти на Общността
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С оглед осигуряване на изграждането 
на необходимите съоръжения за 
доставки на всички видове горива, 
посочени в приложението, 
държавите-членки и Комисията 
дават възможност да се използва, 
наред с други източници, финансиране 
по TEN-E.

Or. es

Изменение 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Предложение за директива
Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Инструменти за финансиране

Комисията следва да създаде 
европейски фонд за опазване на 
климата, който наред с другото да 
подпомага придобиването на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства от възлагащи органи и 
възлагащи субекти по смисъла на член 
1.
Компетентните бюджетни органи 
следа да предвидят за тази цел 
необходимите ресурси в бюджета на 
ЕС.

Or. de

Обосновка

Ein europäischer Klimaschutzfonds stellt ein starkes Instrument zur beschleunigten 
Einführung neuer Technologien zur Bekämpfung des Klimawandels dar. Insbesondere im 
Bereich sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge wird die Einführung neuer 
Technologien durch die Bereitstellung zweckbestimmter öffentlicher Mittel sehr effektiv 
vorangetrieben werden.



PE407.696v01-00 40/45 AM\726332BG.doc

BG

Изменение 62
Hanne Dahl

Предложение за директива
Член 6 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Ако докладът посочи, че няма 
напредък, държавите-членки 
насърчават въвеждането на данък 
върху емисиите на CO2 за 
двигателите с вътрешно горене.

Or. en

Обосновка

The climate change is of such importance that we need to take serious action in promoting 
cleaner and more energy efficient road transport vehicles.

Изменение 63
Amalia Sartori

Предложение за директива
Приложение – таблица 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Таблица 1: Енергийно съдържание на 
моторните горива

Таблица 1: Енергийно съдържание на 
моторните горива

Гориво                 Енергийно съдържание Гориво                 Енергийно съдържание
Дизелово гориво                            36 MJ/l Дизелово гориво                            36 MJ/l
Бензинови горива                          32 MJ/l Бензинови горива                          32 MJ/l
Природен газ                            38 MJ/Nm3 Природен газ                            33 MJ/Nm3

ВНГ (втечнен нефтен газ)             24 MJ/l ВНГ (втечнен нефтен газ)             24 MJ/l
Етанол                                             21 MJ/l Етанол                                             21 MJ/l
Биодизел                                         33 MJ/l Биодизел                                         33 MJ/l
Емулсионни горива                       32 MJ/l Емулсионни горива                       32 MJ/l
Водород                                    11 MJ/Nm3 Водород                                    11 MJ/Nm3

Or. it
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Обосновка

Under type approval procedures, ruled consumption for passenger cars takes into account the 
fact that natural gas can be of low energy content. In order to ensure consistency with the 
ruled consumptions for existing vehicles, a value of 33 MJ, which refers to a mixed methane-
type product, should be used, rather than that of 38 MJ. Were the value suggested by the 
Commission to stand, problems would arise concerning a lack of consistency between the 
parameters established in the present proposal and the type approval parameters currently 
recognised as being official and a reference.

Изменение 64
Amalia Sartori

Предложение за директива
Приложение – таблица 2

Текст, предложен от Комисията

Таблица 2: Разходи за емисии в шосейния транспорт (по цени от 2007 г.):

CO2 NOx NMHC Прахови частици

2 
евроцента 
/kg

0,44 
евроцента/kg

0,1 
евроцента/kg

8,7 евроцента/kg

Изменение

Таблица 2: Разходи за емисии в шосейния транспорт (по цени от 2007 г.):

CO2 NOx NMHC Прахови частици

2 
евроцента
/kg

предстои да се 
определят

предстои да се 
определят

предстои да се 
определят

Or. it

Обосновка

The CO2 value appears to be in line with the values set for sectors regulated by the ETS, but
is vastly disproportionate to the values for polluting emissions shown in the table proposed by 



PE407.696v01-00 42/45 AM\726332BG.doc

BG

the Commission. Unless there is a further evaluation, the paradoxical situation will arise of 
the potential demonstrated by vehicles emitting very low levels of pollutants being 
disregarded, when they are ideal for improving air quality in urban areas, which is the main 
objective of this legislation. The values relating to polluting emissions must therefore be 
reassessed with that in mind. One alternative might be to establish an index of priorities to be 
assigned to the various types of emission shown in the table, so as to enable public 
administrations to establish which vehicles are best suited to the purpose, on the basis of their 
own emissions reduction strategies and specific local conditions.

Изменение 65
Martin Callanan

Предложение за директива
Приложение – Таблица 2

Текст, предложен от Комисията

Таблица 2: Разходи за емисии в пътния транспорт (по цени от 2007)

CO2 NOx NMHC Прахови частици

2 
евроцента 
/kg

0,44 
евроцента/kg

0,1 
евроцент/kg

8,7 евроцента/kg

Изменение

заличава се

Or. en

Обосновка

Europe’s cities and regions and / or contracting authorities should have the freedom to price 
pollutants in different ways, depending on local circumstances. They may want to address a 
particular pollutant should, for example, they be in breach of EU limit values, such as NO2 or 
PM10. In such circumstances they may want to place a higher ‘value’ on one pollutant over 
another. Although in principle the directive appears to be technology neutral, in practice 
rigid pricing of pollutants in the methodology tends to favour certain technologies over 
others.



AM\726332BG.doc 43/45 PE407.696v01-00

BG

Изменение 66
Margrete Auken

Предложение за директива
Приложение – таблица 2, колона 1, ред 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 евроцента /kg 3 евроцента/kg или пазарната цена на 
емисиите, в зависимост от това коя 
от двете е по-висока

Or. en

Обосновка

30€ / ton is more likely to represent an accurate carbon price over lifetime of vehicles 
purchased after 2010.

Изменение 67
Martin Callanan

Предложение за директива
Приложение – Таблица 3

Текст, предложен от Комисията

Таблица 3: Пробег през целия срок на служба на пътните транспортни средства

Категория на превозното средство Пробег за срока 
на служба

(Категории М и N, съгласно определенията на 
Директива 2007/46/ЕО)
Леки автомобили (М1) 200 000 km

Лекотоварни пътнопревозни средства (N1) 250 000 km

Тежкотоварни пътнопревозни средства (N2, 
N3)

1 000 000 km

Автобуси (M2, M3) 800 000 km

Изменение

Таблица 3: Пробег през целия срок на служба на пътните транспортни средства
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Or. en

Обосновка

Table contents amended to reflect the restricted scope to vehicle N1, N2 and M3.

Изменение 68
Margrete Auken

Предложение за директива
Приложение 1 а (ново)

Изменение

Разходи, свързани със замърсяването на въздуха в евро/тон на замърсител за 
пътен, железопътен и воден транспорт

Стойност на факторите в евро, по цени от 2000 г., Единица: 2000 евро/тон 
замърсител

Замърсител NOx NMVOC SO2 PM2.5 (източник отработени газове) PM10 (източници, различни от 
отработени газове)

Източник Анализ на 
разходите 
и ползите 
по CAFÉ  

Анализ на 
разходите 
и ползите 
по CAFÉ  

Анализ на 
разходите 
и ползите 
по CAFÉ  

HEATCO UBA 
прехвърлен 
към 
HEATCO

Анализ на 
разходите 
и ползите 
HEATCO/ 
CAFÉ (за 
морски 
транспорт)

HEATCO UBA 
прехвърлен 
към 
HEATCO

HEATCO

Чувствителност 
на анализа на 
разходите и 
ползите по 
CAFÉ 

Средна 
стойност 
на година 
живот 
(PM/O3)

Средна 
стойност 
на година 
живот 
(PM/O3)

Средна 
стойност 
на година 
живот 
(PM/O3)

Единица 2000 евро 
(емисии 
2010 г.)

2000 евро 
(емисии
2010 г.)

2000 евро 
(емисии
2010 г.)

2000 
евро

2000 евро 2000 евро 2000 
евро

2000 евро 2000 
евро

Местна среда Големи 
населени 
места

Населени 
места

Зони извън 
населени 
места

Големи 
населени 
места

Населени 
места

Зони 
извън 
населени 
места

Австрия 8,700 1,700 8,300 415,000 134,300 69,600 166,200 53,700 27,800
Белгия 5,200 2,500 11,000 422,200 136,200 91,100 169,900 54,500 36,500
България 1,800 200 1,000 43,000 13,800 11,000 17,200 5,500 4,400

Категория на превозното средство Пробег за срока 
на служба 

(Категории М и N, съгласно определенията на 
Директива 2007/46/ЕО)
Тежкотоварни пътнопревозни средства (N2, 
N3)

1 000 000 km

Автобуси (M3) 800 000 km
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Кипър 500 300 2,000 243,700 78,700 20,600 97,500 31,500 8,200
Чехия 7,300 1,000 8,000 252,600 81,400 62,700 101,000 32,600 25,100
Дания 4,400 700 5,200 386,800 124,700 45,500 154,700 49,900 18,200
Естония 800 100 1,800 133,400 43,400 22,500 53,400 17,300 9,000
Финландия 800 200 1,800 337,100 108,600 28,100 134,800 43,400 11,200
Франция 7,700 1,400 8,000 392,200 126,300 78,400 156,900 50,500 31,400
Германия 9,600 1,700 11,000 384,500 124,000 75,000 153,800 49,600 30,000
Гърция 800 300 1,400 248,700 80,100 35,000 99,500 32,100 14,000
Унгария 5,400 900 4,800 203,800 65,600 52,300 81,500 26,200 20,900
Ирландия 3,800 700 4,800 391,000 126,200 40,900 156,400 50,500 16,400
Италия 5,700 1,100 6,100 371,600 120,100 67,600 148,600 48,000 27,100
Латвия 1,400 200 2,000 115,700 37,200 21,500 46,300 14,900 8,600
Литва 1,800 200 2,400 143,100 46,500 28,600 57,200 18,600 11.400
Люксембург 8,700 2,700 9,800 671,500 216,200 95,700 268,600 86,500 38,300
Малта 700 400 2,200 245,400 78,700 20,400 98,200 31,500 8,200
Нидерландия 6,600 1,900 13,000 422,500 136,400 82,600 169,000 54,500 33,000
Норвегия 2,000 300 2,500 309,600 99,600 30,100 123,800 39,900 12,000
Полша 3,900 600 5,600 174,500 56,000 52,400 69,800 22,400 20,900
Португалия 1,300 500 3,500 259,500 83,600 38,500 103,800 33,500 15,400
Румъния 2,200 400 2,000 29,200 9,400 7,500 11,700 3,800 3,000
Словакия 5,200 700 4,900 194,200 62,100 52,400 77,700 24,900 21,000
Словения 6,700 1,400 6,200 262,900 84,500 54,500 105,200 33,800 21,800
Испания 2,600 400 4,300 299,600 96,400 41,200 119,900 38,600 16,500
Швеция 2,200 300 2,800 352,600 113,400 34,300 141,000 45,400 13,700
Швейцария 9,200 1,800 8,800 444,800 143,100 73,500 177,900 57,200 29,400
Великобритания 3,900 1,100 6,600 389,100 125,300 60,700 155,700 50,100 24,300
ЕС-25 4,400 1,000 5,600 26,000
Балтийско море 2,600 500 3,700 12,000
Средиземно море 500 300 2,000 5,600
Североизточен 
Атлантически 
океан

1,600 400 2,200 4,800

Северно море 5,100 1,900 6,900 28,000

Големи населени места: градове с население над 0,5 милиона жители
Населени места: малки и средни градове с население до 0,5 милиона жители

Or. en

Обосновка

Local authorities should be able to use more relevant cost values where they are available. 
Table as presented in the Council working document.
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