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Pakeitimas 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymas nesuderinamas su laisvos rinkos ekonomikos principais, pagal jį griežtai 
apribojamos vietos valdžios institucijų galimybės vykdyti viešuosius pirkimus. Be to, 
persvarstytame pasiūlyme neatsižvelgiama į komitetų 2006 m. birželio 29 d. patvirtintą 
poziciją (A6-0232/2006). 

Pakeitimas 13
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Šia direktyva siekiama plėtoti 
įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir 
efektyviai energiją naudojančių 
transporto priemonių rinką, kadangi tai 
būtų itin naudinga aplinkai, taip pat 
siekiama padaryti poveikį dideliais 
kiekiais gaminamų standartizuotų 
transporto priemonių, pvz., lengvųjų 
automobilių, autobusų ir tolimojo 
susisiekimo autobusų, sunkvežimių ir 
pan., rinkai. Atsižvelgiant į tai, 
neketinama daryti įtakos sprendimams 
sudaryti viešųjų pirkimų sutartis dėl 
gelbėjimo tarnybų arba kitų specializuotų 
transporto priemonių. 

Or. en
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Pagrindimas

Transporto priemonės, naudojamos teikti skubią pagalbą, arba kitos itin specializuotos 
transporto priemonės yra brangios ir gaminamos nedideliais kiekiais, taigi šios transporto 
priemonės nedaro didelio poveikio rinkai. 

Pakeitimas 14
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Įteisintą teršalų kiekį išmetančios ir 
energiją efektyviai vartojančios transporto 
priemonės iš pradžių bus brangesnės nei 
įprastos transporto priemonės. Sukūrus 
pakankamą tokių transporto priemonių 
paklausą turėtų būti užtikrintas sąnaudas 
sumažinsiantis masto ekonomijos poveikis.

(11) Įteisintą teršalų kiekį išmetančios ir 
energiją efektyviai vartojančios transporto 
priemonės iš pradžių bus brangesnės nei 
įprastos transporto priemonės. Sukūrus 
pakankamą tokių transporto priemonių 
paklausą turėtų būti užtikrintas sąnaudas 
sumažinsiantis masto ekonomijos poveikis 
ir sukurtos reikiamos aprūpinimo visomis 
priede nurodytomis degalų rūšimis 
infrastruktūros.

Or. es

Pakeitimas 15
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Įteisintą teršalų kiekį išmetančios ir 
energiją efektyviai vartojančios transporto 
priemonės iš pradžių bus brangesnės nei 
įprastos transporto priemonės. Sukūrus 
pakankamą tokių transporto priemonių 
paklausą turėtų būti užtikrintas sąnaudas 
sumažinsiantis masto ekonomijos poveikis.

(11) Įteisintą teršalų kiekį išmetančios ir 
energiją efektyviai vartojančios transporto 
priemonės iš pradžių bus brangesnės nei 
įprastos transporto priemonės. Sukūrus 
pakankamą tokių transporto priemonių 
paklausą galėtų būti užtikrintas sąnaudas 
sumažinsiantis masto ekonomijos poveikis.
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Or. de

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 16
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Didžiausias poveikis rinkai būtų 
padarytas, o geriausias sąnaudų ir naudos 
santykis užtikrintas tuo atveju, jeigu 
organizuojant viešąjį pirkimą įsigyti 
transporto priemones, kuriomis bus 
teikiamos vežimo viešuoju transportu 
paslaugos, būtų nustatytas privalomas 
reikalavimas transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudas 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius 
įtraukti į viešojo pirkimo sutarties 
sudarymo kriterijus.

(13) Poveikis rinkai būtų padarytas ir
geriausias sąnaudų ir naudos santykis 
galėtų būti užtikrintas tuo atveju, jeigu 
organizuojant viešąjį pirkimą įsigyti 
transporto priemones, kuriomis bus 
teikiamos vežimo viešuoju transportu 
paslaugos, būtų nustatytas privalomas 
reikalavimas transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudas 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius 
įtraukti į viešojo pirkimo sutarties 
sudarymo kriterijus.

Or. de

Pagrindimas

Komisijai darant prielaidą, kad didžiausias poveikis rinkai būtų padarytas ir geriausias 
sąnaudų ir naudos santykis būtų užtikrintas tuo atveju, jei būtų nustatytas privalomas 
reikalavimas transporto priemonės eksploatacinės trukmės sąnaudas suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius įtraukti į viešojo pirkimo sutarties 
sudarymo kriterijus, nublanksta ekonominiai sutarties sudarymo kriterijai, pvz., susiję su 
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priežiūros išlaidomis. Persvarstytame pasiūlyme nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų svarba 
tėra antraeilė siekiant viešųjų pirkimų metu įsigyti teisintą teršalų kiekį išmetančias ir 
energiją efektyviai naudojančias transporto priemones.

Pakeitimas 17
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Jeigu transporto priemonės sąnaudos 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius 
būtų įtrauktos į viešojo pirkimo sutarties 
sudarymo kriterijus, didesnės sąnaudos 
nebūtų primestos – tiesiog būtų priartintas 
laikas, kai apsisprendžiant su kuo sudaryti 
viešojo pirkimo sutartį būtų atsižvelgiama į 
transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudas. Išmetamųjų teršalų 
ribines vertes nustatantys Europos teršalų 
išmetimo normų teisės aktai papildomi šiuo 
metodu, kurį taikant nustatoma tikrojo 
išmetamųjų dujinių teršalų kiekio finansinė 
vertė ir kurį galima taikyti nepriimant jokių 
naujų standartų.

(14) Jeigu transporto priemonės sąnaudos 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius 
būtų įtrauktos į viešojo pirkimo sutarties 
sudarymo kriterijus, tai galėtų padėti 
numatyti transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudas priimant 
sprendimą sudaryti viešojo pirkimo 
sutartį. Išmetamųjų teršalų ribines vertes 
nustatantys Europos teršalų išmetimo 
normų teisės aktai papildomi šiuo metodu, 
kurį taikant nustatoma tikrojo išmetamųjų 
dujinių teršalų kiekio finansinė vertė ir kurį 
galima taikyti nepriimant jokių naujų 
standartų.

Or. de

Pagrindimas

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 
bei den Ticketpreisen führen.
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Pakeitimas 18
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Informacija apie sąnaudas, patiriamas 
dėl išmetamų CO2, NOx, angliavandenilių 
be metano ir kietųjų dalelių kiekių, surinkta 
atlikus „ExternE“ tyrimą, gauta iš Švaraus 
Europos aplinkos oro (CAFÉ) programos ir 
HEATCO tyrimo. Sąnaudos apskaičiuotos 
remiantis dabartinėmis vertėmis, kad 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo tvarka 
išliktų paprasta.

(15) Informacija apie sąnaudas, patiriamas 
dėl išmetamų CO2, NOx, angliavandenilių 
be metano ir kietųjų dalelių kiekių, surinkta 
atlikus „ExternE“ tyrimą, gauta iš Švaraus 
Europos aplinkos oro (CAFÉ) programos ir 
HEATCO tyrimo. Vis dėlto šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos ir toksiškos 
medžiagos turėtų būti vertinamos atskirai, 
kadangi pastaruoju atveju reikia 
atsižvelgti į piniginę poveikio žmonių 
sveikatai išraišką.

Or. en

Pakeitimas 19
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Net tuo atveju, jeigu būtų taikomi 
įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir 
efektyviai energiją vartojančių transporto 
priemonių viešojo pirkimo kriterijai, vis 
tiek leidžiama įtraukti kitus atitinkamus 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus. Nors minėti kriterijai ir būtų 
taikomi, vis tiek leidžiama rinktis 
transporto priemones, modernizuotas taip, 
kad jos atitiktų griežtesnius aplinkos 
apsaugos reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad greta šioje direktyvoje numatytų kriterijų ir metodologijos 
gali būti vadovaujamasi ir kitais kriterijais bei metodologijomis. Atsižvelgiant į tai, ši 
konstatuojamoji dalis buvo iš dalies pakeista ir prijungta prie pagrindinių direktyvos nuostatų 
kaip naujas straipsnis, įrašytas po 4 straipsnio.  

Pakeitimas 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Net tuo atveju, jeigu būtų taikomi 
įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir 
efektyviai energiją vartojančių transporto 
priemonių viešojo pirkimo kriterijai, vis 
tiek leidžiama įtraukti kitus atitinkamus 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus. Nors minėti kriterijai ir būtų 
taikomi, vis tiek leidžiama rinktis 
transporto priemones, modernizuotas taip, 
kad jos atitiktų griežtesnius aplinkos 
apsaugos reikalavimus.

(16) Net tuo atveju, jeigu būtų privalomai
taikomi įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir 
efektyviai energiją vartojančių transporto 
priemonių viešojo pirkimo kriterijai, vis 
tiek leidžiama nustatyti kitus prioritetinius 
atitinkamus viešojo pirkimo sutarties 
sudarymo kriterijus. Nors minėti kriterijai 
ir būtų taikomi, vis tiek leidžiama rinktis 
transporto priemones, modernizuotas taip, 
kad jos atitiktų griežtesnius aplinkos 
apsaugos reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Už prioritetinių sutarties sudarymo kriterijų nustatymą atsakingos pačios perkančiosios 
organizacijos. Direktyvoje turėtų būti aiškiai nurodyta, kad valdžios institucijoms paliekama 
galimybė lanksčiai pasirinkti taikomą viešųjų pirkimų procedūrą, taip pat pačioms nustatyti 
eksploatacinės trukmės sąnaudų kriterijaus svarbą priimant sprendimą sudaryti pirkimo 
sutartį.   
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Pakeitimas 21
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Net tuo atveju, jeigu būtų taikomi 
įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir 
efektyviai energiją vartojančių transporto 
priemonių viešojo pirkimo kriterijai, vis 
tiek leidžiama įtraukti kitus atitinkamus 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus. Nors minėti kriterijai ir būtų 
taikomi, vis tiek leidžiama rinktis 
transporto priemones, modernizuotas taip, 
kad jos atitiktų griežtesnius aplinkos 
apsaugos reikalavimus.

(16) Net tuo atveju, jeigu būtų 
savanoriškai taikomi įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir efektyviai energiją 
vartojančių transporto priemonių viešojo 
pirkimo kriterijai, vis tiek leidžiama 
įtraukti kitus atitinkamus viešojo pirkimo 
sutarties sudarymo kriterijus. Nors minėti 
kriterijai ir būtų taikomi, vis tiek leidžiama 
rinktis transporto priemones, 
modernizuotas taip, kad jos atitiktų 
griežtesnius aplinkos apsaugos 
reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant nepažeisti EB sutarties 5 straipsnyje įtvirtinto subsidiarumo principo, negalima 
ES lygmeniu nustatyti privalomų įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir efektyviai energiją 
naudojančių transporto priemonių viešojo pirkimo kriterijų. Reikalavimas transporto 
priemonės sąnaudas suvartojamai energijai, mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius privalomai įtraukti į viešojo pirkimo sutarties sudarymo kriterijus 
nesuderinamas su bendrosiomis ES viešųjų pirkimų direktyvomis. 

Pakeitimas 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Turėtų būti laikomasi Direktyvose 
2004/17/EB ir 2004/18/EB numatytų ribų.

Or. de
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Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nustatyti, kad turi būti laikomasi Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
numatytų ribų. Siekiant užtikrinti taisyklių veiksmingumą, mažesnio masto viešieji pirkimai 
turėtų nepatekti į taikymo sritį. 

Pakeitimas 23
Hanne Dahl

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Lėšas, gautas nustačius minimalų 
bendrą mokestį už CO2 dujų išlakas 
naudojant iškastinius energijos šaltinius, 
bus galima investuoti siekiant pereiti prie 
atsinaujinančios energijos šaltinių 
naudojimo ir skatinti taupyti energiją.

Or. en

Pagrindimas

Klimato kaitos problema tokia svarbi, kad turime imtis rimtų veiksmų siekiant skatinti naudoti 
transporto priemones, išmetančias mažesnį kiekį teršalų ir efektyviau naudojančių energiją.

Pakeitimas 24
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Kadangi pavienės valstybės narės 
nesugebėtų tinkamai skatinti platesnio 
įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir 
efektyviai energiją vartojančių transporto 
priemonių naudojimo ir kadangi siekiant 
šiam Europos sektoriui užtikrinti 
pakankamą rentabiliai gaminamų 
transporto priemonių paklausą veiksmų 

Išbraukta.
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reikia imtis Bendrijos lygiu, Bendrija gali 
imtis priemonių pagal Sutarties 5 
straipsnyje apibrėžtą subsidiarumo 
principą. Laikantis tame straipsnyje 
apibrėžto proporcingumo principo šioje 
direktyvoje nustatomos tik tokios 
priemonės, kurios reikalingos tiems 
tikslams pasiekti,

Or. de

Pagrindimas

Komisija tiesiog daro prielaidą, kad valstybės narės nesugebėtų pačios tinkamai pasiekti 
tikslo skatinti platesniu mastu naudoti įteisintą teršalų kiekį išmetančias ir efektyviai energiją 
naudojančias transporto priemones ir kad Bendrijos lygmeniu įgyvendinami veiksmai padėtų     
Europos pramonės sektoriuje užtikrinti pakankamą rentabiliai gaminamų šių transporto 
priemonių kiekį. 

Pakeitimas 25
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Valstybės narės ir Komisija turėtų ir 
toliau remti iniciatyvas, susijusias su 
miesto transportu, pvz., programas 
CIVITAS ir „Pažangi energetika 
Europai“. 

Or. de

Pagrindimas

ES iniciatyvos, pvz., programos CIVITAS ir „Pažangi energetika Europai“, pasirodė esančios 
itin sėkmingos siekiant skatinti įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir efektyviai energiją 
naudojančių transporto priemonių naudojimą, todėl jos turėtų būti ir toliau remiamos. 
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Pakeitimas 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Valstybės narės ir Komisija turėtų ir 
toliau remti iniciatyvas, susijusias su 
miesto transportu, pvz., programas 
CIVITAS ir „Pažangi energetika 
Europai“.

Or. de

Pagrindimas

ES iniciatyvos, pvz., programos CIVITAS ir „Pažangi energetika Europai“, pasirodė esančios 
itin sėkmingos siekiant skatinti įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir efektyviai energiją 
naudojančių transporto priemonių naudojimą, todėl jos turėtų būti ir toliau remiamos.

Pakeitimas 27
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant skatinti įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir efektyviai energiją 
vartojančių kelių transporto priemonių 
naudojimą šioje direktyvoje nustatomas 
reikalavimas, kad Direktyvose 2004/17/EB 
ir 2004/18/EB apibrėžtos perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai į 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus įtrauktų transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudas 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius 
arba kad pirkdami tokias transporto 
priemones tuos kriterijus taikytų pagal 
sutartį su valstybės institucijomis, jų 
išduotą licenciją, leidimą arba sertifikatą 

Siekiant skatinti įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir efektyviai energiją 
vartojančių kelių transporto priemonių 
naudojimą šioje direktyvoje nustatomas 
reikalavimas, kad Direktyvose 2004/17/EB 
ir 2004/18/EB apibrėžtos perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai į 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus įtrauktų transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudas 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius 
arba kad pirkdami tokias transporto 
priemones tuos kriterijus taikytų pagal 
sutartį su valstybės institucijomis, jų 
išduotą licenciją, leidimą arba sertifikatą 
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paslaugas teikiantys operatoriai. paslaugas teikiantys operatoriai. Į šios 
direktyvos taikymo sritį turėtų nepatekti 
kelių transporto priemonės, kurias 
valstybės institucijos ir (arba) operatoriai 
naudoja operatyvinei pagalbai teikti ir 
vietos viešojo transporto infrastruktūros 
priežiūrai užtikrinti. 

Or. de

Pagrindimas

Specialios transporto priemonės, skirtos užtikrinti vietos viešojo transporto sistemos veikimą, 
pvz., prižiūrėti antžeminius laidus, perkamos itin nedideliais kiekiais ir gaminamos pagal 
užsakymą. Šios transporto priemonės neturėtų būti įtrauktos į direktyvos taikymo sritį, 
kadangi kasdieniai jų maršrutai būna itin skirtingi, taigi neįmanoma pagal suderintą metodą 
apskaičiuoti suvartojamos energijos ir išmetamų teršalų kiekio. Neįtraukus šių transporto 
priemonių į taikymo sritį, sumažėtų išlaidų, susijusių su direktyvos nuostatų perkėlimo ir 
įgyvendinimo stebėsena.

Pakeitimas 28
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant skatinti įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir efektyviai energiją 
vartojančių kelių transporto priemonių 
naudojimą šioje direktyvoje nustatomas 
reikalavimas, kad Direktyvose 2004/17/EB 
ir 2004/18/EB apibrėžtos perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai į 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo
kriterijus įtrauktų transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudas 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius 
arba kad pirkdami tokias transporto 
priemones tuos kriterijus taikytų pagal 
sutartį su valstybės institucijomis, jų 
išduotą licenciją, leidimą arba sertifikatą 
paslaugas teikiantys operatoriai.

Siekiant skatinti įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir efektyviai energiją 
vartojančių kelių transporto priemonių 
naudojimą šioje direktyvoje nustatomas 
reikalavimas, kad Direktyvose 2004/17/EB 
ir 2004/18/EB apibrėžtos perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai į 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus įtrauktų naujos transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės 
sąnaudas suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius arba kad pirkdami tokias 
transporto priemones tuos kriterijus taikytų 
pagal sutartį su valstybės institucijomis, jų 
išduotą licenciją, leidimą arba sertifikatą 
paslaugas teikiantys operatoriai.
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Šioje direktyvoje:

 „kelių transporto priemonė“ reiškia 
N2 arba N3 kategorijoms priskirtą 
transporto priemonę; transporto 
priemonės, kurias viešųjų paslaugų 
operatoriai naudoja keleiviams vežti, 
priskiriamos M3 kategorijai;

  „viešųjų paslaugų operatorius“ reiškia 
įmonę, kurios veikla atitinka 2007 m. 
spalio 23 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1370/2007 
dėl keleivinio geležinkelių ir kelių 
transporto viešųjų paslaugų1 pateiktą 
apibrėžtį.
1 OL L 315,  2007 12 3, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tema Tema ir tikslas
Siekiant skatinti įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir efektyviai energiją 
vartojančių kelių transporto priemonių 
naudojimą šioje direktyvoje nustatomas 
reikalavimas, kad Direktyvose 2004/17/EB 
ir 2004/18/EB apibrėžtos perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai į 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus įtrauktų transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudas 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius 
arba kad pirkdami tokias transporto 
priemones tuos kriterijus taikytų pagal 
sutartį su valstybės institucijomis, jų 
išduotą licenciją, leidimą arba sertifikatą 
paslaugas teikiantys operatoriai.

Šios direktyvos tikslas  remti ir skatinti 
aplinkai nekenksmingų ir efektyviai 
energiją naudojančių transporto 
priemonių rinkos plėtrą. Kaip viena iš 
priemonių siekiant šio tikslo numatoma, 
kad vykdant viešųjų pirkimų procedūras 
turėtų būti atsižvelgta į viso eksploatavimo 
laikotarpio sąnaudas, įskaitant aplinkos 
apsaugai skirtas išlaidas. Siekiant skatinti 
įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir 
efektyviai energiją vartojančių kelių 
transporto priemonių naudojimą šioje 
direktyvoje nustatomas reikalavimas, kad 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtos perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai į viešojo pirkimo 
sutarties sudarymo kriterijus įtrauktų 
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transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudas suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius arba kad pirkdami tokias 
transporto priemones tuos kriterijus taikytų 
pagal sutartį su valstybės institucijomis, jų 
išduotą licenciją, leidimą arba sertifikatą 
paslaugas teikiantys operatoriai.

Or. de

Pagrindimas

Viešieji pirkimai  viena iš veiksmingų priemonių siekiant skatinti aplinkai nekenksmingų ir 
efektyviai energiją naudojančių transporto priemonių rinkos plėtrą.

Pakeitimas 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant skatinti įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir efektyviai energiją 
vartojančių kelių transporto priemonių 
naudojimą šioje direktyvoje nustatomas 
reikalavimas, kad Direktyvose 2004/17/EB 
ir 2004/18/EB apibrėžtos perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai į 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus įtrauktų transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudas 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius 
arba kad pirkdami tokias transporto 
priemones tuos kriterijus taikytų pagal 
sutartį su valstybės institucijomis, jų 
išduotą licenciją, leidimą arba sertifikatą 
paslaugas teikiantys operatoriai.

Siekiant skatinti įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir efektyviai energiją 
vartojančių kelių transporto priemonių 
naudojimą šioje direktyvoje 
rekomenduojama, kad Direktyvose 
2004/17/EB ir 2004/18/EB apibrėžtos 
perkančiosios organizacijos ir perkantieji 
subjektai, sudarydami viešojo pirkimo 
sutartis, atsižvelgtų į naujos transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės 
sąnaudas suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius kaip į gaires arba kad 
pirkdami tokias transporto priemones į 
šiuos aspektus kaip į gaires atsižvelgtų
pagal sutartį su valstybės institucijomis, jų 
išduotą licenciją, leidimą arba sertifikatą 
paslaugas teikiantys operatoriai.

(Pakeitimas dėl „gairių“ taikomas visam 
tekstui. Priėmus šį pakeitimą reikės 
atitinkamai pakeisti visą tekstą. Žodžiai 
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„sutarties sudarymo kriterijai“ arba 
sutrumpintai „kriterijai“ turėtų būti 
pakeisti žodžiu „gairės“.)

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlyme perimama viešųjų pirkimų direktyvose vartojama terminologija, tačiau 
prieštaraujama pagrindiniams ES viešųjų pirkimų teisės principams. Tai tik iškreiptų 
sprendimų priėmimo procesą viešųjų pirkimų procedūrų metu. Siekiant aiškiai atskirti 
svarstomo pasiūlymo tekstą ir viešųjų pirkimų teisės aktų terminologiją, turėtų būti 
vartojamas žodis „gairės“. Vietos valdžios institucijos daugelyje sričių neturi kito 
pasirinkimo ir perka panaudotas transporto priemones.  

Pakeitimas 31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje:

 „kelių transporto priemonė“ – tai 
transporto priemonė, patenkanti į šios 
direktyvos priedo 3 lentelėje išvardytas 
transporto priemonių kategorijas;

 „operatorius“, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, reiškia įmonę, vykdančią 
pagal viešųjų paslaugų sutartį prisiimtus 
įsipareigojimus teikti viešąsias paslaugas 
vadovaujantis 2007 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1370/2007 dėl 
keleivinio geležinkelių ir kelių transporto 
viešųjų paslaugų1.
1 OL L 315, 2007 12 3, p. 1.

Or. en
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Pakeitimas 32
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Ši direktyva netaikoma tokio tipo kelių 
transporto priemonėms:
 transporto priemonėms, kurios 
naudojamos teikti skubiai pagalbai, pvz., 
greitosios medicininės pagalbos 
automobiliai, organų transplantacijos ir 
kraujo gabenimo automobiliai, gaisrinės 
ir gelbėjimo tarnybų automobiliai bei 
civilinės pagalbos operatyviniai 
automobiliai;  

 itin specializuotoms ir nedideliais 
kiekiais gaminamoms transporto 
priemonėms.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti patikslinta direktyvos taikymo sritis. Gelbėjimo tarnybų automobiliai ir kitos itin 
specializuotos transporto priemonės yra brangios ir gaminamos nedideliais kiekiais, taigi jos 
nedaro didelio poveikio rinkai. 

Pakeitimas 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Ši direktyva netaikoma tokio tipo kelių 
transporto priemonėms:

 specialios paskirties transporto 
priemonėms, naudojamoms viešojo 
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transporto sektoriuje ir skirtoms 
operatyvinei pagalbai bei infrastruktūros 
priežiūrai užtikrinti;

 specializuotoms ugniagesių komandų, 
gatvių valymo ir kanalizacijos valymo 
transporto priemonėms.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešasis įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir 
efektyviai energiją vartojančių kelių 

transporto priemonių pirkimas 

Viešasis įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir 
efektyviai energiją naudojančių kelių 

transporto priemonių pirkimas 
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB
apibrėžtos perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai ne vėliau kaip nuo 7 
straipsnio 1 dalyje nustatytos datos 3 
straipsnyje apibrėžtą metodiką naudotų 
kiekvieną kartą, kai organizuodamos 
viešąjį kelių transporto priemonių pirkimą 
tos organizacijos ar subjektai transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės 
sąnaudas suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius taiko kaip viešojo pirkimo 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 1a 
straipsnyje apibrėžtos perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai ne 
vėliau kaip nuo 7 straipsnio 1 dalyje 
nustatytos datos 2a ir 3 straipsniuose
apibrėžtą metodiką naudotų kiekvieną 
kartą, kai organizuodamos viešąjį naujų 
kelių transporto priemonių pirkimą tos 
organizacijos ar subjektai transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės 
sąnaudas suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius taiko kaip viešojo pirkimo 
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sutarties sudarymo kriterijų. sutarties sudarymo kriterijų.
2. Valstybės narės užtikrina, kad 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtoms perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams organizuojant bet kokį viešąjį 
kelių transporto priemonių pirkimą 
transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2  dujų ir 
kitų teršalų kiekius laikantis 3 straipsnyje
apibrėžtos metodikos ne vėliau kaip nuo 
2012 m. sausio 1 d. būtų įtraukiamos į 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtoms perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams organizuojant bet kokį viešąjį 
naujų kelių transporto priemonių pirkimą 
transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius laikantis 2a ir 
3 straipsniuose apibrėžtos metodikos ne 
vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 1 d. būtų 
įtraukiamos į viešojo pirkimo sutarties 
sudarymo kriterijus.

3. Valstybės narės užtikrina, kad perkant 
kelių transporto priemones, kuriomis pagal 
valstybės institucijų išduotą licenciją, 
leidimą arba sertifikatą bus teikiamos 
keleivių vežimo viešuoju transportu 
paslaugos, kaip kriterijus laikantis 3 
straipsnyje apibrėžtos metodikos ir ne 
vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 1 d. būtų 
taikomos transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudos 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2  dujų ir kitų teršalų kiekius.

3. Valstybės narės užtikrina, kad perkant 
naujas kelių transporto priemones, 
kuriomis pagal valstybės institucijų išduotą 
licenciją, leidimą arba sertifikatą bus 
teikiamos keleivių vežimo viešuoju 
transportu paslaugos, kaip kriterijus 
laikantis 2a ir 3 straipsniuose apibrėžtos 
metodikos ir ne vėliau kaip nuo 2012 m. 
sausio 1 d. būtų taikomos transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės 
sąnaudos suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius.

Or. de

Pagrindimas

Vietos valdžios institucijos daugelyje sričių neturi kito pasirinkimo ir perka panaudotas 
transporto priemones.

Pakeitimas 35
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 1. Valstybės narės užtikrina, kad 
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Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtos perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai ne vėliau kaip nuo 7 
straipsnio 1 dalyje nustatytos datos 3 
straipsnyje apibrėžtą metodiką naudotų 
kiekvieną kartą, kai organizuodamos 
viešąjį kelių transporto priemonių pirkimą 
tos organizacijos ar subjektai transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės 
sąnaudas suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius taiko kaip viešojo pirkimo 
sutarties sudarymo kriterijų.

Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtos perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai ne vėliau kaip nuo 7 
straipsnio 1 dalyje nustatytos datos 3 
straipsnyje apibrėžtą metodiką arba kitą 
atitinkamą modelį, kuris jiems atrodo 
tinkamas, naudotų kiekvieną kartą, kai 
organizuodamos viešąjį kelių transporto 
priemonių pirkimą tos organizacijos ar 
subjektai transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudas 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius 
taiko kaip viešojo pirkimo sutarties 
sudarymo kriterijų.

Or. de

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų padėti plėtoti pažangiąją patirtį sudarant galimybę valdžios institucijoms 
ir operatoriams vietos viešojo transporto sektoriuje taikyti atitinkamus savo metodus arba 
direktyvoje nurodytą metodologiją. Taigi gali būti panaudoti metodai, pagrįsti principu „nuo 
išgavimo iki panaudojimo“ (angl. „well-to-wheel“) bendram išmetamų teršalų kiekiui 
įvertinti.

Pakeitimas 36
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtos perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai ne vėliau kaip nuo 7 
straipsnio 1 dalyje nustatytos datos 3 
straipsnyje apibrėžtą metodiką naudotų 
kiekvieną kartą, kai organizuodamos 
viešąjį kelių transporto priemonių pirkimą 
tos organizacijos ar subjektai transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės
sąnaudas suvartojamai energijai, 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtos perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai ne vėliau kaip nuo 7 
straipsnio 1 dalyje nustatytos datos 3 
straipsnyje apibrėžtą metodiką arba kitą 
atitinkamą modelį, kuris jiems atrodo 
tinkamas, naudotų kiekvieną kartą, kai 
organizuodamos viešąjį naujų kelių 
transporto priemonių pirkimą tos 
organizacijos ar subjektai transporto 
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mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius taiko kaip viešojo pirkimo 
sutarties sudarymo kriterijų.

priemonės eksploatacinės trukmės 
sąnaudas suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius taiko kaip viešojo pirkimo 
sutarties sudarymo kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva turėtų būti siekiama užtikrinti, kad į aplinkos apsaugos aspektą būtų 
atsižvelgiama kiekvienos viešųjų pirkimų procedūros metu. Kai kurios perkančiosios 
organizacijos tai jau daro, taikydamos patobulintą modelį. Ši direktyva turėtų padėti nuolat 
plėtoti pažangiąją patirtį sudarant galimybę valdžios institucijoms ir operatoriams vietos 
viešojo transporto sektoriuje taikyti atitinkamus savo metodus arba direktyvoje nurodytą 
metodologiją. Tai naudinga perkančiajai institucijai dar ir todėl, kad sudaroma galimybė 
panaudoti modelį, pagrįstą principu „nuo išgavimo iki panaudojimo“ (angl. „well-to-wheel“) 
bendram išmetamų teršalų kiekiui įvertinti. Pagal 3 straipsnyje numatytą metodologiją to 
daryti negalima.

Pakeitimas 37
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtoms perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams organizuojant bet kokį viešąjį 
kelių transporto priemonių pirkimą 
transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius laikantis 3 straipsnyje 
apibrėžtos metodikos ne vėliau kaip nuo 
2012 m. sausio 1 d. būtų įtraukiamos į 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtoms perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams organizuojant bet kokį viešąjį 
naujų kelių transporto priemonių pirkimą 
transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius laikantis 3 straipsnyje 
apibrėžtos metodikos arba taikant kitą 
atitinkamą modelį, kuris jiems atrodo 
tinkamas, ne vėliau kaip nuo 2012 m. 
sausio 1 d. būtų įtraukiamos į viešojo 
pirkimo sutarties sudarymo kriterijus.

Or. de
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Pagrindimas

Ši direktyva turėtų padėti plėtoti pažangiąją patirtį sudarant galimybę valdžios institucijoms 
ir operatoriams vietos viešojo transporto sektoriuje taikyti atitinkamus savo metodus arba 
direktyvoje nurodytą metodologiją. Taigi gali būti panaudoti metodai, pagrįsti principu „nuo 
išgavimo iki panaudojimo“ (angl. „well-to-wheel“) bendram išmetamų teršalų kiekiui 
įvertinti.

Pakeitimas 38
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtoms perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams organizuojant bet kokį viešąjį 
kelių transporto priemonių pirkimą 
transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius laikantis 3 straipsnyje 
apibrėžtos metodikos ne vėliau kaip nuo 
2012 m. sausio 1 d. būtų įtraukiamos į 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtoms perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams organizuojant bet kokį viešąjį 
naujų kelių transporto priemonių pirkimą 
transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius laikantis 3 straipsnyje 
apibrėžtos metodikos arba taikant kitą 
atitinkamą modelį, kuris jiems atrodo 
tinkamas, ne vėliau kaip nuo 2012 m. 
sausio 1 d. būtų įtraukiamos į viešojo 
pirkimo sutarties sudarymo kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis bendruomeninių transporto organizacijų ir mažų operatorių perka panaudotas 
transporto priemones ir dažnai neskelbia oficialaus konkurso, taigi direktyvos reikalavimai 
sukurtų neproporcingą naštą šioms organizacijoms. Direktyva neturėtų būti taikoma 
panaudotoms transporto priemonėms. Šia direktyva turėtų būti siekiama užtikrinti, kad į 
aplinkos apsaugos aspektą būtų atsižvelgiama kiekvienos viešųjų pirkimų procedūros metu. 
Kai kurios perkančiosios organizacijos tai jau daro, taikydamos patobulintą modelį.
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Pakeitimas 39
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad perkant 
kelių transporto priemones, kuriomis pagal 
valstybės institucijų išduotą licenciją, 
leidimą arba sertifikatą bus teikiamos 
keleivių vežimo viešuoju transportu 
paslaugos, kaip kriterijus laikantis 3 
straipsnyje apibrėžtos metodikos ir ne 
vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 1 d. būtų 
taikomos transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudos 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius.

3. Valstybės narės užtikrina, kad perkant 
kelių transporto priemones, kuriomis pagal 
valstybės institucijų išduotą licenciją, 
leidimą arba sertifikatą bus teikiamos 
keleivių vežimo viešuoju transportu 
paslaugos, kaip kriterijus laikantis 3 
straipsnyje apibrėžtos metodikos arba 
taikant kitą atitinkamą modelį, kuris jiems 
atrodo tinkamas, ir ne vėliau kaip nuo 
2012 m. sausio 1 d. būtų taikomos 
transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius.

Or. de

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų padėti plėtoti pažangiąją patirtį sudarant galimybę valdžios institucijoms 
ir operatoriams vietos viešojo transporto sektoriuje taikyti atitinkamus savo metodus arba 
direktyvoje nurodytą metodologiją. Taigi gali būti panaudoti metodai, pagrįsti principu „nuo 
išgavimo iki panaudojimo“ (angl. „well-to-wheel“) bendram išmetamų teršalų kiekiui 
įvertinti.

Pakeitimas 40
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad perkant 
kelių transporto priemones, kuriomis pagal 
valstybės institucijų išduotą licenciją, 
leidimą arba sertifikatą bus teikiamos 
keleivių vežimo viešuoju transportu 

3. Valstybės narės užtikrina, kad perkant 
naujas kelių transporto priemones, 
kuriomis pagal valstybės institucijų išduotą 
licenciją, leidimą arba sertifikatą bus 
teikiamos keleivių vežimo viešuoju 
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paslaugos, kaip kriterijus laikantis 3 
straipsnyje apibrėžtos metodikos ir ne 
vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 1 d. būtų 
taikomos transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudos 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius.

transportu paslaugos, kaip kriterijus 
laikantis 3 straipsnyje apibrėžtos 
metodikos arba taikant kitą atitinkamą 
modelį, kuris jiems atrodo tinkamas, ir ne 
vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 1 d. būtų 
taikomos transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudos 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis bendruomeninių transporto organizacijų ir mažų operatorių perka panaudotas 
transporto priemones ir dažnai neskelbia oficialaus konkurso, taigi direktyvos reikalavimai 
sukurtų neproporcingą naštą šioms organizacijoms. Direktyva neturėtų būti taikoma 
panaudotoms transporto priemonėms. Šia direktyva turėtų būti siekiama užtikrinti, kad į 
aplinkos apsaugos aspektą būtų atsižvelgiama kiekvienos viešųjų pirkimų procedūros metu. 
Kai kurios perkančiosios organizacijos tai jau daro, taikydamos patobulintą modelį. Ši 
direktyva turėtų padėti nuolat plėtoti pažangiąją patirtį sudarant galimybę valdžios 
institucijoms ir operatoriams vietos viešojo transporto sektoriuje taikyti atitinkamus savo 
metodus arba direktyvoje nurodytą metodologiją.

Pakeitimas 41
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vietos, regioninės ar nacionalinės 
institucijos, kurios bent jau 75 proc. savo 
metinių specialių viešųjų pirkimų metu 
įsigyja įteisintą teršalų kiekį išmetančias 
ir efektyviai energiją naudojančias kelių 
transporto priemones, gali naudoti ženklą 
„Įteisintą teršalų kiekį išmetantis ir 
efektyviai energiją naudojantis miesto 
transportas“. Komisija nustato vienodą šio 
ženklo dizainą.

Or. en
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Pagrindimas

Remiamasi pranešėjo pateiktu pakeitimu, tačiau siūloma galimybę ženklinti suteikti tik toms 
valdžios institucijoms, kurios didžiąją savo transporto priemonių dalį įsigyja vadovaudamosi 
jų poveikio aplinkai kriterijais.  

Pakeitimas 42
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kelių transporto priemonių 
gamintojai, pateikdami šioje direktyvoje 
nurodytas transporto priemones į prekybą, 
turi nurodyti orientacinius duomenis apie 
viso jų eksploatavimo laikotarpio 
sąnaudas energijai, mokesčiams už 
išmetamą CO2 dujų ir kitų teršalų kiekį. 

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų ir įsigijimo procesų metu gamintojai turi daugiausia galimybių nurodyti 
orientacinius duomenis apie pateikiamų į prekybą transporto priemonių viso eksploatavimo 
laikotarpio sąnaudas suvartojamai energijai, mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius. Ekologinio ženklinimo precedentas jau buvo numatytas ES teisės aktuose.

Pakeitimas 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
1 ir 2 straipsnių taikymo galimybės

1 ir 2 dalyse minimus reikalavimus būtina 
tenkinti taikant vieną iš šių pasirinkimo 
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variantų:
a) kelių transporto priemonių pirkimo 
dokumentuose nustatyti  technines 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
poveikio aplinkai specifikacijas, 
atsižvelgiant į minėtųjų veiksnių poveikį, 
taip pat į bet kokį papildomą poveikį 
aplinkai arba
b) atsižvelgti į poveikį energijos vartojimui 
ir aplinkai priimant sprendimą sudaryti 
pirkimo sutartį, t. y.: 

 tais atvejais, kai taikoma viešųjų 
pirkimų procedūra, į šį poveikį atsižvelgti 
nustatant atitinkamus sutarties sudarymo 
kriterijus ir

 tais atvejais, kai pateikiama ir 
sprendime sudaryti pirkimo sutartį 
nurodoma šio poveikio finansinė vertė, 
taikyti 3 straipsnyje nurodytą 
metodologiją.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šias nuostatas valstybėms narėms suteikiama daugiau galimybių lanksčiai nuspręsti, 
kaip įgyvendinti 1 ir 2 straipsnių reikalavimus. Atsižvelgiama į tai, kokių veiksmų valstybės 
narės jau ėmėsi patvirtindamos savo nacionalines taisykles ir įvairius standartus. 

Pakeitimas 44
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąnaudų energijai kriterijaus ir aplinkos 
reikalavimų taikymo sąnaudų kriterijaus 
naudojimas organizuojant viešąjį 
transporto priemonių pirkimą

Sąnaudų energijai kriterijaus ir aplinkos 
reikalavimų taikymo sąnaudų kriterijaus 
naudojimas organizuojant viešąjį naujų
transporto priemonių pirkimą

Or. en
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Pagrindimas

Daugelis bendruomeninių transporto organizacijų ir mažų operatorių naudoja panaudotas 
transporto priemones ir dažnai neskelbia oficialaus konkurso, taigi direktyvos reikalavimai 
sukurtų neproporcingą naštą šioms organizacijoms. Direktyva neturėtų būti taikoma 
panaudotoms transporto priemonėms.

Pakeitimas 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šios direktyvos tikslams transporto 
priemonių, kurioms įsigyti organizuojamas 
viešasis pirkimas, eksploatacinės trukmės 
sąnaudų suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir kitų 
teršalų kiekius finansinė vertė nustatoma ir 
tos sąnaudos apskaičiuojamos taikant šio 
straipsnio a, b ir c punktuose nustatytą 
metodiką.

1. 2a straipsnio b punkto tikslams naujų 
transporto priemonių, kurioms įsigyti 
organizuojamas viešasis pirkimas, 
eksploatacinės trukmės sąnaudų 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius 
finansinė vertė nustatoma ir tos sąnaudos 
apskaičiuojamos taikant šio straipsnio a, b 
ir c punktuose nustatytą metodiką.

Or. de

Pagrindimas

Vietos valdžios institucijos daugelyje sričių neturi kito pasirinkimo ir perka panaudotas 
transporto priemones.

Pakeitimas 46
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- turi būti taikoma vienoda energijos 
vieneto piniginė vertė. Ši vienoda piniginė 
vertė, neatskaičius mokesčių, turi būti 
mažesnioji vertė iš tų energijos vieneto, 

 turi būti taikoma vienoda energijos 
vieneto piniginė vertė. Ši vienoda piniginė 
vertė, įskaitant mokesčius, turi būti 
mažesnioji vertė iš tų energijos vieneto, 
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kuris gaunamas iš variklinių transporto 
priemonių degalų – benzino arba dyzelino 
– sąnaudų;

kuris gaunamas iš variklinių transporto 
priemonių degalų – benzino arba dyzelino 
– sąnaudų;

Or. en

Pagrindimas

Daugelis valdžios institucijų, kaip visi vartotojai, moka mokesčius už degalus, kurie sudaro 
dalį bendrų transporto priemonės eksploatavimo laikotarpio sąnaudų degalams. 

Pakeitimas 47
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnies 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų kiekius 
apskaičiuojamos eksploatacinę transporto 
priemonės ridą, nustatytą pagal šio 
straipsnio 3 dalies nuostatas, dauginant iš 
nuvažiavus kilometro atstumą išmesto CO2
dujų kiekio (jis nurodomas kilogramais), 
apskaičiuoto pagal šio straipsnio 2 dalies 
nuostatas, ir dauginant iš priedo 2 lentelėje 
nustatytos išmetamo teršalų kilogramo 
kainos;

(b) transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų kiekius 
apskaičiuojamos eksploatacinę transporto 
priemonės ridą, nustatytą pagal šio 
straipsnio 3 dalies nuostatas, dauginant iš 
nuvažiavus kilometro atstumą išmesto CO2
dujų kiekio (jis nurodomas kilogramais), 
apskaičiuoto pagal šio straipsnio 2 dalies 
nuostatas, ir dauginant iš priedo 2 lentelėje 
nustatytos išmetamo teršalų kilogramo 
kainos arba iš didesnės kainos;

Or. en

Pagrindimas

Jei valdžios institucijos norėtų nustatyti didesnę kainą už CO2 dujų išlakų kiekius nei 
nurodyta lentelėse, pvz., siekdamos vykdyti įsipareigojimus mažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išlakas, joms turėtų būti sudaryta atitinkama galimybė. 
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Pakeitimas 48
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnies 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų kiekius 
apskaičiuojamos eksploatacinę transporto 
priemonės ridą, nustatytą pagal šio 
straipsnio 3 dalies nuostatas, dauginant iš 
nuvažiavus kilometro atstumą išmesto CO2
dujų kiekio (jis nurodomas kilogramais), 
apskaičiuoto pagal šio straipsnio 2 dalies 
nuostatas, ir dauginant iš priedo 2 lentelėje
nustatytos išmetamo teršalų kilogramo 
kainos;

(b) transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų kiekius 
apskaičiuojamos eksploatacinę transporto 
priemonės ridą, nustatytą pagal šio 
straipsnio 3 dalies nuostatas, dauginant iš 
nuvažiavus kilometro atstumą išmesto CO2
dujų kiekio (jis nurodomas kilogramais), 
apskaičiuoto pagal šio straipsnio 2 dalies 
nuostatas, ir dauginant iš išmetamo teršalų 
kilogramo kainos, gautos remiantis kelių 
transporto priemonės gamintojo 
nurodytais orientaciniais duomenimis 
arba apskaičiuotos taikant atitinkamą 
modelį, kuris perkančiajai organizacijai 
atrodo tinkamas.

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva turėtų būti siekiama užtikrinti, kad į aplinkos apsaugos aspektą būtų 
atsižvelgiama kiekvienos viešųjų pirkimų procedūros metu. Kai kurios perkančiosios 
organizacijos tai jau daro, taikydamos patobulintą modelį. Ši direktyva turėtų padėti toliau 
plėtoti pažangiąją patirtį sudarant galimybę valdžios institucijoms ir operatoriams vietos 
viešojo transporto sektoriuje taikyti atitinkamus savo metodus, atsižvelgiant į kelių transporto 
priemonės gamintojo pateiktus orientacinius duomenis, kadangi viešųjų pirkimų procedūros 
metu gamintojas turi daugiausiai galimybių pateikti minėtuosius duomenis, arba remtis 
direktyvoje nurodyta metodologija.
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Pakeitimas 49
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnies 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų kiekius 
apskaičiuojamos eksploatacinę transporto 
priemonės ridą, nustatytą pagal šio 
straipsnio 3 dalies nuostatas, dauginant iš 
nuvažiavus kilometro atstumą išmesto CO2  
dujų kiekio (jis nurodomas kilogramais), 
apskaičiuoto pagal šio straipsnio 2 dalies 
nuostatas, ir dauginant iš priedo 2 lentelėje 
nustatytos išmetamo teršalų kilogramo 
kainos;

(b) transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų kiekius 
apskaičiuojamos eksploatacinę transporto 
priemonės ridą, nustatytą pagal šio 
straipsnio 3 dalies nuostatas, dauginant iš 
nuvažiavus kilometro atstumą išmesto CO2
dujų kiekio (jis nurodomas kilogramais), 
apskaičiuoto pagal šio straipsnio 2 dalies 
nuostatas, ir dauginant iš priedo 2 lentelėje 
nustatytos išmetamo teršalų kilogramo 
kainos arba taikant kitą atitinkamą 
metodą, kuris perkančiajai organizacijai  
atrodo tinkamas.

Or. de

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų padėti nuolat plėtoti pažangiąją patirtį sudarant galimybę valdžios 
institucijoms ir operatoriams vietos viešojo transporto sektoriuje taikyti atitinkamus savo 
dažniausiai jau sukurtus metodus, atsižvelgiant į kelių transporto priemonės gamintojo 
pateiktus orientacinius duomenis, arba remtis direktyvoje nurodyta metodologija.

Pakeitimas 50
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos mokesčiams už 
išmetamus teršalų kiekius apskaičiuojamos 
sudedant transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudas 
mokesčiams už išmetamus azoto oksidų, 
angliavandenilių be metano ir kietųjų 

c) transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos mokesčiams už 
išmetamus teršalų kiekius apskaičiuojamos 
sudedant transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudas 
mokesčiams už išmetamus azoto oksidų, 
angliavandenilių be metano ir kietųjų 
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dalelių teršalų kiekius; transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės 
sąnaudos mokesčiams už visų rūšių 
išmetamus teršalus apskaičiuojamos 
eksploatacinę transporto priemonės ridą, 
nustatytą pagal šio straipsnio 3 dalies 
nuostatas, dauginant iš nuvažiavus 
kilometro atstumą išmesto teršalų kiekio, 
nustatyto pagal šio straipsnio 2 dalies 
nuostatas, ir dauginant iš priedo 2 lentelėje 
nustatytos atitinkamos išmetamo teršalų 
gramo kainos.

dalelių teršalų kiekius; transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės 
sąnaudos mokesčiams už visų rūšių 
išmetamus teršalus apskaičiuojamos 
eksploatacinę transporto priemonės ridą, 
nustatytą pagal šio straipsnio 3 dalies 
nuostatas, dauginant iš nuvažiavus 
kilometro atstumą išmesto teršalų kiekio, 
nustatyto pagal šio straipsnio 2 dalies 
nuostatas, ir dauginant iš atitinkamos 
I priedo 2 lentelėje nustatytos vidutinės ES 
kainos arba iš Ia priede nurodytos 
diferencijuotos kainos arba pagrįstais 
atvejais iš aukštesnės išmetamo teršalų 
gramo kainos.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti sudaryta galimybė taikyti tikslesnes į orą išmetamų teršalų kiekio kainas 
atsižvelgiant į vietos sąlygas tais atvejais, kai vietos kainos yra nustatytos.  

Pakeitimas 51
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos mokesčiams už 
išmetamus teršalų kiekius apskaičiuojamos 
sudedant transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudas 
mokesčiams už išmetamus azoto oksidų, 
angliavandenilių be metano ir kietųjų 
dalelių teršalų kiekius; transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės 
sąnaudos mokesčiams už visų rūšių 
išmetamus teršalus apskaičiuojamos 
eksploatacinę transporto priemonės ridą, 
nustatytą pagal šio straipsnio 3 dalies 
nuostatas, dauginant iš nuvažiavus 

c) transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos mokesčiams už 
išmetamus teršalų kiekius apskaičiuojamos 
sudedant transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudas 
mokesčiams už išmetamus azoto oksidų, 
angliavandenilių be metano ir kietųjų 
dalelių teršalų kiekius; transporto 
priemonės eksploatacinės trukmės 
sąnaudos mokesčiams už visų rūšių 
išmetamus teršalus apskaičiuojamos 
eksploatacinę transporto priemonės ridą, 
nustatytą pagal šio straipsnio 3 dalies 
nuostatas, dauginant iš nuvažiavus 
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kilometro atstumą išmesto teršalų kiekio, 
nustatyto pagal šio straipsnio 2 dalies 
nuostatas, ir dauginant iš priedo 2 lentelėje
nustatytos atitinkamos išmetamo teršalų 
gramo kainos.

kilometro atstumą išmesto teršalų kiekio, 
nustatyto pagal šio straipsnio 2 dalies 
nuostatas, ir dauginant iš išmetamo teršalų 
kilogramo kainos, gautos remiantis kelių 
transporto priemonės gamintojo 
nurodytais orientaciniais duomenimis 
arba apskaičiuotos taikant atitinkamą 
modelį, kuris perkančiajai organizacijai 
atrodo tinkamas.

Or. en

Pagrindimas

Šia direktyva turėtų būti siekiama užtikrinti, kad į aplinkos apsaugos aspektą būtų 
atsižvelgiama kiekvienos viešųjų pirkimų procedūros metu. Kai kurios perkančiosios 
organizacijos tai jau daro, taikydamos patobulintą modelį. Ši direktyva turėtų padėti toliau 
plėtoti pažangiąją patirtį sudarant galimybę valdžios institucijoms ir operatoriams vietos 
viešojo transporto sektoriuje taikyti atitinkamus savo metodus, atsižvelgiant į kelių transporto 
priemonės gamintojo pateiktus orientacinius duomenis, kadangi viešųjų pirkimų procedūros 
metu gamintojas turi daugiausiai galimybių pateikti minėtuosius duomenis, arba remtis 
direktyvoje nurodyta metodologija. 

Pakeitimas 52
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ypatingai vertingomis pripažįstamos 
transporto priemonės, kurių išmetamų 
teršalų kiekis pagal vieną ar kelias 
kategorijas lygus nuliui. Šių transporto 
priemonių privalumai turi būti įvertinti 
taikant bendrą principą, t. y. atsižvelgiant 
į kiekvieną nulinę išmetamų teršalų vertę 
per pusę sumažinama priedo 2 lentelėje 
nurodyta kaina.   

Or. en
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Pakeitimas 53
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Išimties taikymas esant alternatyvių 

metodų
Vietos ar regiono valdžios institucijų, 
parengusių specifinėms vietos reikmėms 
ir sąlygoms pritaikytus metodus, kaip 
apskaičiuoti viso eksploatavimo 
laikotarpio sąnaudas, įskaitant poveikį 
aplinkai, prašymu Komisija gali išimties 
tvarka leisti šioms vietos valdžioms 
institucijoms netaikyti reikalavimo 
pateikti apskaičiavimus pagal 3 straipsnį, 
jei manoma, kad taikant minėtuosius 
metodus daromas toks pat naudingas 
poveikis aplinkai ir skatinama naudoti 
įteisintą teršalų kiekį išmetančias ir 
efektyviai energiją naudojančias 
transporto priemones.      

Or. en

Pakeitimas 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Skaidrumas

Nepažeisdamos Direktyvose 2004/17/EB ir 
2004/18/EB išdėstytų reikalavimų, 
valstybės narės užtikrina, kad visi 
2 straipsnyje išvardyti veikėjai paprašyti 
skelbtų su kiekvienu gautu pasiūlymu 
susijusią informaciją apie 3 straipsnyje 
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nurodytas sąnaudas energijai ir aplinkos 
apsaugai.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą, perkančiosios institucijos ir organizacijos paprašytos 
turėtų teikti informaciją apie sąnaudas energijai ir aplinkos apsaugai.   

Pakeitimas 55
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Infrastrukrtūra

Valstybės narės užtikrina, kad aprūpinimo 
visų priede nurodytų rūšių degalais 
infrastruktūros būtų sukurtos ne vėliau 
kaip iki 2012 m. sausio 1 d.

Or. es

Pakeitimas 56
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Papildoma parama viešajam sektoriui

1.  Valstybės narės turėtų įsipareigoti 
informuoti viešojo sektoriaus darbuotojus 
apie alternatyviais degalais varomų 
transporto priemonių privalumus, 
įskaitant informaciją apie degalų pildymo 
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ir priežiūros infrastruktūrą, alternatyviais 
degalais varomų transporto priemonių 
asortimentą ir techninius pajėgumus, taip 
pat apie esamas nacionalines ir Europos 
lygmens skatinimo programas.  
2.  Valstybės narės remia alternatyvių 
degalų tiekėjus ir skatina juos užtikrinti, 
kad alternatyvūs degalai būtų prieinami 
visai visuomenei.  

Or. en

Pagrindimas

Viešosios valdžios institucijoms reikia papildomos pagalbos, finansavimo ir kitų skatinimo 
priemonių, kad jos galėtų įgyvendinti sprendimus, kuriais siekiama labiau tausoti aplinką. 
Turėtų būti rengiami mokymai ir konsultacijos siekiant užtikrinti, kad viešuosius pirkimus 
vykdantys pareigūnai geriau suprastų kitokiais degalais varomų transporto priemonių 
naudojimo būdus, efektyvumą, prieinamumą ir privalumus. 

Pakeitimas 57
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
Sąnaudų energijai kriterijaus ir aplinkos 
reikalavimų taikymo sąnaudų kriterijaus 

naudojimas organizuojant viešąjį 
transporto priemonių pirkimą

Siekiant apskaičiuoti išmetamo teršalų 
kiekio sąnaudas, 2 lentelėje nurodytos 
kainos turi būti laikomos minimaliomis 
kainomis. Tuo atveju, jei valdžios 
institucijos nuspręstų atsižvelgti į poveikį 
aplinkai ir įtraukti šio poveikio atitinkamą 
piniginę išraišką į bendrą sąnaudų 
įvertinimą, kaip numatyta 3 straipsnyje, 
norėdamos įvertinti išorinės energijos ir 
poveikio aplinkai sąnaudas, jos gali 
vadovautis aukštesnėmis kainomis.    
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Or. en

Pagrindimas

Apskaičiuojant sąnaudas už išmetamų teršalų kiekį valdžios institucijoms, jei jos taip 
nusprendžia, turėtų būti suteikta galimybė taikyti aukštesnes kainas, negu nurodytos 
Komisijos. Visos už išmetamų teršalų kiekį nurodytos kainos turėtų būti vertinamos kaip 
minimalios kainos ir tai neturėtų sutrukdyti valdžios institucijoms taikyti aukštesnes kainas 
poveikiui aplinkai įvertinti, jei jos norėtų tai daryti. 

Pakeitimas 58
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Kiti sutarties sudarymo kriterijai ir 

metodologijos
Net tuo atveju, jeigu būtų privalomai  
taikomi įteisintą teršalų kiekį išmetančių 
ir efektyviai energiją naudojančių 
transporto priemonių viešojo pirkimo 
kriterijai, vis tiek galima pirmenybę teikti 
kitiems sutarties sudarymo kriterijams 
arba nustatyti kitus atitinkamus sutarties 
sudarymo kriterijus ar metodologijas. 
Taip pat leidžiama rinktis transporto 
priemones, modernizuotas taip, kad jos 
atitiktų griežtesnius aplinkos apsaugos 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad greta direktyvoje nurodytų kriterijų gali taikyti ir kitus 
kriterijus bei metodologijas. 
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Pakeitimas 59
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Finansavimo priemonės

Komisija įsteigia Europos klimato 
apsaugos fondą, kurio lėšos, inter alia, 
naudojamos siekiant skatinti valdžios 
institucijas ir 1 straipsnyje nurodytus 
operatorius įsigyti įteisintą teršalų kiekį 
išmetančias ir efektyviai energiją 
naudojančias transporto priemones.  
Atsakingos biudžeto valdymo institucijos 
skiria atitinkamų lėšų iš ES biudžeto.

Or. de

Pagrindimas

Europos klimato apsaugos fondas suteikia didelių galimybių paspartinti naujų technologijų, 
skirtų kovoti su klimato kaita, raidą. Tikslingai skiriant viešąsias lėšas bus itin efektyviai 
skatinama taikyti naujas technologijas įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir efektyviai energiją 
naudojančių kelių transporto priemonių sektoriuje.  

Pakeitimas 60
Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Bendrijos finansinių priemonių 

panaudojimas

Siekdamos užtikrint, kad būtų sukurtos 
infrastruktūros, būtinos siekiant užtikrinti 
aprūpinimą visų priede nurodytų rūšių 
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degalais, valstybės narės ir Komisija 
numato galimybę greta kitų šaltinių 
panaudoti TEN-E skirtą finansavimą.

Or. es

Pakeitimas 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Finansavimo priemonės

Komisija įsteigia Europos klimato 
apsaugos fondą, kurio lėšos, inter alia, 
naudojamos siekiant skatinti valdžios 
institucijas ir 1 straipsnyje nurodytus 
operatorius įsigyti įteisintą teršalų kiekį 
išmetančias ir efektyviai energiją 
naudojančias transporto priemones.
Atsakingos biudžeto valdymo institucijos 
skiria atitinkamų lėšų iš ES biudžeto.

Or. de

Pagrindimas

Europos klimato apsaugos fondas suteikia didelių galimybių paspartinti naujų technologijų, 
skirtų kovoti su klimato kaita, raidą. Tikslingai skiriant viešąsias lėšas bus itin efektyviai 
skatinama taikyti naujas technologijas įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir efektyviai energiją 
naudojančių kelių transporto priemonių sektoriuje.
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Pakeitimas 62
Hanne Dahl

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu ataskaitoje konstatuojama, kad 
nepadaryta jokios pažangos, valstybės 
narės imasi priemonių, siekdamos 
nustatyti mokesčius už vidaus degimo 
variklių išmetamą CO2 dujų kiekį.

Or. en

Pagrindimas

Klimato kaitos problema tokia svarbi, kad turime imtis rimtų veiksmų siekiant skatinti naudoti 
transporto priemones, išmetančias mažesnį kiekį teršalų ir efektyviau naudojančių energiją.

Pakeitimas 63
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 1 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 lentelė. Variklinių transporto priemonių 
degalų energijos kiekis

1 lentelė. Variklinių transporto priemonių 
degalų energijos kiekis

Degalai Energijos 
kiekis

Degalai Energijos 
kiekis

Dyzelinas 36 MJ/l Dyzelinas 36 MJ/l

Benzinas 32 MJ/l Benzinas 32 MJ/l

Gamtinės dujos 38 MJ/Nm3 Gamtinės dujos 33 MJ/Nm3

SND (suskystintosios naftos 
dujos)

24 MJ/l SND (suskystintosios naftos 
dujos)

24 MJ/l

Etanolis 21 MJ/l Etanolis 21 MJ/l

Biodyzelinas 33 MJ/l Biodyzelinas 33 MJ/l
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 lentelė. Variklinių transporto priemonių 
degalų energijos kiekis

1 lentelė. Variklinių transporto priemonių 
degalų energijos kiekis

Degalai Energijos 
kiekis

Degalai Energijos 
kiekis

Emulsiniai degalai 32 MJ/l Emulsiniai degalai 32 MJ/l

Vandenilis 11 MJ/Nm3 Vandenilis 11 MJ/Nm3

Or. it

Pagrindimas

Pagal transporto tipo patvirtinimo procedūrą nustatant lengvojo automobilio kuro 
suvartojimą atsižvelgiama į tai, kad gamtinėmis dujomis varomi varikliai gali suvartoti 
nedidelį energijos kiekį. Siekiant užtikrinti suderinamumą su nustatytu esamų transporto 
priemonių kuro suvartojimu, turėtų būti remiamasi 33 MJ verte, atitinkančia maišyto metano 
tipo produkto savybes, o ne 38 MJ verte. Jei būtų palikta Komisijos nustatyta vertė, kiltų 
problemų dėl šiame pasiūlyme numatytų parametrų ir pagal tipo patvirtinimo procedūrą 
numatytų parametrų, kurie šiuo metu pripažįstami kaip oficialūs parametrai, kuriais turi būti 
vadovaujamasi, neatitikimo. 

Pakeitimas 64
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

2 lentelė. Sąnaudos mokesčiams už kelių transporto priemonių išmetamą teršalų kiekį 
(apskaičiuota 2007 m. kainomis):

CO2 NOx NMHC Kietosios dalelės

2 
eurocentai/k
g

0,44 
eurocento/g

0,1 
eurocento/g

8,7 eurocentai/g
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Pakeitimas

2 lentelė. Sąnaudos mokesčiams už kelių transporto priemonių išmetamą teršalų kiekį 
(apskaičiuota 2007 m. kainomis):

CO2 NOx NMHC Kietosios dalelės

2 
eurocentai
/kg

turi būti 
nustatyta

turi būti nustatyta turi būti nustatyta

Or. it

Pagrindimas

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 
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.

Pakeitimas 65
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

2 lentelė. Sąnaudos mokesčiams už kelių transporto priemonių išmetamą teršalų kiekį 
(apskaičiuota 2007 m. kainomis)

CO2 NOx NMHC Kietosios dalelės

2 
eurocentai/
kg

0,44 
eurocento/g

0,1 
eurocento/g

8,7 eurocento/g

Pakeitimas
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Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Europos miestams ir regionams ir (arba) perkančiosioms organizacijoms turėtų būti suteikta 
galimybė laisvai ir taikant įvairius būdus nustatyti išmetamo teršalų kiekio kainą, 
atsižvelgiant į vietos sąlygas. Jie gali tikslingai spręsti problemą, susijusią su konkrečiais 
teršalais, pvz., NO2 arba KD10, kurių išmetami kiekiai galbūt neatitinka nustatytos ES 
ribinės vertės. Tokiu atveju jie gali norėti nustatyti aukštesnę vieno teršalo kainą palyginti su 
kitais. Nors direktyva iš esmės atrodo esanti neutrali technologijų atžvilgiu, praktiškai 
nelankstus teršalų kainų nustatymas metodologijoje gali suteikti pranašumų tam tikroms 
technologijoms, palyginti su kitomis. 

Pakeitimas 66
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 2 lentelės pirmo stulpelio antra eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 eurocentai/kg 3 eurocentai/kg arba ES šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo leidimų rinkos 
kaina, atsižvelgiant į tai, kuri kaina 
aukštesnė

Or. en

Pagrindimas

30 eurų už toną būtų tinkamesnė anglies junginių išlakų kaina už transporto priemonės, 
įsigytos po 2010 m., eksploatavimo laikotarpį. 

Pakeitimas 67
Martin Callanan

Pasiūlymas dėl direktyvos
Priedo 3 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

3 lentelė. Eksploatacinė kelių transporto priemonių rida
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Transporto priemonės kategorija Eksploatacinė 
transporto 
priemonių rida

(Direktyvoje 2007/46/EB apibrėžtos M ir N 
kategorijos)
Lengvieji automobiliai (M1) 200 000 km

Mažos keliamosios galios komercinės transporto 
priemonės (N1)

250 000 km

Didelės keliamosios galios krovininės transporto 
priemonės (N2, N3)

1 000 000 km

Autobusai (M2, M3) 800 000 km

Pakeitimas

3 lentelė. Eksploatacinė kelių transporto priemonių rida

Or. en

Pagrindimas

Iš dalies pakeistas lentelės turinys, siekiant atsižvelgti į apribotą direktyvos taikymą NI, N2 ir 
M3 transporto priemonėms. 

Pakeitimas 68
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a priedas (naujas)

Pakeitimas

Kelių, geležinkelio ir vandens transporto sąnaudos už į orą išmetamus teršalus (eurais už 

Transporto priemonės kategorija Eksploatacinė 
transporto 
priemonių rida 

(Direktyvoje 2007/46/EB apibrėžtos M ir N 
kategorijos)
Didelės keliamosios galios krovininės transporto 
priemonės (N2, N3)

1 000 000 km

Autobusai (M3) 800 000 km
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toną) 

Faktorinės kainos eurais (po 2000 eurų), vnt.: 2000 eurų už toną teršalų
Teršalas NOx NMVOC SO2 KD2.5 (išmetamos) KD10 (neišmetamos)
Šaltinis CAFÉ 

CBA
CAFÉ 
CBA

CAFÉ
CBA

HEATCO UBA, 
perduota 
HEATCO

HEATCO/ 
CAFÉ 
CBA 
(laivyba)

HEATCO UBA, 
perduota 
HEATCO

HEATCO

CAFÉ CBA 
jautrumas

VOLY 
vidurkis 
(KD/O3)

VOLY 
vidurkis 
(KD/O3)

VOLY 
vidurkis 
(KD/O3)

Vienetas 2000 eurų 
(išmetamų 
teršalų 
kiekis 
2010 m.)

2000 eurų 
(išmetamų 
teršalų 
kiekis 
2010 m.)

2000 eurų 
(išmetamų 
teršalų 
kiekis 
2010 m.)

2000 eurų 2000 eurų 2000 eurų 2000 eurų 2000 eurų 2000 
eurų

Vietos aplinka Didmiestis Miestas Neapstatyt
os vietovės

Didmiestis Miestas Neapstaty
tos 
vietovės

Austrija 8,700 1,700 8,300 415,000 134,300 69,600 166,200 53,700 27,800
Belgija 5,200 2,500 11,000 422,200 136,200 91,100 169,900 54,500 36,500
Bulgarija 1,800 200 1,000 43,000 13,800 11,000 17,200 5,500 4,400
Kipras 500 300 2,000 243,700 78,700 20,600 97,500 31,500 8,200
Čekijos 
Respublika

7,300 1,000 8,000 252,600 81,400 62,700 101,000 32,600 25,100

Danija 4,400 700 5,200 386,800 124,700 45,500 154,700 49,900 18,200
Estija 800 100 1,800 133,400 43,400 22,500 53,400 17,300 9,000
Suomija 800 200 1,800 337,100 108,600 28,100 134,800 43,400 11,200
Prancūzija 7,700 1,400 8,000 392,200 126,300 78,400 156,900 50,500 31,400
Vokietija 9,600 1,700 11,000 384,500 124,000 75,000 153,800 49,600 30,000
Graikija 800 300 1,400 248,700 80,100 35,000 99,500 32,100 14,000
Vengrija 5,400 900 4,800 203,800 65,600 52,300 81,500 26,200 20,900
Airija 3,800 700 4,800 391,000 126,200 40,900 156,400 50,500 16,400
Italija 5,700 1,100 6,100 371,600 120,100 67,600 148,600 48,000 27,100
Latvija 1,400 200 2,000 115,700 37,200 21,500 46,300 14,900 8,600
Lietuva 1,800 200 2,400 143,100 46,500 28,600 57,200 18,600 11.400
Liuksemburga
s

8,700 2,700 9,800 671,500 216,200 95,700 268,600 86,500 38,300

Malta 700 400 2,200 245,400 78,700 20,400 98,200 31,500 8,200
Nyderlandai 6,600 1,900 13,000 422,500 136,400 82,600 169,000 54,500 33,000
Norvegija 2,000 300 2,500 309,600 99,600 30,100 123,800 39,900 12,000
Lenkija 3,900 600 5,600 174,500 56,000 52,400 69,800 22,400 20,900
Portugalija 1,300 500 3,500 259,500 83,600 38,500 103,800 33,500 15,400
Rumunija 2,200 400 2,000 29,200 9,400 7,500 11,700 3,800 3,000
Slovakija 5,200 700 4,900 194,200 62,100 52,400 77,700 24,900 21,000
Slovėnija 6,700 1,400 6,200 262,900 84,500 54,500 105,200 33,800 21,800
Ispanija 2,600 400 4,300 299,600 96,400 41,200 119,900 38,600 16,500
Švedija 2,200 300 2,800 352,600 113,400 34,300 141,000 45,400 13,700
Šveicarija 9,200 1,800 8,800 444,800 143,100 73,500 177,900 57,200 29,400
Jungtinė 
Karalystė

3,900 1,100 6,600 389,100 125,300 60,700 155,700 50,100 24,300

ES-25 4,400 1,000 5,600 26,000
Baltijos jūra 2,600 500 3,700 12,000
Viduržemio 
jūra

500 300 2,000 5,600

Šiaurės Rytų 
Atlantas

1,600 400 2,200 4,800

Šiaurės jūra 5,100 1,900 6,900 28,000

Didmiestis: miestas, kuriame gyvena daugiau kaip 0,5 mln. gyventojų.
Miestas: mažesnis ar vidutinis miestas, kuriame gyvena ne daugiau kaip 0,5 mln. gyventojų. 

Or. en
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Pagrindimas

Vietos valdžios institucijoms turėtų būti suteikta aktualesnes kainas, kai jas galima nustatyti. 
Pateikiama lentelė iš Tarybos darbo dokumento.

Adlib Express Watermark


	726332lt.doc

