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Grozījums Nr. 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums

Proposal for rejection

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. de

Pamatojums

Priekšlikums neatbilst brīvās tirgus ekonomikas filozofijai un ārkārtīgi ierobežo pašvaldības 
iestāžu iepriekuma iespējas. Turklāt pārskatītajā priekšlikumā nav ņemts vērā komiteju 
2006. gada 29. jūnijā pieņemtais ziņojums.

Grozījums Nr. 13
Glenis Willmott

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10.a) Šīs direktīvas mērķis ir veicināt tīru 
un energoefektīvu transportlīdzekļu tirgu 
un īpaši, tā kā tas varētu būtiski ietekmēt 
vidi — ietekmēt standartizētu, lielos 
daudzumos ražotu transportlīdzekļu tirgu, 
piemēram, pasažieru pārvadāšanas 
transportlīdzekļu, autobusu, kravas 
automobiļu un tamlīdzīgu 
transportlīdzekļu tirgu.

Or. en

Pamatojums

Ārkārtas palīdzības transportlīdzekļi ir ļoti specializēti un dārgi un tos ražo nelielā 
daudzumā, tāpēc tie nav efektīvi tirgus veicinātāji.
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Grozījums Nr. 14
Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) „Tīrajiem” un energoefektīvajiem 
transportlīdzekļiem sākotnēji ir lielāka 
cena nekā tradicionālajiem. Radot 
pietiekamu pieprasījumu pēc šādiem 
transportlīdzekļiem, var nodrošināt, ka 
apjomradīti ietaupījumi izraisa cenu 
samazināšanos.

(11) „Tīrajiem” un energoefektīvajiem 
transportlīdzekļiem sākotnēji ir lielāka 
cena nekā tradicionālajiem. Radot 
pietiekamu pieprasījumu pēc šādiem 
transportlīdzekļiem, var nodrošināt, ka 
apjomradīti ietaupījumi izraisa cenu 
samazināšanos un tiek izveidota 
nepieciešamā infrastruktūra, lai 
piegādātu pielikumā noteiktos visus 
degvielas veidus.

Or. es

Grozījums Nr. 15
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) „Tīrajiem” un energoefektīvajiem 
transportlīdzekļiem sākotnēji ir lielāka 
cena nekā tradicionālajiem. Radot 
pietiekamu pieprasījumu pēc šādiem 
transportlīdzekļiem, var nodrošināt, ka 
apjomradīti ietaupījumi izraisa cenu 
samazināšanos.

(11) „Tīrajiem” un energoefektīvajiem 
transportlīdzekļiem sākotnēji ir lielāka 
cena nekā tradicionālajiem. Radot 
pietiekamu pieprasījumu pēc šādiem 
transportlīdzekļiem, varētu nodrošināt, ka 
apjomradīti ietaupījumi izraisa cenu 
samazināšanos.

Or. de

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 16
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Vislielākā ietekme uz tirgu un 
vislabākie izmaksu/ieguvumu rezultāti būs 
tad, ja kalpošanas laikā radušās enerģijas 
patēriņa, CO2 emisiju un piesārņotāju 
emisiju izmaksas obligāti ietver starp 
līguma piešķiršanas kritērijiem 
transportlīdzekļu iepirkumos sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanai.

(13) Ietekmēt tirgu un vislabākos
izmaksu/ieguvumu rezultātus ir iespējams 
sasniegt, ja kalpošanas laikā radušās 
enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas obligāti 
ietver starp līguma piešķiršanas kritērijiem 
transportlīdzekļu iepirkumos sabiedriskā 
transporta pakalpojumu sniegšanai.

Or. de

Pamatojums

Komisijas pieņēmums par to, ka spēcīgāko ietekmi uz tirgu un labāko izmaksu/ieguvumu 
rezultātus var sasniegt, ja kalpošanas laika enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un piesārņotāju 
emisiju izmaksas ietver starp līguma piešķiršanas kritērijiem, ir iemesls ekonomisko kritēriju, 
piemēram, uzturēšanas izmaksu izslēgšanai.
 Pārskatītajā priekšlikumā ietvertajiem ekonomiskiem kritērijiem ir otršķirīga nozīme 
attiecībā uz tīru un energoefektīvu transportlīdzekļu iegādi.

Grozījums Nr. 17
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Iekļaujot enerģijas patēriņu, CO2 
emisijas un piesārņotāju emisijas līguma 
piešķiršanas kritērijos, netiek uzspiestas 
augstākas kopējās izmaksas, bet drīzāk, 
pieņemot lēmumu par iepirkumu, tiek 

(14) Enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju iekļaušana līguma 
piešķiršanas kritērijos var būt lietderīga, 
lai laikus paredzētu kalpošanas laika 
izmaksas, pieņemot lēmumu par 
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laikus paredzētas kalpošanas laika 
izmaksas. Papildus tiesību aktiem par 
emisiju Euro normām, ar ko nosaka emisiju 
maksimālās robežas, ar šo pieeju 
piesārņotāju faktisko emisiju izsaka naudas 
izteiksmē un nav vajadzīgs paredzēt 
nekādus papildu standartus.

iepirkumu. Papildus tiesību aktiem par 
emisiju Euro normām, ar ko nosaka emisiju 
maksimālās robežas, ar šo pieeju 
piesārņotāju faktisko emisiju izsaka naudas 
izteiksmē un nav vajadzīgs paredzēt 
nekādus papildu standartus.

Or. de

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 18
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) ExternE pētījums, Komisijas 
programma „Tīru gaisu Eiropai” (CAFE) 
un HEATCO pētījums ir nodrošinājis 
informāciju par CO2, NOx, metānu 
nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu 
emisiju izmaksām. Izmaksas izteiktas 
pašreizējās vērtībās, lai nesarežģītu 
līguma piešķiršanas procedūru.

(15) ExternE pētījums, Komisijas 
programma „Tīru gaisu Eiropai” (CAFE) 
un HEATCO pētījums ir nodrošinājis 
informāciju par CO2, NOx, metānu 
nesaturošo ogļūdeņražu un cieto daļiņu 
emisiju izmaksām. Tomēr ir jāšķir 
siltumnīcefekta gāzes un toksiskas vielas, 
jo šo vielu gadījumā cilvēka veselība būtu 
jāizsaka naudā.

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Glenis Willmott

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Obligātu kritēriju piemērošana tīru 
un energoefektīvu transportlīdzekļu 
iepirkumiem neizslēdz citu atbilstīgu 
līguma piešķiršanas kritēriju iekļaušanu. 
Tas arī neliedz izvēlēties modernizētus 
transportlīdzekļus, kas atjaunināti, lai 
atbilstu augstākām vides prasībām.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka arī citus kritērijus un metodes var izmantot līdz ar šajā direktīvā noteiktajiem 
kritērijiem. Tāpēc šo apsvērumu groza un pievieno šīs direktīvas galvenajiem noteikumiem kā 
jaunu pantu pēc 4. panta.

Grozījums Nr. 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Obligātu kritēriju piemērošana tīru un 
energoefektīvu transportlīdzekļu 
iepirkumiem neizslēdz citu atbilstīgu 
līguma piešķiršanas kritēriju iekļaušanu. 
Tas arī neliedz izvēlēties modernizētus 
transportlīdzekļus, kas atjaunināti, lai 
atbilstu augstākām vides prasībām.

(16) Obligātu kritēriju piemērošana tīru un 
energoefektīvu transportlīdzekļu 
iepirkumiem neizslēdz iespēju dažus 
piešķiršanas kritērijus noteikt par 
prioritāriem vai citu atbilstīgu līguma 
piešķiršanas kritēriju iekļaušanu. Tas arī 
neliedz izvēlēties modernizētus 
transportlīdzekļus, kas atjaunināti, lai 
atbilstu augstākām vides prasībām.

Or. en

Pamatojums

Katra līgumslēdzēja iestāde atbild par prioritātes noteikšanu kādam no piešķiršanas 
kritērijiem. Direktīvā ir skaidri jānorāda, ka valsts iestādes var brīvi lemt par iepirkuma 
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procedūras izvēli, kā arī to, kādu nozīmi piešķirt ar kalpošanas laika izmaksām saistītajiem 
piešķiršanas kritērijiem galīgajā lēmumā par iepirkumu.

Grozījums Nr. 21
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Obligātu kritēriju piemērošana tīru un 
energoefektīvu transportlīdzekļu 
iepirkumiem neizslēdz citu atbilstīgu 
līguma piešķiršanas kritēriju iekļaušanu. 
Tas arī neliedz izvēlēties modernizētus 
transportlīdzekļus, kas atjaunināti, lai 
atbilstu augstākām vides prasībām.

(16) Brīvprātīgu kritēriju piemērošana tīru 
un energoefektīvu transportlīdzekļu 
iepirkumiem neizslēdz citu atbilstīgu 
līguma piešķiršanas kritēriju iekļaušanu. 
Tas arī neliedz izvēlēties modernizētus 
transportlīdzekļus, kas atjaunināti, lai 
atbilstu augstākām vides prasībām.

Or. de

Pamatojums

Lai nepārkāptu subsidiaritātes principu EK līguma 5. panta nozīmē, ES līmenī nevar noteikt 
obligātu tīru un energoefektīvu transportlīdzekļu iepirkšanas kritēriju piemērošanu. Obligāta 
ar enerģijas patēriņu, CO2 emisijām un piesārņotāju emisiju saistītu izmaksu noteikšana par 
piešķiršanas kritērijiem ir pretrunā vispārējām ES iepirkuma direktīvām.

Grozījums Nr. 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.a) Ir jāpiemēro Direktīvās 2004/17/EK 
and 2004/18/EK noteiktie robežlielumi.

Or. de

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka ir jāpiemēro Direktīvās 2004/17/EK and 2004/18/EK noteiktie robežlielumi. 
Mazāka apjoma iepirkumus izslēdz, lai nodrošinātu noteikumu piemērojamību.
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Grozījums Nr. 23
Hanne Dahl

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17.a) Kopējam minimālajam CO2 
nodoklim fosilai enerģijai būtu jārada 
līdzekļi, lai finansētu investīcijas pārejai 
uz atjaunīgajām enerģijām un jāveicina 
enerģijas taupīšana.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņas ir ļoti liela problēma, tāpēc ir jāveic nopietni pasākumi, lai veicinātu 
tīrāku un energoefektīvāku autotransporta līdzekļu izmantošanu.

Grozījums Nr. 24
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dalībvalstis atsevišķi nevar 
pietiekamā mērā sasniegt mērķi —
veicināt „tīru”’ un energoefektīvu 
transportlīdzekļu izmantošanu, tādēļ ir 
vajadzīga rīcība Kopienas līmenī, lai 
radītu nepieciešamo kritisko masu 
rentablai Eiropas nozares attīstībai, un 
šādā nolūkā Kopiena var veikt pasākumus 
saskaņā ar EK Līguma 5. pantā izklāstīto 
subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 
minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šī direktīva 
nepārsniedz to, kas vajadzīgs minēto 
mērķu sasniegšanai,

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Komisija vienkārši apzinās, ka dalībvalstis nespēj nodrošināt pietiekamus sasniegumus tīru 
un energoefektīvu transportlīdzekļu izmantošanas jomā un ka pasākumiem Kopienas līmenī 
būtu jānodrošina šādu transportlīdzekļu kritiskā masa, lai veicinātu Eiropas rūpniecības 
rentablu attīstību.

Grozījums Nr. 25
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19.a) Dalībvalstīm un Komisijai būtu arī 
turpmāk jāatbalsta iniciatīvas attiecībā uz 
pilsētas transportu, piemēram, CIVITAS 
programma un programma Saprātīga 
enerģijai Eiropai.

Or. de

Pamatojums

Tādas Eiropas iniciatīvas kā CIVITAS vai Saprātīga enerģijai Eiropai ir uzrādījušas ļoti 
labus rezultātus tīru un energoefktīvu transportlīdzekļu izmantošanas veicināšanā un tāpēc 
tās būtu jāatbalsta arī turpmāk.

Grozījums Nr. 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19.a) Dalībvalstīm un Komisijai būtu arī 
turpmāk jāatbalsta iniciatīvas attiecībā uz 
pilsētas transportu, piemēram, CIVITAS 
programma un programma Saprātīga 
enerģijai Eiropai.

Or. de
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Pamatojums

Tādas Eiropas iniciatīvas kā CIVITAS vai Saprātīga enerģijai Eiropai ir uzrādījušas ļoti 
labus rezultātus tīru un energoefktīvu transportlīdzekļu izmantošanas veicināšanā un tāpēc 
tās būtu jāatbalsta arī turpmāk.

Grozījums Nr. 27
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva paredz, ka, lai veicinātu „tīru” 
un energoefektīvu transportlīdzekļu 
izmantošanu, līgumslēdzējiem vai 
līgumslēdzējām iestādēm Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē vai 
operatoriem, kas darbojas atbilstīgi valsts 
iestāžu piešķirtam līgumam, licencei, 
atļaujai vai pilnvarai, veicot autotransporta 
līdzekļu iepirkumu, līgumtiesību 
piešķiršanas vai transportlīdzekļu iegādes 
kritērijos jāiekļauj kalpošanas laikā radušās 
enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas.

Šī direktīva paredz, ka, lai veicinātu „tīru” 
un energoefektīvu transportlīdzekļu 
izmantošanu, līgumslēdzējiem vai 
līgumslēdzējām iestādēm Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē vai 
operatoriem, kas darbojas atbilstīgi valsts 
iestāžu piešķirtam līgumam, licencei, 
atļaujai vai pilnvarai, veicot autotransporta 
līdzekļu iepirkumu, līgumtiesību 
piešķiršanas vai transportlīdzekļu iegādes 
kritērijos jāiekļauj kalpošanas laikā radušās 
enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas. Šīs 
direktīvas darbības jomā neiekļauj tos 
autotransporta līdzekļus, ko 
iestādes/operatori izmanto operatīva 
atbalsta sniegšanai un infrastruktūras 
uzturēšanai saistībā ar vietējo sabiedrisko 
transportu.

Or. de

Pamatojums

Speciālie transportlīdzekļi, ko izmanto saistībā ar sabiedrisko transportu, piemēram, 
virszemes kabeļu uzturēšanai, tiek iepirkti ļoti nelielā apjomā un kā vienreizēji modeļus. 
Šādus transportlīdzekļus neiekļauj šīs direktīvas darbības jomā, jo to mainīgais dienas cikls 
neatbilst harmonizētajam enerģijas patēriņa un piesārņotāju emisiju aprēķināšanas veidam. 
Tos neiekļaujot, samazināsies šās direktīvas transponēšanas un īstenošanas uzraudzībai 
nepieciešamās izmaksas.
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Grozījums Nr. 28
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva paredz, ka, lai veicinātu „tīru”
un energoefektīvu transportlīdzekļu 
izmantošanu, līgumslēdzējiem vai 
līgumslēdzējām iestādēm Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē vai 
operatoriem, kas darbojas atbilstīgi valsts 
iestāžu piešķirtam līgumam, licencei, 
atļaujai vai pilnvarai, veicot autotransporta 
līdzekļu iepirkumu, līgumtiesību 
piešķiršanas vai transportlīdzekļu iegādes 
kritērijos jāiekļauj kalpošanas laikā radušās 
enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas.

Šī direktīva paredz, ka, lai veicinātu „tīru” 
un energoefektīvu transportlīdzekļu 
izmantošanu, līgumslēdzējiem vai 
līgumslēdzējām iestādēm Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē vai 
operatoriem, kas darbojas atbilstīgi valsts 
iestāžu piešķirtam līgumam, licencei, 
atļaujai vai pilnvarai, veicot jaunu 
autotransporta līdzekļu iepirkumu, 
līgumtiesību piešķiršanas vai 
transportlīdzekļu iegādes kritērijos 
jāiekļauj kalpošanas laikā radušās enerģijas 
patēriņa, CO2 emisiju un piesārņotāju 
emisiju izmaksas.

Šajā direktīvā:
– „autotransporta līdzeklis” ir 
transportlīdzeklis, kas klasificēts kā N2 
vai N3; ja sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs to izmanto pasažieru 
pārvadāšanai, tas ir transportlīdzeklis, kas 
klasificēts kā M3;
– „sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs” ir 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2007. gada 23. oktobra Regulā 
Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumiem, izmantojot 
dzelzceļu un autoceļus1.
1 OV L 315, 3.12.2007., 1. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets Priekšmets un mērķis
Šī direktīva paredz, ka, lai veicinātu „tīru” 
un energoefektīvu transportlīdzekļu 
izmantošanu, līgumslēdzējiem vai 
līgumslēdzējām iestādēm Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē vai 
operatoriem, kas darbojas atbilstīgi valsts 
iestāžu piešķirtam līgumam, licencei, 
atļaujai vai pilnvarai, veicot autotransporta 
līdzekļu iepirkumu, līgumtiesību 
piešķiršanas vai transportlīdzekļu iegādes 
kritērijos jāiekļauj kalpošanas laikā radušās 
enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas.

Šīs direktīvas mērķis ir viecināt un attīstīt 
videi draudzīgu un energoefektīvu 
transportlīdzekļu tirgu. Kalpošanas laikā 
radušos izmaksu, tostarp vides izmaksu 
iekļaušana publiskā iepirkuma procedūrā 
ir viens no šā mērķa sasniegšanas 
veidiem. Šī direktīva paredz, ka, lai 
veicinātu „tīru” un energoefektīvu 
transportlīdzekļu izmantošanu, 
līgumslēdzējiem vai līgumslēdzējām 
iestādēm Direktīvas 2004/17/EK un 
2004/18/EK nozīmē vai operatoriem, kas 
darbojas atbilstīgi valsts iestāžu piešķirtam 
līgumam, licencei, atļaujai vai pilnvarai, 
veicot autotransporta līdzekļu iepirkumu, 
līgumtiesību piešķiršanas vai 
transportlīdzekļu iegādes kritērijos 
jāiekļauj kalpošanas laikā radušās enerģijas 
patēriņa, CO2 emisiju un piesārņotāju 
emisiju izmaksas.

Or. de

Pamatojums

Publiskais iepirkums ir viens no efektīviem energoefektīvu un videi draudzīgu traspotlīdzekļu 
tirgus attīstīšanas līdzekļiem.

Grozījums Nr. 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva paredz, ka, lai veicinātu „tīru” 
un energoefektīvu transportlīdzekļu 

Šajā direktīvā ir ieteikts, ka, lai veicinātu 
„tīru” un energoefektīvu transportlīdzekļu 
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izmantošanu, līgumslēdzējiem vai 
līgumslēdzējām iestādēm Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē vai 
operatoriem, kas darbojas atbilstīgi valsts 
iestāžu piešķirtam līgumam, licencei, 
atļaujai vai pilnvarai, veicot autotransporta 
līdzekļu iepirkumu, līgumtiesību 
piešķiršanas vai transportlīdzekļu iegādes 
kritērijos jāiekļauj kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un
piesārņotāju emisiju izmaksas.

izmantošanu, līgumslēdzējiem vai 
līgumslēdzējām iestādēm Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē vai 
operatoriem, kas darbojas atbilstīgi valsts 
iestāžu piešķirtam līgumam, licencei, 
atļaujai vai pilnvarai, veicot jaunu 
autotransporta līdzekļu iepirkumu, 
līgumtiesību piešķiršanas vadlīnijās vai 
transportlīdzekļu iegādes vadlīnijās
jāiekļauj kalpošanas laikā radušās enerģijas 
patēriņa, CO2 emisiju un piesārņotāju 
emisiju izmaksas.
(Šis grozījums attiecībā uz vadlīnijām 
jāpiemero visam tekstam. Ja šis grozījums 
tiks pieņemts, būs nepieciešamas 
atbilstīgas izmaiņas visā tekstā. Vārdi 
„piešķiršanas kritēriji” vai „kritēriji” ar 
nozīmi piešķiršanas kritēriji jāaizstāj ar 
vārdu „vadlīnijas”. )

Or. de

Pamatojums

Priekšlikumā ir izmantota iepirkuma direktīvu terminoloģija, bet tas ir pretrunā ar ES 
iepirkuma tiesību pamatprincipiem. Praksē tas apgrūtinās lēmumu pieņemšanu publiskā 
iepirkuma jomā. Lai izveidotu skaidru šķirtni starp izskatāmā priekšlikuma terminiem un 
publiskā iepirkuma tiesību terminiem, ir jāizmanto vārds „vadlīnijas”. Daudzviet 
pašvaldībām nav citas iepējas kā iegādāties lietotus transportlīdzekļus.

Grozījums Nr. 31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā direktīvā:
– „autotransporta līdzeklis” ir jebkurš 
transportlīdzeklis, kas iekļauts kādā no 
pielikuma 3. tabulas kategorijām.
– „operatori” kā norādīts pirmajā punktā 
ir operatori, kas veic sabiedriskā 
pakalpojuma sniegšanas pienākumus 
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saskaņā ar pakalpojumu valsts līgumiem 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumiem, izmantojot 
dzelzceļu un autoceļus nozīmē1.
1 OV L 315, 3.12.2007., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Glenis Willmott

Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Šīs direktīvas darbības jomā nav šādi 
transportlīdzekļu veidi:
– transportlīdzekļi, kas sniedz dzīvībai 
svarīgu neatliekamo palīdzību, piemēram, 
neatliekamās medicīniskās palīdzības, 
orgānu transplantācijas un asins piegādes 
transportlīdzekļi, ugunsdzēšanas un 
glābšanas dienestu transportlīdzekļi, kā 
arī civilās aizsardzības transportlīdzekļi;
– īpaši specializēti transportlīdzekļi, kas 
ražoti nelielā daudzumā.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē direktīvas vēriens. Ārkārtas palīdzības transportlīdzekļi ir ļoti specializēti un 
dārgi un tos ražo nelielā daudzumā, tāpēc tie nav efektīvi tirgus veicinātāji.
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Grozījums Nr. 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Šīs direktīvas darbības jomā neietver 
šādus autotransporta līdzekļus:
– specializētos operatīvās palīdzības un 
infrastruktūras uzturēšanas 
transportlīdzekļus, ko izmanto sabiedriskā 
transporta sektorā,
– specializētos ugunsdzēsēju, ielu un 
notekūdeņu sistēmas tīrīšanas 
autotransporta līdzekļus.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Tīro” un energoefektīvo transportlīdzekļu 
iepirkums 

„Tīro” un energoefektīvo transportlīdzekļu 
iepirkums 

1. Dalībvalstis gādā, lai līgumslēdzēji vai
līgumslēdzējas iestādes Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē ne 
vēlāk kā no 7. panta 1. punktā norādītās 

1. Dalībvalstis gādā, lai līgumslēdzēji vai 
līgumslēdzējas iestādes 1.a panta nozīmē 
ne vēlāk kā no 7. panta 1. punktā norādītās 
dienas piemēro 2.a un 3. pantā izklāstīto 



AM\726332LV.doc 17/40 PE407.696v01-00

LV

dienas piemēro 3. pantā izklāstīto 
metodiku, ja tās autotransporta līdzekļu 
iepirkumos kā līgumtiesību piešķiršanas 
kritēriju izmanto kalpošanas laikā radušās 
enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas.

metodiku, ja tās jaunu autotransporta 
līdzekļu iepirkumos kā līgumtiesību 
piešķiršanas kritēriju izmanto kalpošanas 
laikā radušās enerģijas patēriņa, CO2 
emisiju un piesārņotāju emisiju izmaksas.

2. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra visos autotransporta 
līdzekļu iepirkumos, ko veic līgumslēdzēji 
vai līgumslēdzējas iestādes Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē, kā 
līgumtiesību piešķiršanas kritēriju iekļauj 
autotransporta līdzekļu kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas, izmantojot 
3. pantā izklāstīto metodiku.

2. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra visos jaunu 
autotransporta līdzekļu iepirkumos, ko veic 
līgumslēdzēji vai līgumslēdzējas iestādes 
Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK 
nozīmē, kā līgumtiesību piešķiršanas 
kritēriju iekļauj autotransporta līdzekļu 
kalpošanas laikā radušās enerģijas patēriņa, 
CO2 emisiju un piesārņotāju emisiju 
izmaksas, izmantojot 2.a un 3. pantā
izklāstīto metodiku.

3. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra visos autotransporta 
līdzekļu iepirkumos sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumu sniegšanai 
atbilstīgi valsts iestāžu piešķirtai licencei, 
atļaujai vai pilnvarai kā kritēriju iekļauj 
autotransporta līdzekļu kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas, izmantojot 
3. pantā izklāstīto metodiku.

3. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra visos autotransporta 
līdzekļu iepirkumos sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumu sniegšanai 
atbilstīgi valsts iestāžu piešķirtai licencei, 
atļaujai vai pilnvarai kā kritēriju iekļauj 
jaunu autotransporta līdzekļu kalpošanas 
laikā radušās enerģijas patēriņa, CO2 
emisiju un piesārņotāju emisiju izmaksas, 
izmantojot 2.a un 3. pantā izklāstīto 
metodiku.

Or. de

Pamatojums

Daudzviet pašvaldībām nav citas iepējas kā iegādāties lietotus transportlīdzekļus.

Grozījums Nr. 35
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis gādā, lai līgumslēdzēji vai 
līgumslēdzējas iestādes Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē ne 

1. Dalībvalstis gādā, lai līgumslēdzēji vai 
līgumslēdzējas iestādes Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē ne 



PE407.696v01-00 18/40 AM\726332LV.doc

LV

vēlāk kā no 7. panta 1. punktā norādītās 
dienas piemēro 3. pantā izklāstīto 
metodiku, ja tās autotransporta līdzekļu 
iepirkumos kā līgumtiesību piešķiršanas 
kritēriju izmanto kalpošanas laikā radušās 
enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas.

vēlāk kā no 7. panta 1. punktā norādītās 
dienas piemēro 3. pantā izklāstīto metodiku
vai tādu atbilstīgu modelēšanas metodi, ko 
tās uzskata par piemērotu, ja tās 
autotransporta līdzekļu iepirkumos kā 
līgumtiesību piešķiršanas kritēriju izmanto 
kalpošanas laikā radušās enerģijas patēriņa, 
CO2 emisiju un piesārņotāju emisiju 
izmaksas.

Or. de

Pamatojums

Direktīvai būtu jāvienkāršo labākās prakses attīstība, ļaujot vietējā sabiedriskā transporta 
nozares iestādēm un operatoriem izmantot vai nu pašu modelēšanas metodes vai šajā 
direktīvā piedāvāto metodoloģiju. Tādējādi būs iespējams izmantot modelēšanas metodi, kurā 
izmanto „no urbuma līdz braukšanai” (well to wheel) pieeju.

Grozījums Nr. 36
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis gādā, lai līgumslēdzēji vai 
līgumslēdzējas iestādes Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē ne 
vēlāk kā no 7. panta 1. punktā norādītās 
dienas piemēro 3. pantā izklāstīto 
metodiku, ja tās autotransporta līdzekļu 
iepirkumos kā līgumtiesību piešķiršanas 
kritēriju izmanto kalpošanas laikā radušās 
enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas.

1. Dalībvalstis gādā, lai līgumslēdzēji vai 
līgumslēdzējas iestādes Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē ne 
vēlāk kā no 7. panta 1. punktā norādītās 
dienas piemēro 3. pantā izklāstīto metodiku 
vai jebkuru tādu atbilstīgu modelēšanas 
metodi, ko tās uzskata par piemērotu, ja 
tās autotransporta līdzekļu iepirkumos kā 
līgumtiesību piešķiršanas kritēriju izmanto 
kalpošanas laikā radušās enerģijas patēriņa, 
CO2 emisiju un piesārņotāju emisiju 
izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis ir vides apsvērumus iekļaut iepirkuma procesā. Dažas līgumslēdzējas 
iestādes jau to dara, izmantojot sarežģītu modelēšanu. Šai direktīvai būtu jāļauj tālāk attīsties 
labākajai praksei, dodot līdzumslēdzējām iestādēm iespēju izmantot viņu pašu atbilstīgu 
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modelēšanu vai iespēju izmantot šīs direktīvas metodoloģiju. Tas dod arī iespēju kādai 
līgumslēdzējai iestādei piemērot modeli, saskaņā ar kuru ir aprēķinātas emisijas „no urbuma 
līdz braukšanai” (well to wheel) emisijas. Tas pašlaik ar 3. pantā noteikto metodi nav 
iespējams.

Grozījums Nr. 37
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra visos autotransporta 
līdzekļu iepirkumos, ko veic līgumslēdzēji 
vai līgumslēdzējas iestādes Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē, kā 
līgumtiesību piešķiršanas kritēriju iekļauj 
autotransporta līdzekļu kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas, izmantojot 
3. pantā izklāstīto metodiku. 

2. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra visos autotransporta 
līdzekļu iepirkumos, ko veic līgumslēdzēji 
vai līgumslēdzējas iestādes Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē, kā 
līgumtiesību piešķiršanas kritēriju iekļauj 
autotransporta līdzekļu kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas, izmantojot 
3. pantā izklāstīto metodiku vai tādu 
atbilstīgu modelēšanas metodi, ko tās 
uzskata par piemērotu,

Or. de

Pamatojums

Direktīvai būtu jāvienkāršo labākās prakses attīstība, ļaujot vietējā sabiedriskā transporta 
nozares iestādēm un operatoriem izmantot vai nu pašu modelēšanas metodes vai šajā 
direktīvā piedāvāto metodoloģiju. Tādējādi būs iespējams izmantot modelēšanas metodi, kurā 
izmanto „no urbuma līdz braukšanai” (well to wheel) pieeju.

Grozījums Nr. 38
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra visos autotransporta 
līdzekļu iepirkumos, ko veic līgumslēdzēji 

2. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra visos jaunu 
autotransporta līdzekļu iepirkumos, ko veic 
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vai līgumslēdzējas iestādes Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē, kā 
līgumtiesību piešķiršanas kritēriju iekļauj 
autotransporta līdzekļu kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas, izmantojot 
3. pantā izklāstīto metodiku. 3.

līgumslēdzēji vai līgumslēdzējas iestādes 
Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK 
nozīmē, kā līgumtiesību piešķiršanas 
kritēriju iekļauj autotransporta līdzekļu 
kalpošanas laikā radušās enerģijas patēriņa, 
CO2 emisiju un piesārņotāju emisiju 
izmaksas, izmantojot 3. pantā izklāstīto 
metodiku vai jebkuru tādu atbilstīgu 
modelēšanas metodi, ko tās uzskata par 
piemērotu.

Or. en

Pamatojums

Daudzas vietējās transporta organizācijas un mazie opertatori izmanto lietotus 
transportlīdzekļus un bieži nerīko oficiālu iepirkumu; šīs direktīvas prasības uzliktu 
nesamērīgu slogu šādām organizācijām. Lietoti transportlīdzekļi nav jāiekļauj šīs direktīvas 
darbības jomā. Šīs direktīvas mērķis ir vides apsvērumus iekļaut iepirkuma procesā. Dažas 
līgumslēdzējas iestādes jau to dara, izmantojot sarežģītu modelēšanu.

Grozījums Nr. 39
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra visos autotransporta 
līdzekļu iepirkumos sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumu sniegšanai 
atbilstīgi valsts iestāžu piešķirtai licencei, 
atļaujai vai pilnvarai kā kritēriju iekļauj 
autotransporta līdzekļu kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas, izmantojot 
3. pantā izklāstīto metodiku.

3. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra visos autotransporta 
līdzekļu iepirkumos sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumu sniegšanai 
atbilstīgi valsts iestāžu piešķirtai licencei, 
atļaujai vai pilnvarai kā kritēriju iekļauj 
autotransporta līdzekļu kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas, izmantojot 
3. pantā izklāstīto metodiku vai tādu 
atbilstīgu modelēšanas metodi, ko tās 
uzskata par piemērotu.

Or. de

Pamatojums

Direktīvai būtu jāvienkāršo labākās prakses attīstība, ļaujot vietējā sabiedriskā transporta 
nozares iestādēm un operatoriem izmantot vai nu pašu modelēšanas metodes vai šajā 
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direktīvā piedāvāto metodoloģiju. Tādējādi būs iespējams izmantot modelēšanas metodi, kurā 
izmanto „no urbuma līdz braukšanai” (well to wheel) pieeju.

Grozījums Nr. 40
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra visos autotransporta 
līdzekļu iepirkumos sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumu sniegšanai 
atbilstīgi valsts iestāžu piešķirtai licencei, 
atļaujai vai pilnvarai kā kritēriju iekļauj 
autotransporta līdzekļu kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas, izmantojot 
3. pantā izklāstīto metodiku.

3. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra visos jaunu 
autotransporta līdzekļu iepirkumos 
sabiedriskā pasažieru transporta 
pakalpojumu sniegšanai atbilstīgi valsts 
iestāžu piešķirtai licencei, atļaujai vai 
pilnvarai kā kritēriju iekļauj autotransporta 
līdzekļu kalpošanas laikā radušās enerģijas 
patēriņa, CO2 emisiju un piesārņotāju 
emisiju izmaksas, izmantojot 3. pantā 
izklāstīto metodiku vai jebkuru tādu 
atbilstīgu modelēšanas metodi, ko tās 
uzskata par piemērotu.

Or. en

Pamatojums

Daudzas vietējās transporta organizācijas un mazie opertatori izmanto lietotus 
transportlīdzekļus; šīs direktīvas prasības uzliktu nesamērīgu slogu šādām organizācijām. 
Lietoti transportlīdzekļi nav jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā. Šīs direktīvas mērķis ir 
vides apsvērumus iekļaut iegādes procesā. Daži pircēji jau to dara, izmantojot sarežģītu 
modelēšanu. Šai direktīvai būtu jāļauj tālāk attīsties labākajai praksei, dodot pircējiem 
iespēju izmantot viņu pašu atbilstīgu modelēšanu vai iespēju izmantot šīs direktīvas 
metodoloģiju.
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Grozījums Nr. 41
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Vietējās, reģionālās un valsts iestādes, 
kas iepērk tīrus un energoefektīvus 
transportlīdzekļus vismaz 75% apmērā no 
sava kopējā publiskā iepirkuma, var 
izmantot marķējumu „tīrs un 
energoefektīvs pilsētas transportlīdzeklis”. 
Komisijai jāparedz vienots marķējums.

Or. en

Pamatojums

Balstīts uz referenta grozījumu, bet iesaka marķējumu attiecināt tieki uz tām valsts iestādēm, 
kuras pārliecinošu vairākumu transportlīdzekļu iepērk, balstoties uz vides kritērijiem.

Grozījums Nr. 42
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Autotransporta līdzekļu ražotājiem, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, ir jāsniedz 
indikatīvi dati par kopējo enerģijas 
patēriņu, CO2  emisijām un piesārņotāju 
emisijām kalpošanas laikā šiem 
transporta līdzekļiem, tos laižot 
pārdošanā.

Or. en

Pamatojums

Ražotāji autotransporta līdzekļu iepirkuma/iegādes ciklā ir vislabāk nostādīti, lai sniegtu 
indikatīvus datus par kopējo enerģijas patēriņu, CO2  emisijām un piesārņotāju emisijām 
kalpošanas laikā saviem transporta līdzekļiem, tos laižot pārdošanā. Šāds ekomarķēšanas 
precedents jau ir paredzēts ES tiesību aktos.
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Grozījums Nr. 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Iespējas, piemērojot 1. un 2. pantu

1. un 2. panta prasības pilda, ievērojot 
vienu no šādām iespējām:
(a) autotransporta iepirkšanas 
dokumentos iekļaujot enerģijas un vides 
rādītāju tehniskas specifikācijas attiecībā 
uz katru no konkrētajiem faktoriem, kā 
arī attiecībā uz katru no papildu vides 
faktoriem; vai
(b) apsverot enerģētiskos un vides 
faktorus iegādes lēmumā un:
– gadījumos, kad piemēro iepirkuma 
procedūru, tas jādara, par piešķiršanas 
kritērijiem izmantojot šos faktorus; kā arī
– gadījumos, kad šie faktori iekļaušanai 
lēmumā par iegādi ir izteikti monetāri, 
izmanto 3. pantā noteikto metodoloģiju.

Or. en

Pamatojums

Šis noteikums nodrošina dalībvalstīm plašākas iespējas, lemjot par 1. un 2. panta prasību 
pildīšanu. Līdz ar to ir ievērots dalībvalstu veikums, izmantojot valsts noteikumus un 
atšķirīgie standarti.
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Grozījums Nr. 44
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
3. panta – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģijas un vides prasību ievērošanas 
izmaksas kā līgumtiesību piešķiršanas 
kritērijs transportlīdzekļu iepirkumos

Enerģijas un vides prasību ievērošanas 
izmaksas kā līgumtiesību piešķiršanas 
kritērijs jaunu transportlīdzekļu 
iepirkumos

Or. en

Pamatojums

Daudzas vietējās transporta organizācijas un mazie opertatori izmanto lietotus 
transportlīdzekļus; šīs direktīvas prasības uzliktu nesamērīgu slogu šādām organizācijām. 
Lietoti transportlīdzekļi nav jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā kalpošanas laikā radušās 
enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas, kas saistītas 
ar iepērkamo transportlīdzekļu 
ekspluatāciju, izsaka naudas izteiksmē un 
aprēķina atbilstīgi a), b) un c) punktā 
izklāstītajai metodikai.

1. 2.a panta b) apakšpunkta vajadzībām
kalpošanas laikā radušās enerģijas patēriņa, 
CO2 emisiju un piesārņotāju emisiju 
izmaksas, kas saistītas ar iepērkamo 
transportlīdzekļu ekspluatāciju, izsaka 
naudas izteiksmē un aprēķina atbilstīgi a), 
b) un c) punktā izklāstītajai metodikai.

Or. de

Pamatojums

Daudzviet pašvaldībām nav citas iepējas kā iegādāties lietotus transportlīdzekļus.
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Grozījums Nr. 46
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- izmanto vienu monetāru vērtību uz 
vienību. Šī viena vērtība ir zemāka par 
benzīna vai dīzeļdegvielas enerģijas 
izmaksām uz vienību pirms nodokļu 
nomaksas, ja to izmanto kā 
transportlīdzekļa degvielu;

izmanto vienu monetāru vērtību uz 
vienību. Šī viena vērtība ir zemākā no 
benzīna vai dīzeļdegvielas enerģijas 
izmaksām uz vienību ietverot nodokļus, ja 
to izmanto kā transportlīdzekļa degvielu;

Or. en

Pamatojums

Lielākā daļa valsts iestāžu maksā degvielas nodokļus tā pat kā pārējie patērētāji un tie ietilpst 
transportlīdzekļa kalpošanas laika izmaksās.

Grozījums Nr. 47
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušās CO2 emisiju izmaksas aprēķina, 
reizinot kalpošanas laika nobraukumu 
(atbilstoši 3. punktam) ar CO2 emisijām 
kilogramos uz kilometru (atbilstoši 
2. punktam) un izmaksām uz kilogramu 
(minētas pielikuma 2. tabulā).

(b) Transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušās CO2 emisiju izmaksas aprēķina, 
reizinot kalpošanas laika nobraukumu 
(atbilstoši 3. punktam) ar CO2 emisijām 
kilogramos uz kilometru (atbilstoši 
2. punktam) un izmaksām uz kilogramu 
(minētas pielikuma 2. tabulā) vai augstāku 
maksu.

Or. en

Pamatojums

Ja atbilstīgi saistībām, piemēram, siltumnīcefekta gāzu jomā valsts iestādes vēlas CO2 
emisijām noteikt lielākas izmaksas nekā tabulā noteikts, tām ir jābūt šādai iespējai.
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Grozījums Nr. 48
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušās CO2 emisiju izmaksas aprēķina, 
reizinot kalpošanas laika nobraukumu 
(atbilstoši 3. punktam) ar CO2 emisijām 
kilogramos uz kilometru (atbilstoši 
2. punktam) un izmaksām uz kilogramu 
(minētas pielikuma 2. tabulā).

(b) Transportlīdzekļa kalpošanas laikā
radušās CO2 emisiju izmaksas aprēķina, 
reizinot kalpošanas laika nobraukumu 
(atbilstoši 3. punktam) ar CO2 emisijām 
kilogramos uz kilometru (atbilstoši 
2. punktam) un izmaksām uz kilogramu
atbilstoši indikatīvajiem autotransporta 
līdzekļa ražotāja sniegtajiem datiem vai 
līdzīgai modelēšanas metodei, ko pircējs 
uzskata par piemērotu.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis ir vides apsvērumus iekļaut transportlīdzekļa iegādes lēmumos. Daži 
transportlīdzekļu pircēji jau to dara, izmantojot sarežģītu modelēšanu. Šī direktīva 
nodrošinās to, ka arī turpmāk būs iespējams izmantot šādu labāko praksi, dodot iepirkuma 
veicējiem / pircējiem iespēju izmantot līdzīgu pašu modelēšanas metodi, ņemot vērā 
autotransporta līdzekļu ražotāju sniegtos datus, jo viņiem ir vislielākās iespējas sniegt šādus 
datus iepirkuma/iegādes ciklā, vai izmantot šajā direktīvā noteikto metodoloģiju.

Grozījums Nr. 49
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) Transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušās CO2 emisiju izmaksas aprēķina, 
reizinot kalpošanas laika nobraukumu 
(atbilstoši 3. punktam) ar CO2 emisijām 
kilogramos uz kilometru (atbilstoši 
2. punktam) un izmaksām uz kilogramu 
(minētas pielikuma 2. tabulā).

(b) Transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušās CO2 emisiju izmaksas aprēķina, 
reizinot kalpošanas laika nobraukumu 
(atbilstoši 3. punktam) ar CO2 emisijām 
kilogramos uz kilometru (atbilstoši 
2. punktam) un izmaksām uz kilogramu 
(minētas pielikuma 2. tabulā) vai 
izmantojot tādu atbilstīgu modelēšanas 
metodi, ko pircējs uzskata par piemērotu.
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Or. de

Pamatojums

Direktīva veicinās turpmāku labākās prakses attīstību, ļaujot vietējā sabiedriskā transporta 
nozares iestādēm vai operatoriem izmantot vai nu viņu pašu modelēšanas metodes, kuras 
vairākos gadījumos jau ir izstrādātas saskaņā ar transportlīdzekļu ražotāju sniegtajiem 
datiem vai izmantot šajā direktīvā piedāvāto metodi.

Grozījums Nr. 50
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušās piesārņotāju emisiju izmaksas 
aprēķina, saskaitot kalpošanas laikā 
radušās slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo 
ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju 
izmaksas. Katra piesārņotāja izmaksas 
kalpošanas laikā aprēķina, reizinot 
kalpošanas laika nobraukumu (atbilstoši 
3. punktam) ar emisijām gramos uz 
kilometru (atbilstoši 2. punktam) un 
attiecīgām izmaksām uz gramu (minētas 
pielikuma 2. tabulā).

(c) Transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušās piesārņotāju emisiju izmaksas 
aprēķina, saskaitot kalpošanas laikā 
radušās slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo 
ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju 
izmaksas. Katra piesārņotāja izmaksas 
kalpošanas laikā aprēķina, reizinot 
kalpošanas laika nobraukumu (atbilstoši 
3. punktam) ar emisijām gramos uz 
kilometru (atbilstoši 2. punktam) un 
attiecīgām izmaksām uz gramu atbilstoši 
ES vidējām vērtībām, kas minētas I 
pielikuma 2. tabulā vai atbilstoši 
diferencētajām vērtībām Ia pielikumā, vai 
augstākām vērtībām, ja tam ir 
pamatojums.

Or. en

Pamatojums

Ir jābūt iespējai gaisa piesārņojuma noteikšanai izmantot precīzākas vērtības, kas ataino 
vietējos apstākļus, ja šādas vērtības ir pieejamas.



PE407.696v01-00 28/40 AM\726332LV.doc

LV

Grozījums Nr. 51
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) Transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušās piesārņotāju emisiju izmaksas 
aprēķina, saskaitot kalpošanas laikā 
radušās slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo 
ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju 
izmaksas. Katra piesārņotāja izmaksas 
kalpošanas laikā aprēķina, reizinot 
kalpošanas laika nobraukumu (atbilstoši 
3. punktam) ar emisijām gramos uz 
kilometru (atbilstoši 2. punktam) un 
attiecīgām izmaksām uz gramu (minētas 
pielikuma 2. tabulā).

(c) Transportlīdzekļa kalpošanas laikā 
radušās piesārņotāju emisiju izmaksas 
aprēķina, saskaitot kalpošanas laikā 
radušās slāpekļa oksīdu, metānu nesaturošo 
ogļūdeņražu un cieto daļiņu emisiju 
izmaksas. Katra piesārņotāja izmaksas 
kalpošanas laikā aprēķina, reizinot 
kalpošanas laika nobraukumu (atbilstoši 
3. punktam) ar emisijām gramos uz 
kilometru (atbilstoši 2. punktam) un 
attiecīgām izmaksām uz gramu atbilstoši 
indikatīvajiem autotransporta līdzekļa 
ražotāja sniegtajiem datiem vai atbilstoši 
līdzīgai modelēšanas metodei, ko pircējs 
uzskata par piemērotu.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis ir vides apsvērumus iekļaut transportlīdzekļa iegādes lēmumos. Daži 
transportlīdzekļu  pircēji jau to dara, izmantojot sarežģītu modelēšanu. Šī direktīva 
nodrošinās to, ka arī turpmāk būs iespējams izmantot šādu labāko praksi, dodot iepirkuma 
veicējiem / pircējiem iespēju izmantot līdzīgu pašu modelēšanas metodi, ņemot vērā 
autotransporta līdzekļu ražotāju sniegtos datus, jo viņiem ir vislielākās iespējas sniegt šādus 
datus iepirkuma/iegādes ciklā, vai izmantot šajā direktīvā noteikto metodoloģiju. 

Grozījums Nr. 52
Vittorio Prodi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Par izciliem atzīst transportlīdzekļus, 
kuru emisijas vienā vai vairākās 
kategorijās ir vienādas ar nulli. Šo izcilību 
aprēķina saliktā veidā uz pusi samazinot 
izmaksu summu attiecībā uz katru nulles 
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vērtību, kas norādīta pielikuma 2. tabulā.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Izņēmums alternatīvu metožu 

pastāvēšanas gadījumā
Pēc to vietējo vai reģionālo iestāžu 
pieprasījuma, kas ir izstrādājušas 
kalpošanas laika izmaksu aprēķināšanas 
metodes, iekļaujot vides faktorus, kuras ir 
piemērotas vietējām vajadzībām un 
apstākļiem, Komisija var atļaut šīm 
pašvaldībām neveikt aprēķinus atbilstīgi 
3. pantam, ja piemērotās metodes pozitīvi 
ietekmē gan vidi, gan tīrus un 
energoefektīvus transportlīdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Pārskatāmība

Neskarot Direktīvu 2004/17/EK un 
2004/18/EK noteikumus, dalībvalstis
nodrošina, lai visas 2. pantā uzskaitītās 
puses pēc pieprasījuma saskaņā ar 
3. pantu dara pieejamu visu informāciju 
par erģijas un vides izmaksām par katru 



PE407.696v01-00 30/40 AM\726332LV.doc

LV

saņemto piedāvājumu.

Or. de

Pamatojums

Lai palielinātu pārredzamību, līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji pēc pieprasījuma 
sniedz informāciju par enerģijas un vides izmaksām.

Grozījums Nr. 55
Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Infrastruktūra

Dalībvalstis nodrošina lai līdz 2012. gada 
1. janvārim tiktu izveidota vajadzīgā 
infrastruktūra, lai piegādātu visus 
pielikumā uzskaitītos degvielas veidus.

Or. es

Grozījums Nr. 56
Glenis Willmott

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Papildu atbalsts publiskajam sektoram

1.  Dalībvalstīm ir jāapņemas informēt 
publiskajā sektorā nodarbinātos par 
priekšrocībām, kādas piemīt ar 
alternatīvajām degvielām darbināmiem 
transportlīdzekļiem, tostarp sniegt 
informāciju par degvielas uzpildes un 
apkopes staciju atrašanās vietu, par 
transportlīdzekļu, kas darbojas ar kādu no 
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alternatīvajām degvielām piedāvājumu un 
iespējām, kā arī par valsts un Eiropas 
atbalsta programmām.
2.  Dalībvalstis veicina un atbalsta 
alternatīvo degvielu piegādātājus, lai šie 
degvielu veidi būtu plaši pieejami 
sabiedrībai.

Or. en

Pamatojums

Valsts iestādēm ir nepieciešams papildu atbalsts, finansējums un citi stimuli, lai īstenotu 
vēlamās „zaļākās” iespējas. Ir jāsniedz pamatnostādnes, kas par iepirkumu atbildīgajiem 
skaidorotu attiecīgo degvielu iespējas, efektivitāti, pieejamību un izmantošanas sarežģītību. 

Grozījums Nr. 57
Glenis Willmott

Direktīvas priekšlikums
3.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b pants
Enerģijas un vides prasību ievērošanas 
izmaksas kā līgumtiesību piešķiršanas 
kritērijs transportlīdzekļu iepirkumos

Pielikuma 2. tabulā norādītās emisiju 
izmaksu aprēķināšanai paredzētās 
vērtības uzskata par minimālajām 
vērtībām. Ja iestādes izvēlas ņemt vērā 
vides faktorus, izsakot tos naudā un 
iekļaujot kopējā izmaksu aprēķinā 
saskaņā ar 3. pantu, tās var izmantot 
palielinātas vērtības, lai noteiktu ārējo 
enerģētisko un vides faktoru izmaksas.

Or. en

Pamatojums

Iestādēm ir jābūt iespējai, ja tās vēlas, izmantot lielākus skaitļus par Komisijas noteiktajiem, 
lai novērtētu emisiju izmaksas Visiem skaitļiem, kas paredzēti emisiju novērtēšanai, būtu 
jāatbilst minimālai vērtībai un tiem nevajadzētu liegt iestādēm, kas to vēlas, vides 
aizsardzībai piešķirt lielāku nozīmi.
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Grozījums Nr. 58
Glenis Willmott

Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Citi piešķiršanas kritēriji un metodes

Obligātu kritēriju piemērošana tīru un 
energoefektīvu transportlīdzekļu 
iepirkumiem neizslēdz iespēju dažus 
piešķiršanas kritērijus noteikt par 
prioritāriem vai paredzēt citus atbilstīgus 
līguma piešķiršanas kritērijus vai 
metodes. Tas arī neliedz izvēlēties 
modernizētus transportlīdzekļus, kas 
atjaunināti, lai atbilstu augstākām vides 
prasībām.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka citus kritērijus un metodes var izmantot līdz ar šajā direktīvā noteiktajiem 
kritērijiem.

Grozījums Nr. 59
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Finansēšanas instrumenti

Komisijai ir jāizveido Eiropas Klimata 
aizsardzības fonds, kas cita starpā tiks 
izmantots arī, lai mudinātu iestādes un 
operatorus iegādāties tīrus un 
energoefektīvus autotransporta līdzekļus 
atbilstīgi 1. pantam.
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Atbildīgās budžeta lēmējinstitūcijas šim 
nolūkam paredz atbilstīgus līdzekļus ES 
budžetā.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Klimata aizsardzības fonds būtu spēcīgs instruments, lai paātrinātu jaunu 
tehnoloģiju ieviešanu klimata pārmaiņu apkarošanas nolūkā. Īpaši tīru un energoefektīvu 
autotransporta līdzekļu jomā jauno tehnoloģiju ieviešanu īpaši veicinātu publisku resursu 
piešķiršana.

Grozījums Nr. 60
Inés Ayala Sender

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Kopienas finanšu instrumentu 

izmantošana

Lai nodrošinātu visu pielikumā uzskaitīto 
degvielas veidu piegādei vajadzīgās 
infrastruktūras izveidi, dalībvalstis un 
Komisija ņem vērā iespēju cita starpā 
izmantot arī Eiropas enerģētikas tīkliem 
paredzēto finansējumu.

Or. es

Grozījums Nr. 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Direktīvas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
Finansēšanas instrumenti
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Komisijai ir jāizveido Eiropas Klimata 
aizsardzības fonds, kas cita starpā tiks 
izmantots arī, lai mudinātu iestādes un 
operatorus iegādāties tīrus un 
energoefektīvus autotransporta līdzekļus 
atbilstīgi 1. pantam.
Atbildīgās budžeta lēmējinstitūcijas šim 
nolūkam paredz atbilstīgus līdzekļus ES 
budžetā.

Or. de

Pamatojums

Eiropas Klimata aizsardzības fonds būtu spēcīgs instruments, lai paātrinātu jaunu 
tehnoloģiju ieviešanu klimata pārmaiņu apkarošanas nolūkā. Īpaši tīru un energoefektīvu 
autotransporta līdzekļu jomā jauno tehnoloģiju ieviešanu īpaši veicinātu publisku resursu 
piešķiršana.

Grozījums Nr. 62
Hanne Dahl

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja pārbaudot tiek konstatēts, ka 
attīstība nenotiek, dalībvalstis mudina 
ieviest CO2 nodokli iekšdedzes dzinējiem.

Or. en

Pamatojums

Klimata pārmaiņas ir ļoti liela problēma, tāpēc ir jāveic nopietni pasākumi, lai veicinātu 
tīrāku un energoefektīvāku autotransporta līdzekļu izmantošanu.
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Grozījums Nr. 63
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 1. tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. tabula. Dzinēja degvielu energoietilpība 1. tabula. Dzinēja degvielu energoietilpība

Degviela...........................Energoietilpība Degviela...........................Energoietilpība
Dīzeļdegviela.............................36 MJ/litrs Dīzeļdegviela.............................36 MJ/litrs
Benzīns......................................32 MJ/litrs Benzīns......................................32 MJ/litrs
Dabasgāze.................................38 MJ/Nm3 Dabasgāze.................................33 MJ/Nm3

SNG (sašķidrināta naftas gāze)..24 MJ/litrs SNG (sašķidrināta naftas gāze)..24 MJ/litrs
Etanols........................................21 MJ/litrs Etanols........................................21 MJ/litrs
Biodīzeļdegviela........................33 MJ/litrs Biodīzeļdegviela........................33 MJ/litrs
Emulsijas degviela......................32 MJ/litrs Emulsijas degviela......................32 MJ/litrs
Ūdeņradis..................................11 MJ/Nm3 Ūdeņradis..................................11 MJ/Nm3

Or. it

Pamatojums

Nosakot vieglo automobiļu patēriņu saskaņā ar tipa apstiprināšanas procedūru ir ņemts vērā, 
ka dabas gāzei var būt arī zema energoietilpība.  Tāpēc, lai nodrošinātu saskaņu ar 
pašreizējo transportldīzekļu deklarēto patēriņu, 38 MJ vietā ir nepieciešams izmantot vērtību 
33 MJ, kura attiecas uz jauktu metāna veida produktu. Ja paliktu spēkā Komisijas ierosinātā 
vērtība, rastos nesaskaņa starp šajā priekšlikumā noteiktajiem parametriem un pašlaik par 
oficiāliem atzītajiem un par atsauci izmantotiem tipa apstiprināšanas parametriem.

Grozījums Nr. 64
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 2. tabula

Komisijas ierosinātais teksts

2. tabula. Autotransporta emisiju izmaksas (2007. gada cenās)

CO2 NOx Metānu 
nesaturošie 
ogļūdeņraži 
(NMHC)

Cietās daļiņas
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CO2 NOx Metānu 
nesaturošie 
ogļūdeņraži 
(NMHC)

Cietās daļiņas

2 
eurocenti/kg

0,44 
eurocenti/kg

0,1 
eurocents/kg

8,7 eurocenti/kg

Grozījums

2. tabula. Autotransporta emisiju izmaksas (2007. gada cenās)

CO2 NOx Metānu 
nesaturošie 
ogļūdeņraži 
(NMHC)

Cietās daļiņas

2 
eurocenti/
kg

jānosaka jānosaka jānosaka

Or. it

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 65
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 2. tabula

Komisijas ierosinātais teksts

2. tabula. Autotransporta emisiju izmaksas (2007. gada cenās)
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CO2 NOx Metānu 
nesaturošie 
ogļūdeņraži 
(NMHC)

Cietās daļiņas

2 
eurocenti/k
g

0,44 
eurocenti/g

0,1 eurocents/g 8,7 eurocenti/g

Grozījums

svītrots

Or. en

Pamatojums

Eiropas pilsētām un reģioniem un/vai līgumslēdzējām iestādēm būtu jāvar cenot 
piesārņotājus dažādos veidos atkarībā no vietējiem apstākļiem. Tās varētu vēlēties uzsvērt 
kādu īpašu piesārņotāju, ja tās ir pārkāpušas ES robežvērtības tādam piesārņotājam kā NO2
vai PM10. Tādā gadījumā tās kādam piesārņotājam piešķirt lielāku „nozīmi” kā citam. Lai 
gan visumā direktīva ir tehnoloģiski neitrāla, fiksētas cenas norādīšana piesārņotājiem 
saskaņā ar šo metodi dažas tehnoloģijas nostāda izdevīgākā stāvoklī par pārējām.

Grozījums Nr. 66
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 2. tabula, 1. kolonna, 2. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2 eurocenti/kg 3 eurocenti/kg vai ETS tirgus cena, 
atkarībā no tā, kura ir augstāka

Or. en

Pamatojums

30€ / tonnā iespējams labāk atbilst pēc 2010. gada pirktu transportlīdzekļu CO2 cenai.
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Grozījums Nr. 67
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
Pielikums – 3. tabula

Komisijas ierosinātais teksts

3. tabula. Autotransporta līdzekļu kalpošanas laika nobraukums

Transportlīdzekļa kategorija Kalpošanas laika 
nobraukums

(M un N kategorijas saskaņā ar Direktīvu 
2007/46/EK)
Pasažieru automobiļi (M1) 200 000 km

Vieglie komerciālie transportlīdzekļi (N1) 250 000 km

Lieljaudas transportlīdzekļi (N2, N3) 1 000 000 km

Autobusi (M2, M3) 800 000 km

Grozījums

3. tabula. Autotransporta līdzekļu kalpošanas laika nobraukums

Or. en

Pamatojums

Tabulas saturs ir mainīts, lai norādītu, ka darbības joma attiecas uz N1, N2 un M3 
kategorijas transportlīdzekļiem.

Transportlīdzekļa kategorija Kalpošanas laika 
nobraukums 

(M un N kategorijas saskaņā ar Direktīvu 
2007/46/EK)
Lieljaudas transportlīdzekļi (N2, N3) 1 000 000 km

Autobusi (M3) 800 000 km
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Grozījums Nr. 68
Margrete Auken

Direktīvas priekšlikums
1.a pielikums (jauns)

Grozījums

Gaisa piesārņojuma izmaksas EUR/tonnu no ceļa, dzelzceļa un ūdensceļa piesārņotāja

Faktora izmaksas EUR, cena 2000, vienība: EUR 2000/t piesārņotāja
Piesārņotājs NOx NMGOS SO2 PM2.5 (izplūdes) PM10 (ne-izplūdes)
Avots CAFE 

CBA
CAFE 
CBA

CAFE 
CBA

HEATCO UBA 
pārcelts uz 
HEATCO

HEATCO/ 
CAFE 
CBA 
(jūras 
tranasport
am)

HEATCO UBA 
pārcelts uz 
HEATCO

HEATCO

CAFE CBA 
jutība

VOLY 
vidēja 
(PM/O3)

VOLY 
vidēja 
(PM/O3)

VOLY 
vidēja 
(PM/O3)

Vienība EUR 2000 
(emisijas 
2010)

EUR 2000 
(emisijas 
2010)

EUR 2000 
(emisijas 
2010)

€ 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000

Vietējā vide lielpilsēta pilsēta ārpus 
apdzīvotā
m zonām

lielpilsēta pilsēta ārpus 
apdzīvotā
m zonām

Austrija 8,700 1,700 8,300 415,000 134,300 69,600 166,200 53,700 27,800
Beļģija 5,200 2,500 11,000 422,200 136,200 91,100 169,900 54,500 36,500
Bulgārija 1,800 200 1,000 43,000 13,800 11,000 17,200 5,500 4,400
Kipra 500 300 2,000 243,700 78,700 20,600 97,500 31,500 8,200
Čehijas 
Republika

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

Dānija 4,400 700 5,200 386,800 124,700 45,500 154,700 49,900 18,200
Igaunija 800 100 1,800 133,400 43,400 22,500 53,400 17,300 9,000
Somija 800 200 1,800 337,100 108,600 28,100 134,800 43,400 11,200
Francija 7,700 1,400 8,000 392,200 126,300 78,400 156,900 50,500 31,400
Vācija 9,600 1,700 11,000 384,500 124,000 75,000 153,800 49,600 30,000
Grieķija 800 300 1,400 248,700 80,100 35,000 99,500 32,100 14,000
Ungārija 5,400 900 4,800 203,800 65,600 52,300 81,500 26,200 20,900
Īrija 3,800 700 4,800 391,000 126,200 40,900 156,400 50,500 16,400
Itālija 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
Luksemburga 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
Nīderlande 6,600 1,900 13,000 422,500 136,400 82,600 169,000 54,500 33,000
Norvēģija 2,000 300 2,500 309,600 99,600 30,100 123,800 39,900 12,000
Polija 3,900 600 5,600 174,500 56,000 52,400 69,800 22,400 20,900
Portugāle 1,300 500 3,500 259,500 83,600 38,500 103,800 33,500 15,400
Rumānija 2,200 400 2,000 29,200 9,400 7,500 11,700 3,800 3,000
Slovākija 5,200 700 4,900 194,200 62,100 52,400 77,700 24,900 21,000
Slovēnija 6,700 1,400 6,200 262,900 84,500 54,500 105,200 33,800 21,800
Spānija 2,600 400 4,300 299,600 96,400 41,200 119,900 38,600 16,500
Zviedrija 2,200 300 2,800 352,600 113,400 34,300 141,000 45,400 13,700
Šveice 9,200 1,800 8,800 444,800 143,100 73,500 177,900 57,200 29,400
Apvienotā 
Karaliste

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
Baltijas jūra 2,600 500 3,700 12,000
Vidusjūra 500 300 2,000 5,600
Ziemeļaustru
mu Atlantijas 
okeāns

1,600 400 2,200 4,800

Ziemeļu jūra 5,100 1,900 6,900 28,000
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Lielpilsēta: pilsēta ar vairāk par 0,5 miljoniem iedzīvotāju
pilsēta: neliela un vidēja lieluma pilsēta, kurā nav vairāk par 0,5 miljoniem iedzīvotāju

Or. en

Pamatojums

Vietējām iestādēm ir jāvar izmantot piemērotākas izmaksu vērtības, ja tās ir pieejamas. Šāda 
tabula iekļauta Padomes darba dokumentā.


