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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymo motyvai ir tikslai
Vis labiau augantis transporto sektorius sunaudoja daug energijos, išmeta daug CO2 ir kitų 
kenksmingų medžiagų emisijų bei labai priklauso nuo naftos. Todėl pageidautina, kad gatvėse 
atsirastų daugiau švaraus ir produktyviai energiją naudojančio transporto. Tai atitinka Europos 
Sąjungos transporto, aplinkos ir energetikos politikos tikslus1.
Komisija įsipareigojo skatinti naujos transporto priemonių kartos kūrimą. Žinoma, 
atitinkamos technologijos šiuo metu dar yra brangesnės nei naudojamos tradicinėse transporto 
priemonėse. Svarbi šio tikslo skatinimo priemonė yra ekologiškesnių ir labiau energiją 
taupančių transporto priemonių viešieji pirkimai siekiant sukurti tokių transporto priemonių 
rinką. Kalbant apie masinę transporto priemonių gamybą Europoje, paskatinti gamintojus 
gaminti specialių transporto priemonių serijas galima tik Bendrijos lygmeniu imantis 
priemonių, kuriomis būtų galima Europoje sukurti pakankamai didelę rinką.

Komisijos pasiūlymo turinys
Bendrijos teisėje jau yra numatytas savanoriškai taikomas aplinkos požiūriu patobulintos 
eksploatacijos standartas, pvz., mokesčių lengvatos. Šiuo pasiūlymu žengiamas kitas žingsnis, 
grindžiamas sąvoka „nekenksmingumo aplinkai požiūriu patobulinta transporto priemonė“ 
(enhanced environment-friendly vehicle - EEV), kaip apibrėžta Direktyvoje 2005/55/EB (OL 
L 275/1, 2005.10.20), siekiant automobilių parko dalyje ją įgyvendinti privaloma tvarka. Šioje 
direktyvoje siūlomas įpareigojimas pirkti ekologiškas transporto priemones, pirminiame etape 
taikomas tik transporto priemonėms, kurios sveria daugiau kaip 3,5 t. Šiai transporto 
priemonių kategorijai priklauso autobusai ir dauguma sunkvežimių, pvz., šiukšlių rinkimo 
sunkvežimiai. Valstybės institucijos, darydamos savo metinius pirkimus (pirkdamos arba 
įsigydamos išperkamąja nuoma), privalo rezervuoti minimalią 25 proc. kvotą transporto 
priemonėms, atitinkančioms „nekenksmingumo aplinkai požiūriu patobulintos transporto 
priemonės“ standartą.

Nuomonės referento pasiūlymai
Be keleto tekstinių patobulinimų, Jūsų referentas iš esmės siūlo tris pasiūlymo pakeitimus:
1. Platų „valstybės įstaigų“ apibrėžimą. Jis turi apimti ir šių įstaigų užsakymu arba joms 

leidus veikiančius paslaugų teikėjus.
2. Didesnę procentinę įsigijimų dalį – 40 proc., siekiant sukurti pakankamai didelę rinką.

Remiantis Komisijos nurodytu skaičiumi, 25 proc. dalis atitiks tik 1,5 proc. sunkvežimių ir 
8 proc. autobusų rinkos dalies. Šios rinkos dalys turi būti padidintos.

3. Pareigą taikyti direktyvą ir mažos keliamosios galios transporto priemonėms, kurios sveria 
mažiau kaip 3,5 t. Išimtis būtų taikoma tik lengviesiems asmeniniams automobiliams 
(kategorija M1, sveria mažiau nei 3,5 t). Šis taikymo srities išplėtimas atitinka Direktyvą 
2005/55/EB dėl ekologiškų transporto priemonių, taikomą taip pat visoms transporto 
priemonėms, išskyrus lengvuosius automobilius.

  
1  Pvz., žr. Žaliąją knygą dėl energijos tiekimo saugumo KOM(2000)0769, Baltąją knygą „Europos transporto 

politika iki 2010“ KOM(2001)0370 ir oro kokybės direktyvą (Direktyva 1996/62/EB dėl aplinkos oro kokybės 
vertinimo ir valdymo) ir Direktyvą 1999/30/EB dėl kenksmingų medžiagų ribinių verčių aplinkos ore.
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PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 straipsnis

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

Šia direktyva valstybės narės įpareigojamos
imtis atitinkamų veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad valstybės įstaigos ir jų pavedimu 
veikiantys ar jų leidimą gavę transporto 
paslaugų teikėjai, įsigydami transporto 
priemones, laikytųsi tam tikrų ekologiškų 
automobilių kvotų.

Pagrindimas

Vadovaujantis 3 straipsnio nuostatomis į šios direktyvos taikymo sritį turėtų būti įtraukti ir 
valstybės įstaigų ir jų pavedimu veikiantys ar jų leidimą gavę transporto paslaugų teikėjai.

Pakeitimas 2
3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad kelių 
transporto priemonių, kurių didžiausia 
techniškai leistina pakrauto automobilio
masė yra didesnė kaip 3,5 t ir kurias tais 
metais perka arba nuomojasi valstybės 
įstaigos ir ūkio subjektai, gavę iš valstybės 
įstaigos nuolaidą ar leidimą teikti transporto 
paslaugas (toliau – ūkio subjektai), 25 %
kvota yra ekologiškos transporto priemonės, 
kaip apibrėžta 2 straipsnyje.

Valstybės narės užtikrina, kad 40 % kelių 
transporto priemonių, kurių didžiausia 
techniškai leistina bendroji masė yra didesnė 
kaip 3,5 t ir kurias tais metais perka arba 
nuomojasi valstybės įstaigos ir jų pavedimu 
veikiantys ar jų leidimą gavę transporto 
paslaugų teikėjai (toliau – ūkio subjektai), 
būtų ekologiškos transporto priemonės, kaip 
apibrėžta 2 straipsnyje.

Pagrindimas
Jei, pasak Komisijos, valstybės įstaigų transporto priemonių rinkos dalis sudaro apie 6 proc. 
krovininių automobilių ir apie 33 proc. autobusų, atitinkamai ekologiškų transporto 
priemonių bendroji rinkos dalis sudarytų apie 1,5 proc. krovininių automobilių ir apie 8 proc. 
autobusų. Šios rinkos dalys yra per mažos ir nesuteikia jokių palankių masinės gamybos 
perspektyvų. Tačiau, jei 40 proc. valstybės įstaigų įsigytų transporto priemonių yra 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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ekologiškos, galima pasiekti svarbesnių rinkos dalių (atitinkamai apie 2,4 proc. ir apie 13 
proc.).

Pakeitimas 3
3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad kelių 
transporto priemonių, kurių didžiausia 
techniškai leistina pakrauto automobilio 
masė yra didesnė kaip 3,5 t ir kurias tais 
metais perka arba nuomojasi valstybės 
įstaigos ir ūkio subjektai, gavę iš valstybės 
įstaigos nuolaidą ar leidimą teikti transporto 
paslaugas (toliau – ūkio subjektai), 25 %
kvota yra ekologiškos transporto priemonės, 
kaip apibrėžta 2 straipsnyje.

Valstybės narės užtikrina, kad 25 % kelių 
transporto priemonių, kurias per vienus 
kalendorinius metus nusipirko arba 
išsinuomojo valstybės įstaigos ir jų 
pavedimu veikiantys ar jų leidimą gavę 
transporto paslaugų teikėjai (toliau – ūkio 
subjektai), būtų ekologiškos transporto 
priemonės, kaip apibrėžta 2 straipsnyje.

Pagrindimas

Neturėtų būti jokio svorio apribojimo, kad ir nedideli N1 kategorijos krovininiai automobiliai 
būtų įtraukti į direktyvos taikymo sritį. Tai atitinka ekologiškos transporto priemonės 
apibrėžimą, pateiktą Direktyvos 2005/55/EB 1 straipsnyje, į kurio sąvoką neįeina M1 
kategorijos transporto priemonės, kurių didžiausia techniškai leistina bendroji automobilio 
masė yra mažesnė kaip 3,5 t (lengvieji automobiliai). Be to, procentinė kvota turėtų galioti 
kiekvienais, o ne tam tikrais metais.

Pakeitimas 4
5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 
dalyje nustatytas laikotarpis yra … [negali 
būti ilgesnis kaip trys mėnesiai]

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 
dalyje nustatytas laikotarpis yra du 
mėnesiai.

Pakeitimas 5
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

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

Kasmet valstybė narė Komisijai pateikia 
tokią informaciją ne vėliau kaip iki kitų 
metų, einančių po atitinkamų kalendorinių 
metų, rugsėjo 30 d.

Pagrindimas

Reikia apibrėžti metus.
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Pakeitimas 6
6 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Ne vėliau kaip po trejų metų nuo 7 straipsnio 
1 dalyje nurodytos datos, Komisija paruošia
ataskaitą apie šios direktyvos taikymą ir apie 
veiksmus, kurių ėmėsi atskiros valstybės 
narės dėl sveriančių mažiau kaip 3,5 t 
ekologiškų transporto priemonių viešųjų 
pirkimų. Ataskaitoje įvertinamas šios 
direktyvos poveikis, valstybių narių 
ataskaitos ir tolimesnių veiksmų poreikis, ir 
pateikiami atitinkami pasiūlymai, ypač dėl 
ekologiškų transporto priemonių viešųjų 
pirkimų įpareigojimo taikymo praplėtimo 
lengviesiems automobiliams ir mažos 
keliamosios galios transporto priemonėms, 
kurios sveria mažiau kaip 3,5 t.

Ne vėliau kaip po trejų metų nuo 7 straipsnio 
1 dalyje nurodytos datos, Komisija parengia
ataskaitą apie šios direktyvos taikymą ir apie 
veiksmus, kurių ėmėsi atskiros valstybės 
narės siekdamos įsigyti mažiau kaip 3,5 t 
sveriančių M1 kategorijos ekologiškų 
transporto priemonių. Ataskaitoje 
įvertinamas šios direktyvos poveikis, 
valstybių narių ataskaitos ir tolimesnių 
veiksmų poreikis bei pateikiami atitinkami 
pasiūlymai, ypač, kad įsipareigojimas pirkti
ekologiškas transporto priemones apimtų ir 
lengvuosius automobilius.

Pagrindimas

Direktyvos 2005/55/EG transporto priemonės sąvoka apima ir mažos keliamosios galios 
automobilius, sveriančius mažiau kaip 3,5 t. Pagal 3 pakeitimą šie automobiliai taip pat būtų 
įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį. Atskiros valstybės narės gali savo noru imtis 
priemonių, susijusių su lengvaisiais automobiliais, sveriančiais mažiau kaip 3,5 t, ir pranešti 
apie tai Komisijai.


