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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma iesniegšanas pamats un mērķi
Nepārtraukti pieaugošā transporta nozares paplašināšanās izraisa lielu enerģijas patēriņu, 
ievērojamu CO2- un piesārņojošu vielu emisiju, kā arī  šī nozare ir lielā mērā atkarīga no 
naftas piegādēm. Tādēļ ir vēlams, lai satiksmē būtu videi nekaitīgāki transportlīdzekļi un tādi, 
kas efektīvāk patērētu enerģiju. Tas atbilst Eiropas Savienības transporta, vides un enerģētikas 
politikas mērķiem1.

Komisija ir apņēmusies veicināt jaunas transportlīdzekļu paaudzes radīšanu. Tomēr pašreiz 
atbilstošas tehnoloģijas ir dārgākas nekā tās, kas tiek izmantotas parastajos transportlīdzekļos. 
Svarīgs instruments šā mērķa īstenošanai ir ekoloģiski nekaitīgu transportlīdzekļu sagāde 
saistībā ar valsts pasūtījumu, kuri efektīvi patērē enerģiju, lai attīstītu šo transportlīdzekļu 
tirgu. Kas attiecas uz transportlīdzekļu masveida ražošanu Eiropā, ir iespējams mudināt 
transportlīdzekļu ražotājus ražot īpašas sērijas, ja tiek pieņemti tādi pasākumi Kopienas 
līmenī, kas palīdzētu izveidot pietiekami lielu tirgu Eiropā.

Komisijas priekšlikuma saturs
Kopienas tiesībās jau ir paredzēta tāda norma attiecībā uz īpašu nekaitīgumu videi, kuras 
ievērošana ir brīvprātīga un kuras īstenošanu var panākt, nosakot ar nodokļiem saistītus 
stimulus. Šis priekšlikums jau ir nedaudz radikālāks un pamatojas uz „videi īpaši nekaitīga 
transportlīdzekļa” jēdzienu (enhanced environment-friendly vehicle — EEV) Direktīvas 
2005/55/EK (OV L 275 20.10.2005., 1. lpp.) izpratnē, lai normai attiecībā uz daļu no 
transportlīdzekļiem būtu saistošs spēks. Šajā direktīvā ierosinātās saistības par ekoloģiski 
nekaitīgu transportlīdzekļu sagādi pagaidām reglamentē tikai transportlīdzekļus, kuru kopējais 
svars ir vairāk par 3,5 tonnām. Transporta līdzekļu kategorijā, uz kuriem attiecas 
priekšlikums, ietilpst autobusi un lielākā daļa kravas automobiļu, piemēram, atkritumu 
izvešanai paredzētie transportlīdzekļi. Valsts sektora iestādēm, veicot ikgadējās iegādes 
(pirkumi vai iznomāšana), jānosaka vismaz 25 % kvota tādu transportlīdzekļu iegādei, kas 
atbilst normas prasībām par īpaši ekoloģiski nekaitīgiem  transportlīdzekļiem.

Atzinuma sagatavotāja ierosinājumi
Atzinuma sagatavotājs ierosina papildus redakcionāliem uzlabojumiem  priekšlikumā iekļaut 
trīs būtiskus grozījumus:
1. Plaša „valsts sektora iestādes” definīcija. Šai definīcijai jāaptver arī piedāvātāji, kas 

darbojas to uzdevumā vai saskaņā ar to pilnvarojumu.
2. Lielāku sagādes objektu procentu apmēru, lai varētu izveidot pietiekami lielu tirgu. 

Pamatojoties uz Komisijas minētajiem skaitļiem, daļa 25% apmērā radītu ļoti nelielu tirgus 
pieaugumu — par 1,5% attiecībā uz  kravas automobiļiem un par 8% attiecībā uz 
autobusiem. Šīs tirgus daļas ir jāpalielina.

3. Piemērošanas jomas paplašināšana arī attiecībā uz kravas automobiļiem, kas ir vieglāki par 
3,5 tonnām. Tikai uz vieglām privātām automašīnām (M1 kategorija, vieglākas par 3,5 
tonnām) direktīva netiek attiecināta. Šī piemērošanas jomas paplašināšana atbilst 

  
1 Skat., piemēram, zaļo grāmatu par energoapgādes drošību KOM(2000)0769, balto grāmatu par politiku 

transporta jomā līdz 2010. gadam KOM(2001)0370, Direktīvu 1996/62/EK par apkārtējā gaisa kvalitātes 
novērtēšanu un pārvaldību un Direktīvu 1999/30/EK par piesārņojošo vielu limitu noteikšanu apkārtējā gaisā.
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Direktīvai 2005/55/EK par ekoloģiski nekaitīgiem transportlīdzekļiem, kura tiek attiecināta 
uz visiem transportlīdzekļiem, izņemot vieglos automobiļus.
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GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. pants

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

Šajā direktīvā dalībvalstīm prasīts veikt 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 
valsts iestādes un transporta pakalpojumu 
piedāvātāji, kas rīkojas to uzdevumā vai 
saskaņā ar to pilnvarojumu, iepērk noteiktu 
kvotu „tīro” transporta līdzekļu.

Pamatojums

Saskaņā ar 3. pantu arī  tie transporta pakalpojumu piedāvātāji, kas rīkojas valsts iestādes 
uzdevumā vai pamatojoties uz tās pilnvarojumu, tiek iekļauti piemērošanas jomā.

Grozījums Nr. 2
3. pants

Dalībvalstis gādā, lai 25% kvota attiecībā uz 
autotransporta līdzekļiem ar tehniski 
pieļaujamo masu vairāk nekā 3,5 t, kurus 
konkrētajā gadā iepērk vai iznomā valsts 
iestādes un uzņēmēji, kuri sniedz transporta 
pakalpojumus koncesijas ietvaros vai ar 
valsts iestādes atļauju, turpmāk „uzņēmēji”, 
būtu „tīrie” transporta līdzekļi atbilstoši 2. 
panta definīcijai.

Dalībvalstis gādā, lai 40% kvota attiecībā uz 
autotransporta līdzekļiem ar tehniski 
pieļaujamo masu vairāk nekā 3,5 t, kurus 
konkrētajā gadā iepērk vai iznomā valsts 
iestādes un uzņēmēji, kuri sniedz transporta 
pakalpojumus koncesijas ietvaros vai ar 
valsts iestādes atļauju, turpmāk „uzņēmēji”, 
būtu „tīrie” transporta līdzekļi atbilstoši 2. 
panta definīcijai.

Pamatojums

Ja, kā to liecina Komisijas sniegtā informācija, valsts iestāžu iegādājamo transportlīdzekļu 
tirgus daļa ir apmēram 6% attiecībā uz kravas automobiļiem un apmēram 33% attiecībā uz 
autobusiem, tad procentu likmes noteikšana ekoloģiski nekaitīgiem transportlīdzekļiem 25% 
apmērā attiecīgi veidos kravas automobiļu daļas palielināšanos par 1,5% no to kopējā tirgus 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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un autobusu daļas palielināšanos par apmēram 8% no to  kopējā tirgus. Šādas tirgus daļas ir 
pārāk nelielas un vēl arvien nerada izdevīgu perspektīvu masveida ražošanai. Ja ekoloģiski 
nekaitīgi transportlīdzekļi tomēr veidos 40% no valsts iestāžu iegādēm, var panākt nozīmīgu 
šo transportlīdzekļu tirgus daļu izveidošanos (eventuāli apmēram 2,4% un apmēram 13%).

Grozījums Nr. 3
3. pants

Dalībvalstis gādā, lai 25% kvota attiecībā uz 
autotransporta līdzekļiem ar tehniski 
pieļaujamo masu vairāk nekā 3,5 t, kurus 
konkrētajā gadā iepērk vai iznomā valsts 
iestādes un uzņēmēji, kuri sniedz transporta 
pakalpojumus koncesijas ietvaros vai ar 
valsts iestādes atļauju, turpmāk „uzņēmēji”, 
būtu „tīrie” transporta līdzekļi atbilstoši 2. 
panta definīcijai.

Dalībvalstis gādā, lai 25% kvota attiecībā uz 
autotransporta līdzekļiem, kurus katrā 
kalendārajā gadā iepērk vai iznomā valsts 
iestādes un uzņēmēji, kuri sniedz transporta 
pakalpojumus koncesijas ietvaros vai ar 
valsts iestādes atļauju, turpmāk „uzņēmēji”, 
būtu „tīrie” transporta līdzekļi atbilstoši 2. 
panta definīcijai.

Pamatojums

Nevajag ieviest svara ierobežojumus, direktīva jāpiemēro  arī attiecībā uz N1 kategorijas 
kravas automobiļiem. Tas atbilst ekoloģiski nekaitīga transportlīdzekļa definīcijai, kas ir 
noteikta Direktīvas 2005/55/EK 1. pantā, saskaņā ar kuru no piemērošanas jomas ir izslēgti 
M1 klases transportlīdzekļi ar tehniski pieļaujamo kopējo masu ne lielāku par 3,5 tonnām 
(vieglie automobiļi). Turklāt procentu likmei jābūt spēkā attiecībā  uz katru gadu un nevis 
attiecībā uz kādu noteiktu gadu.

Grozījums Nr. 4
5. panta 2. punkta 2. daļa

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 
paredzētais termiņš ir.. [nedrīkst pārsniegt 
trīs mēnešus].

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā 
paredzētais termiņš ir divi mēneši.

Grozījums Nr. 5
6. panta 1. punkta 2. daļa

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

Katru gadu ne vēlāk kā nākamā gada 30. 
septembrī pēc attiecīgā kalendārā gada 
dalībvalstis šo informāciju nosūta Komisijai.

Pamatojums

Gads jānosaka precīzāk.
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Grozījums Nr. 6
6. panta 2. punkta 2. daļa

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc 7. panta 1. punktā 
minētās dienas Komisija sagatavo ziņojumu 
par direktīvas piemērošanu un par 
dalībvalstu paveikto, cenšoties sasniegt 
nosprausto mērķi, iepērkot „tīros” transporta 
līdzekļus ar pilnu masu līdz 3,5 t. Ziņojumā 
jāizvērtē direktīvas ietekme, dalībvalstu 
ziņojumi un turpmāku pasākumu 
nepieciešamība, kā arī pēc vajadzības 
jāierosina priekšlikumi, jo īpaši par „tīro” 
transporta līdzekļu iepirkuma pienākuma 
paplašināšanu, attiecinot to uz vieglajiem 
automobiļiem un citiem mazjaudas 
automobiļiem, kuru pilna masa ir mazāka 
par 3,5 t.

Ne vēlāk kā trīs gadus pēc 7. panta 1. punktā 
minētās dienas Komisija sagatavo ziņojumu 
par direktīvas piemērošanu un par 
dalībvalstu paveikto, cenšoties sasniegt 
nosprausto mērķi, iepērkot 
transportlīdzekļu M1 kategorijas „tīros” 
transporta līdzekļus ar pilnu masu līdz 3,5 t. 
Ziņojumā jāizvērtē direktīvas ietekme, 
dalībvalstu ziņojumi un turpmāku pasākumu 
nepieciešamība, kā arī pēc vajadzības 
jāierosina priekšlikumi, jo īpaši par „tīro” 
transporta līdzekļu iepirkuma pienākuma 
paplašināšanu, attiecinot to uz vieglajiem 
automobiļiem.

Pamatojums

Direktīvas 2005/55/EK transportlīdzekļu definīciju attiecina arī uz mazjaudas kravas 
automobiļiem, kas ir vieglāki par 3,5 tonnām. Saskaņā ar 3. grozījumu priekšlikumu tie arī ir 
iekļauti  šīs direktīvas piemērošanas jomā. Atsevišķas dalībvalstis var brīvprātīgi pieņemt 
tikai pasākumus attiecībā uz vieglajiem automobiļiem, kas ir vieglāki par 3,5 tonnām un 
iesniegt par to ziņojumu Komisijai.


