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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti 
ekologiškas kelių transporto priemones
(KOM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2005)0634)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 175 straipsnio 1 dalį 
straipsnius, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0008/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos ir  Transporto ir turizmo komitetų nuomones 
(A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
8 konstatuojamoji dalis

8) Eksploatacijos standartus reikėtų panaudoti 
ekologiškų transporto priemonių rėmimui.
Nekenksmingumo aplinkai požiūriu 
patobulintos transporto priemonės (EEV) 
standartas daugiau kaip 3,5 t sveriančioms 
transporto priemonėms buvo apibrėžtas 
2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2005/55/EB dėl 
valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių priemones, kurių būtina 
imtis mažinant transporto priemonėse 
naudojamų uždegimo suspaudimu variklių 

8) Eksploatacijos standartus reikėtų panaudoti 
ekologiškų transporto priemonių rėmimui.
Nekenksmingumo aplinkai požiūriu 
patobulintos transporto priemonės (EEV) 
standartas daugiau kaip 3,5 t sveriančioms 
transporto priemonėms buvo apibrėžtas 
2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2005/55/EB dėl 
valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių priemones, kurių būtina 
imtis mažinant transporto priemonėse 
naudojamų uždegimo suspaudimu variklių 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių 
teršalus ir transporto priemonėse 
naudojamų kibirkštinio uždegimo variklių, 
kaip kurą vartojančių gamtines dujas ir 
suskystintas naftos dujas, išmetamuosius 
dujinius teršalus, suderinimo. Pastaruoju 
metu šis standartas yra pats tinkamiausias, 
kad būtų panaudotas ekologiškos 
transporto priemonės apibrėžčiai šioje 
direktyvoje. Tačiau turėtų būti suteikta 
galimybė iš dalies pakeisti šią apibrėžtį
atsižvelgiant į naujausią technikos pažangą.

išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių 
teršalus ir transporto priemonėse 
naudojamų kibirkštinio uždegimo variklių, 
kaip kurą vartojančių gamtines dujas ir 
suskystintas naftos dujas, išmetamuosius 
dujinius teršalus, suderinimo. Pastaruoju 
metu šis standartas yra pats tinkamiausias, 
kad būtų naudojamas kaip pagrindas 
ribinėms vertėms, nurodytoms šioje 
direktyvoje, taikomoms didelėms 
transporto priemonėms, kurių svoris 
viršija 3,5 tonos. Transporto priemonėms, 
kurių svoris neviršija 3,5 tonų, 
tinkamiausias pagrindas ribinėms vertėms 
nustatyti yra Euro 5 standartai, išdėstyti 
Komisijos pasiūlyme dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų 
teršalų kiekį ir dėl transporto priemonių 
remonto informacijos prieigos, iš dalies 
pakeičianti Direktyvą 72/306/EEB ir 
Direktyvą ../../EB. Tačiau turėtų būti 
suteikta galimybė iš dalies pakeisti arba 
sukurti ribines vertes atsižvelgiant į 
naujausią technikos pažangą.
1 COM (2005) 0683

Pagrindimas

Viešųjų pirkimų įsipareigojimai taip pat turėtų apimti ir mažo galingumo transporto 
priemones (žiūrėti 1a straipsnio pakeitimo pagrindimą). EEV standartas taikomas tik toms 
transporto priemonėms, kurių svoris viršija 3,5 tonas, todėl kitas standartas turi būti 
naudojamas mažos keliamosios galios transporto priemonėms. Naujausias standartas, kurį 
pasiūlė Komisija, yra Euro 5 standartas, kuris taikomas lengviesiems automobiliams ir mažos 
keliamosios galios transporto priemonėms, todėl būtų tinkama minėtą standartą naudoti kaip 
pagrindą ribinėms vertėms, nurodytoms naujajame priede, atsižvelgiant į mažo galingumo 
transporto priemones.

Pakeitimas 2
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

8a) Komisija, siekdama užtikrinti smulkių 
kietųjų dalelių (PM) kontrolę, turėtų 
apsvarstyti galimybę naudoti skaičiavimu 
paremtą kietosioms dalelėms taikomą 
metodą šalia jau naudojamo mase 
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paremto metodo. 

Pagrindimas

Kadangi smulkios kietosios dalelės sveikatai daro didesnę žalą nei didelės dalelės, svarbu, 
kad jų išmetimas būtų vertinamas ne tik pagal išmetamų dalelių masę, bet ir pagal jų skaičių. 
Jei  ateityje bus sukurti atvirieji filtrai, kurie atitiks naujus kietųjų dalelių masės apribojimus, 
bet per juos galės būti išmetamos smulkios kietosios dalelės, būtina nustatyti naujus 
standartus, kurie ribotų išmetamų smulkiųjų dalelių skaičių. Šiuo metu nėra būtina apibrėžti 
skaičiaus standartą, nes JT (EKE) Kietųjų dalelių programoje (KDP) šiuo klausimu vykdomi 
tyrimai. JT (EKE) darbo grupė kaip tik tiria šią problemą. Kai tik bus gauti KDP rezultatai, 
taikant komitologiją bus galima įdiegti skaičiaus standartą.

Pakeitimas 3
11 konstatuojamoji dalis

11) Ši direktyva nekliudo valstybėms narėms 
skatinti ir lengvesnės kaip 3,5 t 
kategorijos aplinkos atžvilgiu 
patobulintos eksploatacijos transporto 
priemonių viešuosius pirkimus, 
pirmenybę teikiant naujausiems 
išmetamųjų teršalų Euro standartams, 
nustatytiems pagal Direktyvą 70/220/EB, 
ir, lengvųjų automobilių kategorijoje, 
transporto priemonėms, kurių CO2 dujų 
išmetamas kiekis yra mažesnis kaip 120 
g/km, atsižvelgiant į visas transporto 
priemonių technologijas, įskaitant tas, 
kurios naudoja benziną ir dyzeliną bei 
alternatyvius degalus ir technologijas, 
pvz., biokurą, gamtines dujas, 
suskystintas naftos dujas, vandenilį, ir 
elektrines arba hibridines vidaus degimo 
ir elektrinės traukos sistemas.

11) Ši direktyva nekliudo valstybėms narėms 
skatinti ir kitų, šioje direktyvoje 
nenumatytų kategorijų aplinkos 
atžvilgiu patobulintos eksploatacijos 
transporto priemonių viešuosius 
pirkimus, pirmenybę teikiant 
naujausiems išmetamųjų teršalų Euro
standartams, nustatytiems pagal 
Direktyvą 70/220/EB, ir, lengvųjų 
automobilių kategorijoje, transporto 
priemonėms, kurių CO2 dujų išmetamas 
kiekis yra mažesnis kaip 120 g/km, 
atsižvelgiant į visas transporto priemonių 
technologijas, įskaitant tas, kurios 
naudoja benziną ir dyzeliną bei 
alternatyvius degalus ir technologijas, 
pvz., biokurą, gamtines dujas, 
suskystintas naftos dujas, vandenilį, ir 
elektrines arba hibridines vidaus degimo 
ir elektrinės traukos sistemas.

Pagrindimas

Būtinas pataisymas, siejamas su pakeitimu, kuriuo mažos keliamosios galios transporto 
priemonės įtraukiamos į šią direktyvą..

Pakeitimas 4
1a straipsnis(naujas)

1a straipsnis
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Taikymo sritis
Direktyva taikoma šioms kelių transporto 
priemonių grupėms:
(a) M2 ir M3 kategorijų kelių transporto 
priemonėms, kurių didžiausia techniškai 
leistina pakrauto automobilio masė yra 
didesnė kaip 3,5 t, kaip apibrėžta 
Direktyvos XXXX/XX/EB1 II priede; 
(a) N2 ir N3 kategorijų kelių transporto 
priemonėms, kurių didžiausia techniškai 
leistina pakrauto automobilio masė yra 
didesnė kaip 3,5 t, kaip apibrėžta 
Direktyvos XXXX/XX/EB II priede; ir
(a) N1 kategorijos mažos keliamosios 
galios transporto priemonėms, kurių 
didžiausia techniškai leistina pakrauto
automobilio masė yra didesnė kaip 3,5 t, 
kaip apibrėžta Direktyvos XXXX/XX/EB 
II priede. 
_______
1 Nuoroda į Komisijos pasiūlymą 
KOM(2003)0418, 2003/0153 (COD) su 
pakeitimais, padarytais KOM(2004)0738, kuris dar 
svarstomas pagal bendro sprendimo procedūrą. 
Priėmus pagrindų direktyvą, nuorodą bus 
atnaujinta.

Pagrindimas

Šios direktyvos taikymo sritis turi būti patikslinta ir į ją įtrauktos mažos keliamosios galios 
transporto priemonės. Svarbu žinoti, kad kas metai iš 162 000 tūkstančių transporto 
priemonių, priklausančių a, b ir c grupėms, kurias įsigyja valstybės institucijos, 110 000 
tūkstančius sudaro mažos keliamosios galios transporto priemonės.

Pakeitimas 5
2 straipsnio b punktas

b) „Ekologiška transporto priemonė“ –
tai nauja kelių transporto priemonė, 
atitinkanti 1 straipsnio c punkte 
apibrėžtus „EEV“ (nekenksmingumo 
aplinkai požiūriu patobulintos 
transporto priemonės) reikalavimus, 
kurios ribinės vertė nurodytos 

b)„Ekologiška transporto priemonė“ – tai 
nauja kelių transporto priemonė, kuri turi 
variklį, atitinkantį išmetamų teršalų 
ribines vertes, nurodytas Priedo lentelėse.
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Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2005/55/EB I priedo 6.2.1 
punkto dabartiniame variante.

Pagrindimas

Ekologiškų transporto priemonių apibrėžimas neturėtų apsiriboti didelėmis transporto 
priemonėmis, sveriančiomis daugiau kaip 3,5 t, ir taip pat turėtų būti paremtas tik kitoje 
direktyvoje išdėstytomis ribinėmis vertėmis, ypač kai tų verčių ribos nėra labai aukštos. Taigi
ribinės vertės buvo įtrauktos į naują šios direktyvos priedą ir dėl to atsirado galimybė įtraukti 
ir mažos keliamosios galios transporto priemonėms taikomas ribines vertes. Pirminis EEV 
standartas buvo naudojamas kaip pagrindas ribinėms vertėms, nurodytoms naujojo priedo 1 
ir 2 lentelėse, įtraukiant kai kuriuos pakeitimus, skirtus skatinti technologijos raidą. 

Pakeitimas 6
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 kelių 
transporto priemonės, nurodytos 1a 
straipsnio nuo a iki c punktuose, 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), mažiausiai 
35 % kvota yra ekologiškos transporto 
priemonės, kaip apibrėžta 2 straipsnyje.

Pagrindimas

Viešaisiais pirkimais rinkoje be kvotų naudojimo siekiama didinti ekologiškesnių transporto 
priemonių paklausą. Kvotos ne tik turi padėti pasiekti masto ekonomiką, bet ir  turi parengti 
valstybės transporto priemonių parką naujai diegiamiems Euro standartams taikyti. Šiais 
tikslais turėtų būti taikoma mažiausiai 35 proc. kvota.

Pakeitimas 7
4 straipsnio 1 dalis

1. 2 straipsnio b punkte pateikta 
ekologiškos transporto priemonės 
apibrėžtis gali būti derinama su 
technikos pažanga 6 straipsnio 2 dalyje 

1. Priedas gali būti tikslinamas 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir
pokyčius transporto priemonių rinkoje 5 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.  
Tačiau šie pakeitimai negali sąlygoti 
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nurodyta tvarka. aplinkos apsaugos požiūriu siektinų 
ribinių verčių mažinimo. 
Užbaigus UN/ECE atliekamą Kietųjų 
dalelių matavimo programą (PMP), kurią 
remia Pasaulinis forumas transporto 
priemonių reglamentavimui suderinti, 
priedas bus keičiamas 5 straipsnio 2 
dalyje nurodyta tvarka siekiant iš naujo 
patikrinti kietųjų dalelių masės pagrindu 
nustatomų ribinių verčių skalę ir įvesti 
kietųjų dalelių skaičiumi pagrįstas ribines 
vertes.

Pagrindimas

Kad šioje direktyvoje numatytos ribinės vertės būtų veiksmingos, jas reikia nuolat derinti su 
technikos pažanga. Įvedus naujus Euro standartus transporto priemonėms, šioje direktyvoje 
nustatytos nepakankamai aukštos ribinės vertės turėtų būti patikslintos. Bendro sprendimo 
procedūra tiesiog vyksta per lėtai tokiam tikslinimui užtikrinti, todėl pranešėjas siūlo taikyti 
komitologijos procedūrą.  Tačiau siekiant užtikrinti, kad nebūtų padidintos ribinės vertės, 
buvo įtraukta apsaugos sąlyga. Dėl kietųjų dalelių skaičiumi pagrįstų ribinių verčių įvedimo 
žr. aukščiau.

Pakeitimas 8
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 8 
straipsnyje nurodytos datos, Komisija 
paruošia ataskaitą apie šios direktyvos 
taikymą ir apie veiksmus, kurių ėmėsi 
atskiros valstybės narės dėl ekologiškų 
transporto priemonių, kurioms netaikoma 
ši direktyva, įskaitant ir energiją 
tausojančias transporto priemones bei 
transporto priemones, kurių CO2 
išmetimas yra mažesnis kaip 120g/km, 
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
dėl CO2 ribinių verčių ir kietųjų dalelių 
skaičiaus, taikomo visoms transporto 
priemonėms, ypač jei tai nebuvo nurodyta 
4 straipsnyje, įtraukimo į priedą. Komisija 
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užtikrina, kad būtų siekiama reikiamos 
pažangos nustatant kietųjų dalelių 
skaičiaus metodologiją, siekiant laiku ir 
ne vėliau kaip  iki nustatytos peržiūros 
datos visoms transporto priemonėms 
nustatyti kietųjų dalelių skaičiaus 
standartus.   

Pagrindimas

Transporto priemonė, kuri laikoma tikrai ekologiška, turėtų atitikti CO2 reikalavimus ir 
dalelių skaičiaus išmetimo į orą reikalavimus.
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Pakeitimas 9
Priedas (naujas)

PRIEDAS: Išmetamų teršalų ribos, taikomos aplinką tausojančioms transporto priemonėms

1 lentelė. Ribinės vertės, skirtos transporto priemonėms, kurių techniškai leistinas svoris yra daugiau kaip 3,5 tonos (ESC ir ELR testai)

Anglies monoksido 
masė

(CO), g/kWh

Angliavandenilių 
masė

(HC),  g/kWh

Azoto oksidų masė
(NOx)  g/kWh

Kietųjų dalelių masė
(PT), g/kWh

Suodžiai

m-1

Kietųjų dalelių 
skaičius(1)

(PM)
1,5 0,25 1 0,002 0,15

(1) Standartinis skaičius bus nustatytas vėliau.

Anglies monoksido, angliavandenilio be metano, metano (kai taikoma) azoto oksidų ir kietųjų dalelių (kai taikoma) masė dyzeliniuose 
varikliuose, kuriems papildomai taikomas ETC testas, o ypač dujiniuose varikliuose neturi viršyti 2 lentelėje numatytų dydžių.

2 lentelė. Ribinės vertės, skirtos transporto priemonėms, kurių techniškai leistinas svoris yra daugiau kaip 3,5 tonos (ETC testai)

Anglies monoksido 
masė

(CO), g/kWh

Angliavandenilių be 
metano masė

(NMHC), g/kWh

Metano masė

(CH4), g/kWh1

Azoto oksidų masė
(NOx), g/kWh

Kietųjų dalelių masė
(PT), g/kWh

Kietųjų dalelių 
skaičius

(PM)
3,0 0,40 0,65 1 0,002

Tik NG varikliams.
(2) Standartinis skaičius bus nustatytas vėliau.
3 lentelė. Ribinės vertės, skirtos transporto priemonėms, kurių techniškai leistinas svoris yra daugiau kaip 3,5 tonos
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Ribinės vertės

Anglies monoksido 
masė
(CO)

Angliavandenilių 
masė
(HC)

Azoto oksidų masė
(NOx)

Bendra 
angliavandenilių ir 
azoto oksidų masė

(HC + NOx)

Kietųjų dalelių masė
(PM)

Kietųjų dalelių 
skaičius(PM)

Orientacinė 
masė
(RM)
(kg)

L1
(mg/km)

L2
(mg/km)

L3
(mg/km)

L2 + L3
(mg/km) L4

(mg/km)

L5
(#/km)

Kategorij
a

Klasė PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI CI

N1 I RM ≤ 1305 1000 500 75 — 60 200 — 250 5.0 5.0
II 1305 < RM 

≤ 1760
1810 630 100 — 75 260 — 320 5.0 5.0

III 1760 < RM 2270 740 120 — 82 310 — 380 5.0 5.0

Key: PI = Kibirkštinis uždegimas, CI = Slėginis uždegimas
(1) Standartinis skaičius bus nustatytas vėliau. 
2) Kibirkštinio uždegimo dalelių masė taikoma tik iš dalies arba visiškai liesą mišinį naudojančioms tiesioginio įpurškimo transporto priemonėms.  

Pagrindimas

Kad sunkiosios transporto priemonės nebūtų saistomos nekenksmingumo aplinkai požiūriu patobulintų transporto priemonių (EEV) standartų ir kad būtų 
galima išplėsti viešųjų pirkimų prievolę, ją taikant ir mažos keliamosios galios transporto priemonėms (ir palengvinti jos taikymą keleiviniams 
automobiliams ateityje), pranešėjas siūlo perkelti ribinių verčių lenteles iš EEV direktyvos į šį naująjį priedą ir, kaip siūlo Komisija,  įtraukti 5 Euro 
standartus. Kalbant apie EEV standartą, buvo padaryti du sveikatos ir aplinkos apsaugos požiūriu labai svarbūs pakeitimai: azoto oksidų masės 
ribinė vertė buvo sumažinta nuo 2 iki 1, o kietųjų dalelių masės – nuo 0,02 iki 0,002. Abi siūlomos ribinės vertės yra suderinamos su Vokietijos 
federalinės aplinkosaugos agentūros (Umwelt Bundesamt) siūlymais, išdėstytais dar 2003 metais. Reikėtų pažymėti, kad JAV azoto oksidų masės 
ribinės vertės tos pačios rūšies transporto priemonės yra 0.4. Siūlomos kietųjų dalelių ribos grindžiamos tuo, kad filtro naudojimą bus galima 
padaryti  privalomu tik tada, kai vertės bus sumažintos iki 0,002.
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AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Pagrindinis pranešimo tikslas

Pranešėjas pritaria Komisijos siūlymams ir visiškai remia jos ketinimą pagerinti oro kokybę, 
aplinką ir sveikatą, inter alia, valstybei investuojant į švaresnių transporto priemonių rinką.

Direktyvą reikia vertinti plačiau, ypač atsižvelgiant į būsimą Euro 4 standartą, kuris, kaip ir 
šis pranešimas, skirtas lengvosioms ir sunkesnėms nei 3,5 t transporto priemonėms. Būtina 
įvesti griežtesnius, visoms naujoms transporto priemonėms taikomus standartus, kad atsirastų 
ilgalaikis aplinkos ir sveikatos pagerėjimas ir būtų pasiektas galutinis mūsų darbo tikslas.

Todėl šis pranešimas turi būti interpretuojamas kaip žingsnis būtino standartų griežtinimo 
ateityje link. Dėl šios priežasties pranešėjo siūlomi pakeitimai turi tris tikslus.

Pirmasis tikslas yra pasiekti didesnę trumpalaikę aplinkos apsaugos naudą griežtinant 
pasiūlytas „nekenksmingumo aplinkai požiūriu patobulintos transporto priemonės“ (EEV) 
apibrėžtis.

Antra, tokie griežtesni reikalavimai tikrai padės padaryti būsimiems standartams reikalingų 
rinkos pokyčių, o taip neatsitiktų, jei, atsižvelgiant į EEV ir Euro 5, nebūtų sugriežtinti 
svarbiausi standartai, ypač dėl NOx ir kietųjų dalelių.

Trečia, pranešėjas siūlo apskritai didesnį siekį ir įsipareigojimą, kuris būtinas, kad per ilgą 
laikotarpį būtų kiek įmanoma sumažintos išlaidos.

Griežtesni standartai

Dėl poveikio sveikatai ir aplinkai svarbiausios EEV apibrėžties vertės yra tokios pačios, kaip 
taikomos NOx ir kietosioms dalelėms. Jau patvirtintas Euro 5 standartas, kuris įsigalioja 
2008–2009 m. ir taikomas daugiau kaip 3,5 t sveriančioms sunkiosioms transporto 
priemonėms, Komisijos pasiūlyme dėl tų pačių dalykų yra labai panašus į EEV apibrėžtis. Net 
optimistiškai vertinant šio pasiūlymo svarstymo ir patvirtinimo procesą, nauda aplinkai bus 
ribota, nes geriausiu atveju direktyva įsigalios maždaug metai prieš taikant Euro 5 visoms 
naujoms transporto priemonėms.

Dėl naujovių ir varomosios jėgos rinkoje automobilių gamintojai, kaip ir kiti gamintojai, 
teigia, kad Euro 5 jau numato pakankamai skatinimo priemonių, kad būtų gaminamos šiuos 
standartus atitinkančios transporto priemonės.

Kadangi ši direktyva aprėpia tik ribotą rinkos sektorių, labai svarbu, kad ji remtų kūrimą tokių 
transporto priemonių, kurios daug prisidėtų prie aplinkos apsaugos gerinimo.

Todėl parengti Euro 6 ir kartu nustatyti griežtesnius standartus, ypač NOx ir kietosioms 
dalelėms, būtų ilgalaikis siekis.
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Ilgalaikės investicijos

Pagrindinis argumentas prieš siekio padidinimą šioje direktyvoje – tai finansinės išlaidos, 
susijusios su didesne švarių transporto priemonių dalimi. Tačiau tai trumpalaikis supratimas.

Būsimasis Euro 6 standartas, kuris bus taikomas visoms naujoms transporto priemonėms, jei 
tinkamu laiku į šią sritį masiškai neinvestuosime, ir valstybiniams, ir privatiems pirkėjams 
labai daug papildomai kainuos.

Šiuo pasiūlymu ketinama dabar sukurti didesnę visos Europos švarių transporto priemonių 
rinką, taip pasiekti potencialią masto ekonomiką, užtikrinant, kad automobilių pramonė turėtų 
pakankamai didelę rinką, kuri pateisintų būtinas investicijas.

Laikydamasis pirminiame pasiūlyme išdėstyto ketinimo, kad valstybės investicijos atliktų 
sprendžiamąjį varomosios jėgos vaidmenį rinkoje, pranešėjas siūlo 35 proc. padidinti 
viešuosius švarių transporto priemonių pirkimus ir išplėsti direktyvą, kad ji taip pat apimtų 
mažos keliamosios galios krovininius automobilius.

Norint užtikrinti būtinas investicijas, reikia didesnio siekio ir tikro pramonės pasiryžimo 
pasiekti masto ekonomiką, taip sumažinant ilgalaikes išlaidas.

Persvarstymas ir atnaujinimas tobulėjant technologijoms 

Pranešėjas laikosi nuomonės, kad, tobulėjant technologijoms, šios direktyvos reikalavimai turi 
būti nuolat atnaujinami. Siekiant greitai prisitaikyti prie naujų galimybių ir reikalavimų, 
pranešėjas remia ketinimą šiuo pasiūlymu leisti pritaikyti direktyvą be tolesnio politinio 
svarstymo, bet kartu siūlo didesnę koregavimo proceso kontrolę specialiai įtraukiant tas 
sudedamąsias dalis, kurios, kaip numatoma, ateityje lems daugiausia. Visų pirma, šios 
direktyvos apimtis turi būti išplėsta lengviesiems automobiliams, į reikalavimus įtraukiant 
CO2 kiekius ir energijos veiksmingumą, siekiant užtikrinti, kad standartai būtų didinami 
remiantis technologine pažanga.

Direktyva įveda papildomą reikalavimą, kuris labiau nukreiptas į dalelių kiekio matavimo 
metodikos kūrimą (priešingai nei dabar), kad ateityje šiuos kiekius būtų galima įtraukti į 
direktyvą. Nors smulkiosios dalelės mažai sveria, jos kelia didelį pavojų sveikatai, todėl reikia 
ypatingų priemonių šiai problemai spręsti.

Finansavimas

Būsimų investicijų finansavimo nustatymas neįeina į šios direktyvos apimtį. Remdamasis šio 
pasiūlymo 14 konstatuojamąja dalimi, pranešėjas tvirtai įsitikinęs, kad turi būti panaudoti ir 
Bendrijos, ir nacionaliniai finansavimo šaltiniai, kad būsimos investicijų išlaidos nepaveiktų 
viešojo transporto kokybės. Be to, pranešėjas mano, kad būtų suprantama, jei valstybių narių 
finansavimo asignavimuose būtų atsižvelgiama į padidėjusias išlaidas konkrečiu regioniniu ar 
vietiniu politiniu ir administraciniu lygiu, siekiant atitikti šią direktyvą.

Tačiau tikslių finansavimo modelių nustatymas prieštarautų subsidiarumo principui, todėl, 
atsižvelgiant į įvairias organizavimo formas nacionaliniu lygiu, pasiūlyme nenurodomi 
modeliai, kaip įvykdyti pagrindinius direktyvos reikalavimus.
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