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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно създаване на благоприятни условия за продажба на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни средства
(COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2005/0283(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2007)0817),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0008/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика, комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, както и на 
комисията по транспорт и туризъм (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съобщението на Комисията 
„Енергийна политика за Европа“ 
предложи ЕС да се ангажира да 
достигне ниво на намаляване на 
газовете с парников ефект от най-малко 
20% към 2020 г. в сравнение с 1990 г. 
Бяха предложени задължителни цели за 
ЕС до 2020 г., отнасящи се до 
повишаване на енергийната 

(4) Съобщението на Комисията 
„Енергийна политика за Европа“ 
предложи ЕС да се ангажира да 
достигне ниво на намаляване на 
газовете с парников ефект от най-малко 
20% към 2020 г. в сравнение с 1990 г. 
Бяха предложени задължителни цели за 
ЕС до 2020 г., отнасящи се до 
повишаване на енергийната 
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ефективност с 20%, постигане на ниво 
на възобновяема енергия от 20% от 
общата енергия и дял на биогоривата
от 10% от общия пазар на горива, тоест 
повишаване сигурността на енергийните 
доставки чрез разнообразяване на 
енергийните източници.

ефективност с 20%, постигане на ниво 
на възобновяема енергия от 20% от 
общата енергия и дял от устойчиво 
произведени и сертифицирани
биогорива от 10% от общия пазар на 
горива, тоест повишаване сигурността 
на енергийните доставки чрез 
разнообразяване на енергийните 
източници.

Or. en

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) По-широкото приложение на 
определени технологии като превозни 
средства, задвижвани с водород, ВНГ 
(Втечнен нефтен газ) или СПГ 
(Сгъстен природен газ), може да 
изисква високи индивидуални разходи 
за инвестиции, свързани наред с 
другото с инфраструктурата, 
следователно Комисията следва да 
проучи, как могат да се установят и 
поддържат в полза на околната среда 
прозрачни и недискриминиращи 
правила за предоставянето на 
държавни и общностни помощи за 
такива инвестиции.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Съгласно оценката на 
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въздействието на Комисията 50% от 
закупените превозните средства ще 
съответстват на най-добрата 
пазарна алтернатива по отношение 
на експлоатационните разходи през 
целия срок на служба, включително 
външни разходи, когато настоящата 
директива влезе в сила.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Градовете, които желаят да 
придобият определението 
"загрижени за околната среда" следва 
да се насърчават в това и да им се 
предлагат възможности за 
придобиване на това определение чрез 
прозрачно и систематично 
публикуване в интернет на 
информация, изчисления решения и 
стандарти за обществените поръчки 
в изпълнение на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 5

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предмет Предмет и цел
Настоящата директива налага 
включването на експлоатационните 
разходи за потребление на енергия, 
емисии на CO2 и емисии на 

Настоящата директива се стреми да 
насърчи и раздвижи пазара на 
екологични и енергийно ефективни 
превозни средства като използва 



PE405.923v01-00 8/15 PR\721683BG.doc

BG

замърсители през целия срок на служба 
в критериите за възлагане на поръчка за 
пътно превозно средство от възлагащите 
органи или възлагащите субекти по 
смисъла на Директиви 2004/17/EО и 
2004/18/EО или като критерии за 
покупка на такива превозни средства от 
доставчици на услуги по силата на 
договор, лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните власти, с цел създаване на 
благоприятни условия за продажба на 
чисти и енергийноефективни пътни 
превозни средства.

обществени поръчки, основани на 
включването на реалните 
експлоатационни разходи за целия 
срок на служба, включително 
екологичните разходи, като активен 
инструмент. Директивата налага 
включването на експлоатационните 
разходи за потребление на енергия, 
емисии на CO2 и емисии на 
замърсители през целия срок на служба 
в критериите за възлагане на поръчка за 
пътно превозно средство от възлагащите 
органи или възлагащите субекти по 
смисъла на Директиви 2004/17/EО и 
2004/18/EО или като критерии за 
покупка на такива превозни средства от 
доставчици на услуги по силата на 
договор, лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните власти.

Настоящата директива има за цел да 
гарантира определено търсене на 
чисти и енергийно ефективни пътни 
превозни средства, което да е 
достатъчно голям, за да насърчи 
производителите и отрасъла да 
инвестират и доразвиват превозни 
средства с ниски разходи за 
консумация на енергия, емисии на СО2 
и емисии на други замърсители.

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко възлагане на обществени поръчки 
за пътни превозни средства от 
възлагащите органи или възлагащите 
субекти по смисъла на Директиви 
2004/17/EО и 2004/18/EО, включва като 

2. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2010 г. най-късно, 
всяко възлагане на обществени поръчки 
за пътни превозни средства от 
възлагащите органи или възлагащите 
субекти по смисъла на Директиви 
2004/17/EО и 2004/18/EО, включва като 
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критерии експлоатационните разходи 
през целия срок на служба за 
потребление на енергия, емисии на CO2 
и емисии на замърсители, свързани с 
експлоатацията на превозните средства, 
като се използва методологията, 
определена в член 3.

критерии експлоатационните разходи 
през целия срок на служба за 
потребление на енергия, емисии на CO2 
и емисии на замърсители, свързани с 
експлоатацията на превозните средства, 
като се използва методологията, 
определена в член 3.

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2012 г. най-късно, 
всяко закупуване на пътни превозни 
средства за предоставяне на услугата 
обществен транспорт на пътници по 
лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните органи, включва като 
критерии за възлагане 
експлоатационните разходи през целия 
срок на служба за потребление на 
енергия, емисии на CO2 и емисии на 
замърсители, свързани с експлоатацията 
на превозните средства, като се 
използва методологията, определена в 
член 3.

3. Държавите-членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2010 г. най-късно, 
всяко закупуване на пътни превозни 
средства за предоставяне на услугата 
обществен транспорт на пътници по 
лицензия, разрешително или 
разрешение, предоставено от 
публичните органи, включва като 
критерии за възлагане 
експлоатационните разходи през целия 
срок на служба за потребление на 
енергия, емисии на CO2 и емисии на 
замърсители, свързани с експлоатацията 
на превозните средства, като се 
използва методологията, определена в 
член 3.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Местните, регионални или 
национални органи, които поръчват 
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чисти и енергийноефективни 
превозни средства за най-малко 50% 
от своите ежегодни специфични 
поръчки, могат да използват етикет 
с надпис "чист и енергийноефективен 
градски транспорт." Комисията 
определя еднотипен модел на този 
етикет.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква а – първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

- разходът на гориво на километър за 
превозно средство, в съответствие с 
параграф 2 от настоящия член, се 
преобразува в потребление на енергия 
на километър, като се използват 
коефициентите на преобразуване от 
таблица 1 от приложението относно 
енергосъдържанието на различните 
горива;

- разходът на гориво на километър за 
превозно средство, в съответствие с 
параграф 2 от настоящия член, се 
изчислява в единици за потребление 
на енергия на километър, независимо 
от това дали това става пряко, 
какъвто е случаят с автомобилите на 
електричество, или не. Когато 
разходът на гориво е даден в други 
единици, те се преобразуват в 
потребление на енергия на 
километър, като се използват 
коефициентите на преобразуване от 
таблица 1 от приложението относно 
енергосъдържанието на различните 
горива;

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
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Прозрачност
За да се насърчи обществен дебат и 
политически разисквания  за 
експлоатационните разходи през целия 
срок на служба, свързани с 
обществените поръчки, и без да се 
накърняват разпоредбите на Директиви 
2004/17/EО и 2004/18/EC, държавите-
членки гарантират, че всички  
участници, споменати в член 2 
правят информацията относно 
енергийните и екологичните разходи, 
споменати в член 3, достъпни за 
обществеността в интернет с оглед 
на всички постъпили оферти.
За да се насърчи по-нататък 
публичния политически дебат 
Комисията установява таблица с 
резултати, основаваща се на 
докладването съгласно член 6 и 
достъпна в интернет, с която 
подобни градове и региони могат да 
бъдат обобщавани и сравнявани по 
възлагането на благоприятни за 
околната среда обществени поръчки.

Or. en

Изменение 11

Предложение за директива
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Един път на всеки две години, 
считано от датата, посочена в член 8, 
Комисията изготвя доклад относно 
прилагането на настоящата 
директива, и относно действията, 
предприети от отделните държави-
членки за насърчаване на поръчките 
на чисти и енергийноефективни 
пътни превозни средства.

1. Всяка година, считано от датата, 
посочена в член 8, държавите-членки 
събират за съответната календарна 
година статистика за броя на 
превозните средства, поръчани от 
участниците, посочени в член 2, 
разделена на следните категории:

- пътнически автомобили,
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- лекотоварни превозни средства
- автобуси, и
- други тежкотоварни превозни 
средства.
Всяка година държавите-членки 
изпращат тази информация не по-
късно от 30 октомври на Комисията, 
заедно с преценка относно това, как 
критериите съгласно член 3 са се 
отразили на пазара.

2. Докладът оценява ефекта от 
настоящата директива и 
необходимостта от по-нататъшни 
действия, и включва предложения, ако 
това е необходимо.

2. Не по-късно от три години, 
считано от датата, посочена в член 
8, и на всеки две години от нея 
нататък Комисията изготвя доклад 
относно прилагането на настоящата 
директива, включително 
информацията, посочена в член 1, и 
относно действията, предприети от 
отделните държави-членки за 
насърчаване на поръчките на чисти и 
енергийноефективни пътни превозни 
средства. Докладът оценява ефекта от 
настоящата директива, включително 
количествените индикатори, за да 
оцени ползите за околната среда,
докладващите държави-членки и 
необходимостта от по-нататъшни 
действия, и включва предложения, ако 
това е необходимо.

Комисията съотнася номиналните и 
относителните цифри на 
поръчаните автомобили с най-
добрата пазарна алтернатива по 
отношение на експлоатационните 
разходи за целия срок на служба, 
включително външните разходи в 
рамките на четирите категории, 
посочени в параграф 1 за цялостния 
пазар за тези превозни средства и 
прави преценка, как критериите от 
член 3 са се отрази на пазара.
2а. Комисията прави оценка по-
специално, дали очаквания ефект от 
50% от поръчаните автомобили 
кореспондират с най-добрата пазарна 
алтернатива по отношение на 



PR\721683BG.doc 13/15 PE405.923v01-00

BG

експлоатационните разходи за целия 
срок на служба, включително 
външните разходи, се е 
материализирал до 2012 г. Ако това 
не е така, следва да се представи 
предложение не по-късно от 2014 г. за 
да се повиши делът на чисти и 
енергийноефективни превозни 
средства и да се осигури очакваното и 
желано въздействие върху пазара и 
околната среда, при необходимост 
дори с включването на задължителни 
критерии за избор.

Or. en

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

The present proposal incorporates previous recommendations made by the  Committee 
on the Environment

The current proposal replaces a previous proposal (COM (2005), 634 final) and, in key areas 
– as a result of consideration by the Committee on the Environment – incorporates a number 
of practical recommendations made by your rapporteur and other Members of Parliament.

Some of the most important features are that:
 all vehicles are covered by the Directive,
 CO2 emissions are included,
 the model is technology-neutral and flexible (rather than a static standard),
 public procurement is maintained as an instrument for promoting environmentally 
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friendly vehicles,
 specific local considerations may be taken into account so that the subsidiarity 

principle is respected.

Lifetime costs calculated

The Directive requires all public procurers – or actors acting on behalf of or under licence 
from the public sector – to calculate not only the purchase price but also the lifetime costs for 
fuel, CO2 emissions and air pollution, and to use those as a criterion for purchase.

Public procurement as market catalyst

Your rapporteur firmly supports the idea of using public procurement as a market catalyst for 
environmentally friendly vehicles and has, therefore, adapted Article 1, stressing this aspect as 
a significant objective of the directive.

At European level, public procurement represents a very significant share of the market and 
having public authorities take a leading role by calculating and using ‘lifetime costs’ as a 
basis for procurement will ensure that the automobile industry is prompted to develop and 
invest in environmentally friendly vehicles with lower CO2 and pollutant emissions.

Transparency and public debate
If local decisions concerning the procurement of vehicles are to be swayed by environmental 
considerations, it is crucial that NGOs, citizens and local politicians have access to 
information about such procurement.

Your rapporteur has, therefore, amended the Directive in a number of areas with a view to 
strengthening transparency and public access to information, and improving the scope for 
comparison.

These amendments include:

 local authorities placing on the Internet all information concerning lifetime costs in 
connection with procurement decisions,

 the Commission establishing a scoreboard making it possible to compare how good 
local authorities are at buying environmentally friendly vehicles,

 the introduction of an ‘environmentally friendly procurement label’ which can be used 
by local and regional authorities pioneering the procurement of environmentally 
friendly vehicles.

Review and assessment of the impact of the Directive

It is important to assess to what extent the Directive in its present form has the desired effect.
Your rapporteur has, therefore, proposed a number of amendments to ensure specific follow-
up and evaluation of the impact on the market and the environment.

The Commission is, therefore, required:

 to report every other year on the implementation and impact of the Directive on the 
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market in the various categories of vehicle and on the environment
 to evaluate to what extent the desired and expected impact of 50% of public 

procurement is achieved by 2012 and, if this is not the case, assess how the Directive 
can be amended so that this objective is achieved.

Implementation

Your rapporteur considers that it should be possible to introduce and use the prescribed 
method for calculating lifetime costs as early as 2010 and, therefore, proposes that the date 
should be brought forward so that the environmental and market effects can come into force 
as quickly as possible.


