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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. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti įteisintą teršalų 
kiekį išmetančias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones
(COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2007/0817(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į persvarstytą Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0817),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0008/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos bei 
Transporto ir turizmo komitetų nuomones (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Komisijos komunikate „Europos 
energijos politika“ buvo pasiūlyta nustatyti 
ES įpareigojimą, kad išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis iki 2020 m. 
būtų sumažintas 20%, palyginti su 1990 m. 
Buvo iškelti privalomi tikslai – dar 20% 
pagerinti energijos vartojimo efektyvumą, 
iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminti 
20% energijos, automobilių degalų rinkoje 
biodegalai turi sudaryti 10% – t. y. 
padidinti energijos tiekimo saugumą 

(4) Komisijos komunikate „Europos 
energijos politika“ buvo pasiūlyta nustatyti 
ES įpareigojimą, kad išmetamas šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis iki 2020 m. 
būtų sumažintas 20%, palyginti su 1990 m. 
Buvo iškelti privalomi tikslai – dar 20% 
pagerinti energijos vartojimo efektyvumą, 
iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminti 
20% energijos, automobilių degalų rinkoje 
tvariai pagaminti ir sertifikuoti biodegalai 
turi sudaryti 10% – t. y. padidinti energijos 
tiekimo saugumą įvairinant naudojamų 
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įvairinant naudojamų degalų rūšis. degalų rūšis.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
11a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Labiau naudojant tam tikras 
technologijas, pvz., vandeniliu, 
suskystintosiomis naftos dujomis ar 
suslėgtomis gamtinėmis dujomis varomas 
transporto priemones, gali atsirasti didelių 
pradinių investicijų sąnaudų, susijusių, 
inter alia, su infrastruktūra, poreikis ir 
todėl Komisija turėtų svarstyti, kaip turėtų 
būti nustatomos skaidrios ir 
nediskriminacinės taisyklės, pagal kurias 
būtų teikiama su šiomis investicijomis 
susijusi nacionalinė ir Bendrijos pagalba, 
ir kaip jų turėtų būti laikomasi, kad tai 
būtų naudinga aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Remiantis Komisijos poveikio 
vertinimu, įsigaliojus šiai direktyvai 
50 proc. perkamų transporto priemonių 
sudarys geriausią rinkos alternatyvą 
bendrųjų eksploatacinės trukmės 
sąnaudų, įskaitant išorines sąnaudas, 
požiūriu.

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
17a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Įvairūs miestai, pageidaujantys 
kurti savo, kaip ekologiško miesto įvaizdį, 
turėtų būti skatinami imtis šios veiklos, be 
to, jiems turėtų būti siūlomos galimybės 
kurti šį įvaizdį internete skelbiant skaidrią 
ir nuoseklią informaciją, skaičiavimus, 
sprendimus ir pagal šios direktyvos 
nuostatas atliekamą viešųjų pirkimų 
lyginamąją analizę.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tema Tema ir tikslas
Siekiant skatinti įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir efektyviai energiją 
vartojančių kelių transporto priemonių 
naudojimą šioje direktyvoje nustatomas 
reikalavimas, kad Direktyvose 2004/17/EB 
ir 2004/18/EB apibrėžtos perkančiosios 
organizacijos ir perkantieji subjektai į
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus įtrauktų transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudas 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius 
arba kad pirkdami tokias transporto 
priemones tuos kriterijus taikytų pagal 
sutartį su valstybės institucijomis, jų 
išduotą licenciją, leidimą arba sertifikatą 
paslaugas teikiantys operatoriai.

Šioje direktyvoje siekiama remti ir skatinti 
įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir 
efektyviai energiją vartojančių kelių 
transporto priemonių rinką ir kaip 
veiksmingą priemonę šiuo tikslu naudoti 
viešuosius pirkimus, kuriuos vykdant būtų 
atsižvelgiama į tikrąsias eksploatacinės 
trukmės sąnaudas, įskaitant aplinkos 
reikalavimų taikymo sąnaudas. 
Direktyvoje nustatomas reikalavimas, kad 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtos perkančiosios organizacijos ir 
perkantieji subjektai į viešojo pirkimo 
sutarties sudarymo kriterijus įtrauktų 
transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudas suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir 
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kitų teršalų kiekius arba kad pirkdami 
tokias transporto priemones tuos kriterijus 
taikytų pagal sutartį su valstybės 
institucijomis, jų išduotą licenciją, leidimą 
arba sertifikatą paslaugas teikiantys 
operatoriai.

Šios direktyvos tikslas – užtikrinti tam 
tikrą įteisintą teršalų kiekį išmetančių ir 
efektyviai energiją vartojančių kelių 
transporto priemonių paklausą, kuri būtų 
pakankama, kad gamintojai ir pramonės 
atstovai būtų motyvuoti investuoti į 
transporto priemones, kurių sąnaudos už 
energijos vartojimą, išmetamą CO2 dujų 
ir kitų teršalų kiekį mažos, ir minėtąsias 
transporto priemones toliau vystyti.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtoms perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams organizuojant bet kokį viešąjį 
kelių transporto priemonių pirkimą 
transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir 
kitų teršalų kiekius laikantis 3 straipsnyje 
apibrėžtos metodikos ne vėliau kaip nuo 
2012 m. sausio 1 d. būtų įtraukiamos į 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
apibrėžtoms perkančiosioms 
organizacijoms ir perkantiesiems 
subjektams organizuojant bet kokį viešąjį 
kelių transporto priemonių pirkimą 
transporto priemonės eksploatacinės 
trukmės sąnaudos suvartojamai energijai, 
mokesčiams už išmetamus CO2 dujų ir 
kitų teršalų kiekius laikantis 3 straipsnyje 
apibrėžtos metodikos ne vėliau kaip nuo 
2010 m. sausio 1 d. būtų įtraukiamos į 
viešojo pirkimo sutarties sudarymo 
kriterijus.

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad perkant 
kelių transporto priemones, kuriomis pagal 
valstybės institucijų išduotą licenciją, 
leidimą arba sertifikatą bus teikiamos 
keleivių vežimo viešuoju transportu 
paslaugos, kaip kriterijus laikantis 
3 straipsnyje apibrėžtos metodikos ir ne 
vėliau kaip nuo 2012 m. sausio 1 d. būtų 
taikomos transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudos 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius.

3. Valstybės narės užtikrina, kad perkant 
kelių transporto priemones, kuriomis pagal 
valstybės institucijų išduotą licenciją, 
leidimą arba sertifikatą bus teikiamos 
keleivių vežimo viešuoju transportu 
paslaugos, kaip kriterijus laikantis 
3 straipsnyje apibrėžtos metodikos ir ne 
vėliau kaip nuo 2010 m. sausio 1 d. būtų 
taikomos transporto priemonės 
eksploatacinės trukmės sąnaudos 
suvartojamai energijai, mokesčiams už 
išmetamus CO2 dujų ir kitų teršalų kiekius.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vietos, regioninės ar nacionalinės 
institucijos, kurios skiria 50 proc. metinių 
specialių pirkimų įteisintą teršalų kiekį 
išmetančioms ir efektyviai energiją 
vartojančioms kelių transporto 
priemonėms įsigyti, gali naudoti įteisintą 
teršalų kiekį išmetančias ir efektyviai 
energiją vartojančias miesto kelių 
transporto žymeną. Komisija nustato 
vienodą šios žymenos dizainą.

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies a punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- transporto priemonei nuvažiavus 
kilometro atstumą suvartojamas degalų 
kiekis pagal šio straipsnio 2 dalį 
perskaičiuojamas transporto priemonei 
nuvažiavus kilometro atstumą suvartotu 
energijos kiekiu (perskaičiuojant taikomas 
priedo 1 lentelėje pateiktas skirtingų degalų 
energijos kiekio perskaičiavimo 
koeficientas);

- transporto priemonei nuvažiavus 
kilometro atstumą suvartojamas degalų 
kiekis pagal šio straipsnio 2 dalį 
apskaičiuojamas energijos vartojimo 
vienetais vienam kilometrui, nesvarbu, ar 
tai nurodoma tiesiogiai, kaip elektra 
varomų automobilių atveju, ar ne. Jei 
suvartojamas degalų kiekis nurodomas 
skirtingais vienetais, jis perskaičiuojamas 
transporto priemonei nuvažiavus kilometro 
atstumą suvartotu energijos kiekiu 
(perskaičiuojant taikomas priedo 
1 lentelėje pateiktas skirtingų degalų 
energijos kiekio perskaičiavimo 
koeficientas);

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
3a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Skaidrumas

Siekdamos skatinti viešas diskusijas ir 
politinį apsisprendimą dėl eksploatacinės 
trukmės sąnaudų, susijusių su viešaisiais 
pirkimais, ir nepažeidžiant jokių 
Direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB 
išdėstytų reikalavimų, valstybės narės 
užtikrina, kad visi 2 straipsnyje išvardyti 
veikėjai internetu viešai skelbtų su 
kiekvienu gautu pasiūlymu susijusią 
informaciją apie 3 straipsnyje minėtas 
sąnaudas energijai ir aplinkos 
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reikalavimų taikymo sąnaudas.
Komisija, siekdama toliau skatinti viešas 
politines diskusijas, sudaro pažangos 
lentelę, kuri grindžiama pagal 6 straipsnį 
rengiamomis internetu skelbiamomis 
ataskaitomis ir pagal kurią gali būti 
atliekama sąlyginai panašių miestų ir 
regionų lyginamoji analizė bei lyginami 
juose vykdomi ekologiški pirkimai.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kas dvejus metus nuo 8 straipsnyje 
nurodytos datos Komisija parengia šios 
direktyvos taikymo ataskaitą ir ataskaitą 
apie veiksmus, kurių pavienės valstybės 
narės ėmėsi skatindamos įteisintą teršalų 
kiekį išmetančių ir efektyviai energiją 
vartojančių transporto priemonių viešąjį 
pirkimą.

Kas metus nuo 8 straipsnyje nurodytos 
datos valstybės narės rengia atitinkamų 
kalendorinių metų statistiką apie 
2 straipsnyje išvardytų veikėjų įsigytų 
transporto priemonių skaičių. Minėtosios 
transporto priemonės skirstomos į 
keturias kategorijas, t. y.:

- lengvieji automobiliai,
- mažos galios komercinės transporto 
priemonės,
- autobusai ir tolimojo susisiekimo 
autobusai bei
- kitos sunkiosios transporto priemonės.
Kasmet valstybės narės ne vėliau negu 
spalio 30 d. Komisijai perduoda šią 
informaciją kartu su įvertinimu, kuriame 
nurodomas 3 straipsnyje išdėstytų 
kriterijų poveikis rinkai.

2. Ataskaitoje pateikiamas šios direktyvos 
poveikio įvertinimas, nustatoma, ar reikia 
imtis kitų veiksmų ir, jeigu būtina, 
pateikiami pasiūlymai.

2. Ne vėliau kaip praėjus trejiems metams 
nuo 8 straipsnyje nurodytos datos ir 
paskui kas dvejus metus Komisija rengia 
šios direktyvos taikymo ir veiksmų, kurių 
atskiros valstybės narės ėmėsi siekdamos 
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skatinti įteisintą teršalų kiekį išmetančių 
ir efektyviai energiją vartojančių 
transporto priemonių viešąjį pirkimą, 
ataskaitą, į kurią turi būti įtraukta ir 
1 pastraipoje nurodyta informacija. 
Ataskaitoje pateikiamas šios direktyvos 
poveikio įvertinimas, įskaitant kiekybinius 
rodiklius, pagal kuriuos vertinama nauda 
aplinkai, taip pat valstybių narių 
ataskaitas, ir nustatoma, ar reikia imtis 
kitų veiksmų ir, jeigu būtina, pateikiami 
pasiūlymai.

Komisija sieja nominalius ir santykinius 
duomenis apie kiekvienai iš 1 pastraipoje 
išvardytų keturių kategorijų 
priklausančias transporto priemones, 
kurios bendrų eksploatacinės trukmės 
sąnaudų, įskaitant išorines sąnaudas, 
požiūriu atitinka geriausią rinkos 
alternatyvą, su bendrąja šių transporto 
priemonių rinka ir įvertina 3 straipsnyje 
išvardytų kriterijų poveikį rinkai.
2a. Komisija konkrečiai vertina, ar iki 
2012 m. bus įgyvendintas siekis įsigyti 
50 proc. transporto priemonių, kurios 
bendrų eksploatacinės trukmės sąnaudų, 
įskaitant išorines sąnaudas, požiūriu 
atitinka geriausią rinkos alternatyvą. 
Jeigu šio siekio nepavyktų įgyvendinti, 
vėliausiai 2014 m. turi būti pateiktas 
pasiūlymas dėl įteisintą teršalų kiekį 
išmetančių ir efektyviai energiją 
vartojančių transporto priemonių 
skaičiaus didinimo ir dėl siekio užtikrinti 
lauktą ir norimą poveikį rinkai bei 
aplinkai, jei būtina, taikant privalomus 
atrankos kriterijus.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Į šį pasiūlymą įtrauktos ankstesnės Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komiteto rekomendacijos 

Šiuo pasiūlymu keičiamas ankstesnis pasiūlymas (COM(2005)634 galutinis). Po Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos svarstymo į jį įtraukta keletas su svarbiausiomis 
sritimis susijusių praktinio pobūdžio rekomendacijų, kurias rengė Jūsų pranešėjas ir kiti 
Parlamento nariai.

Svarbiausi akcentai:
 į direktyvą įtrauktos visos transporto priemonės;
 įtrauktas išmetamas CO2 kiekis;
 modelis technologiniu požiūriu neutralus ir lankstus (palyginti su statišku standartiniu 

modeliu);
 viešieji pirkimai ir toliau lieka priemonė skatinti ekologiškas transporto priemones;
 siekiant laikytis subsidiarumo principo, gali būti atsižvelgta į tam tikrus vietos 

svarstymus.

Reikalavimas apskaičiuoti eksploatacinės trukmės sąnaudas

Direktyvoje reikalaujama, kad visi viešųjų pirkimų dalyviai arba viešajam sektoriui 
atstovaujantys ar jo atstovų įgalioti veikėjai apskaičiuotų ne tik pirkinio kainą, bet ir 
eksploatacines kuro, išmetamo CO2 dujų kiekio ir oro teršalų sąnaudas bei naudotųsi šiuo 
kriterijumi dalyvaudami pirkime.

Viešieji pirkimai – rinkos katalizatorius

Jūsų pranešėjas tvirtai pritaria idėjai pasinaudoti viešaisiais pirkimais skatinant ekologiškų 
transporto priemonių rinką ir todėl pakoregavo 1 straipsnio nuostatas pabrėždamas, kad šis 
aspektas – svarbus direktyvos siekis.

Europoje viešieji pirkimai sudaro labai svarbią rinkos dalį ir tai, kad valstybinės institucijos 
atliks vadovaujamą vaidmenį apskaičiuodamos eksploatacinės trukmės sąnaudas ir 
remdamosi šia informacija pirkimo metu, paskatins automobilių pramonę skubiai kurti 
ekologiškas, mažesnį CO2 dujų ir kitų teršalų kiekį išmetančias transporto priemones bei į jas 
investuoti.

Skaidrumas ir viešos diskusijos
Jei vietos sprendimai dėl transporto priemonių pirkimo turėtų įtakos su aplinkosauga 
susijusiems svarstymams, ypač svarbu, kad informacija apie šiuos pirkimus būtų prieinama 
nevyriausybinėms organizacijoms (NGO), piliečiams ir vietos politikams.

Todėl Jūsų pranešėjas, siekdamas užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir visuomenės prieigą prie 
informacijos bei daugiau galimybių lyginti, parengė su daugybe sričių susijusių direktyvos 
pakeitimų. 
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Minėtieji pakeitimai:

 vietos institucijos turi skelbti internetu visą su sprendimais dėl pirkimų susijusią 
informaciją apie eksploatacinės trukmės sąnaudas;

 Komisija turi rengti pažangos lentelę, pagal kurią būtų galima palyginti, kaip vietos 
institucijos perka ekologiškas transporto priemones;

 turėtų būti sukurta ekologiško pirkimo žymena, kurią galėtų naudoti pažangiausiai 
ekologiškas transporto priemones perkančios vietos ir regioninės institucijos.

Direktyvos poveikio apžvalga ir vertinimas

Svarbu įvertinti, ar dabartinės direktyvos poveikis išties toks, kokio laukta. Taigi Jūsų 
pranešėjas, siekdamas užtikrinti, kad būtų imtasi konkrečių priemonių ir įvertintas poveikis 
rinkai ir aplinkai, parengė keletą pakeitimų.

Todėl Komisija raginama:

 kas antrus metus rengti direktyvos įgyvendinimo ir poveikio įvairių transporto 
priemonių rinkai ir aplinkai ataskaitas;

 įvertinti, ar iki 2012 m. 50 proc. užtikrinus viešuosius pirkimus pasiektas lauktas ir 
norėtas poveikis ir, jeigu ne, nurodyti, kaip turėtų būti keičiama direktyva, kad šis 
tikslas būtų pasiektas.

Įgyvendinimas

Jūsų pranešėjas laikosi nuomonės, kad turėtų būti įmanoma taikyti ir naudoti 
rekomenduojamą eksploatacinės trukmės sąnaudų apskaičiavimo metodą jau 2010 m., todėl, 
siekdamas, kad kuo skubiau būtų daromas teigiamas poveikis aplinkai ir rinkai, siūlo 
paankstinti datą.
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