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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par pārskatīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par „tīro” un 
energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu
(COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2007/0817(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā pārskatīto Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2007)0817),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0008/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas, kā arī Transporta un tūrisma komitejas atzinumus 
(A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Priekšlikums direktīvai
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā „Enerģētikas 
politika Eiropai”ierosināts, ka ES 
jāapņemas līdz 2020. gadam samazināt 
savas siltumnīcefekta gāzu emisijas par 
vismaz 20% salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni. Ierosināts arī noteikt saistošus 
mērķus līdz 2020. gadam tālāk uzlabot 
energoefektivitāti par 20%, panākt, ka 
atjaunojamās enerģijas īpatsvars sasniedz 
20%, bet biodegvielas īpatsvars ES 
transportlīdzekļu degvielas tirgū — 10%, 

(4) Komisijas paziņojumā „Enerģētikas 
politika Eiropai”ierosināts, ka ES 
jāapņemas līdz 2020. gadam samazināt 
savas siltumnīcefekta gāzu emisijas par 
vismaz 20% salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni. Ierosināts arī noteikt saistošus 
mērķus līdz 2020. gadam tālāk uzlabot 
energoefektivitāti par 20%, panākt, ka 
atjaunojamās enerģijas īpatsvars sasniedz 
20%, bet ilgtspējīgi ražotas un sertificētas 
biodegvielas īpatsvars ES transportlīdzekļu 
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tostarp uzlabot energoapgādes drošību, 
dažādojot enerģijas avotu veidus.

degvielas tirgū — 10%, tostarp uzlabot 
energoapgādes drošību, dažādojot enerģijas 
avotu veidus.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Priekšlikums direktīva
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.a) Plašāka atsevišķu tehnoloģiju 
piemērošana, piemēram, ar ūdeņradi, 
SNG (sašķidrināta naftas gāze) vai SDG 
(saspiesta dabas gāze) darbināmu 
transportlīdzekļu izmantošana, var prasīt 
lielāku sākotnējo ieguldījumu, kas var būt 
saistīts arī ar infrastruktūru un tāpēc 
Komisijai ir jāapsver, kā izstrādāt un 
uzturēt, labvēlīgi ietekmējot vidi, 
pārskatāmus un nediskriminējošus 
noteikumus valsts un Kopienas atbalsta 
sniegšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Priekšlikums direktīva
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Saskaņā ar Komisijas veikto 
ietekmes novērtējumu līdz ar šīs direktīvas 
stāšanos spēkā 50 % transportlīdzekļu tiks 
nopirkti kā labākais tirgū pieejamais 
risinājums kalpošanas izmaksu ziņā, 
ietverot ārējās izmaksas .

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Priekšlikums direktīva
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17.a) Pilsētas, kuras vēlas apliecināt 
apzinību vides jomā ir jāatbalsta un tām ir 
jāsniedz iespēja afišēties, pārskatāmi un 
sistemātiski saskaņā ar šo direktīvu 
publicējot internetā informāciju, 
aprēķinus, lēmumus un valsts iepirkumu 
salīdzinošus novērtējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Priekšlikums direktīva
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets Priekšmets un mērķis
Šī direktīva paredz, ka, lai veicinātu „tīru” 
un energoefektīvu transportlīdzekļu 
izmantošanu, līgumslēdzējiem vai 
līgumslēdzējām iestādēm Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē vai 
operatoriem, kas darbojas atbilstīgi valsts 
iestāžu piešķirtam līgumam, licencei, 
atļaujai vai pilnvarai, veicot autotransporta 
līdzekļu iepirkumu, līgumtiesību 
piešķiršanas vai transportlīdzekļu iegādes 
kritērijos jāiekļauj kalpošanas laikā radušās 
enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas.

Šīs direktīvas mērķis ir atbalstīt un 
stimulēt videi draudzīgu un 
energoefektīvu transportlīdzekļu tirgu, kā 
aktīvu līdzekli izmantojot valsts 
iepirkumu, kurš balstīts uz patieso 
ekspluatācijas izmaksu visā kalpošanas 
laikā, ietverot vides izmaksas. Šī direktīva 
paredz, ka līgumslēdzējiem vai 
līgumslēdzējām iestādēm Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē vai 
operatoriem, kas darbojas atbilstīgi valsts 
iestāžu piešķirtam līgumam, licencei, 
atļaujai vai pilnvarai, veicot autotransporta 
līdzekļu iepirkumu, līgumtiesību 
piešķiršanas vai transportlīdzekļu iegādes 
kritērijos jāiekļauj kalpošanas laikā radušās 
enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas.
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Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt tik 
lielu „tīru” un energoefektīvu 
autotransporta līdzekļu pieprasījumu 
tirgū, kas būtu pietiekami nozīmīgs, lai 
mudinātu ražotājus un nozari veikt 
ieguldījumus un tālāk attīstīt 
transportlīdzekļus ar mazām enerģijas 
patēriņa izmaksām, mazām CO2 un 
piesārņojuma emisijām.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Priekšlikums direktīva
2. pants - 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra visos autotransporta 
līdzekļu iepirkumos, ko veic līgumslēdzēji 
vai līgumslēdzējas iestādes Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē, kā 
līgumtiesību piešķiršanas kritēriju iekļauj 
autotransporta līdzekļu kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas, izmantojot 
3. pantā izklāstīto metodiku.

2. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2010. gada 1. janvāra visos autotransporta 
līdzekļu iepirkumos, ko veic līgumslēdzēji 
vai līgumslēdzējas iestādes Direktīvas 
2004/17/EK un 2004/18/EK nozīmē, kā 
līgumtiesību piešķiršanas kritēriju iekļauj 
autotransporta līdzekļu kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas, izmantojot 
3. pantā izklāstīto metodiku.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Priekšlikums direktīva
2. pants - 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2012. gada 1. janvāra visos autotransporta 
līdzekļu iepirkumos sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumu sniegšanai 
atbilstīgi valsts iestāžu piešķirtai licencei, 

3. Dalībvalstis gādā, lai ne vēlāk kā no 
2010. gada 1. janvāra visos autotransporta 
līdzekļu iepirkumos sabiedriskā pasažieru 
transporta pakalpojumu sniegšanai 
atbilstīgi valsts iestāžu piešķirtai licencei, 
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atļaujai vai pilnvarai kā kritēriju iekļauj 
autotransporta līdzekļu kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas, izmantojot 
3. pantā izklāstīto metodiku.

atļaujai vai pilnvarai kā kritēriju iekļauj 
autotransporta līdzekļu kalpošanas laikā 
radušās enerģijas patēriņa, CO2 emisiju un 
piesārņotāju emisiju izmaksas, izmantojot 
3. pantā izklāstīto metodiku.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Priekšlikums direktīva
2. pants - 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Vietējās, reģionālās un valsts iestādes, 
kas iepērk „tīrus” un energoefektīvus 
transportlīdzekļus vismaz 50% apmērā no 
gada konkrētā valsts iepirkuma, var 
izmantot marķējumu „nepiesārņojošs un 
energoefektīvs pilsētas transports”. 
Komisijai jāizveido vienots šā marķējuma 
paraugs.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Priekšlikums direktīva
3. pants - 1. punkts - a) apakšpunkts - 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- transportlīdzekļa degvielas patēriņu uz 
kilometru atbilstoši šā panta 2. punktam 
pārveido enerģijas patēriņā uz kilometru, 
dažādu degvielas veidu energoietilpības 
aprēķināšanai izmantojot pielikuma 
1. tabulā norādītos pārrēķina koeficientus;

- transportlīdzekļa degvielas patēriņu uz 
kilometru atbilstoši šā panta 2. punktam 
skaita enerģijas patēriņa vienībās uz 
kilometru, lai arī tas būtu aprēķināts tieši 
kā elektriskajos transportlīdzekļos, vai ne;
Ja degvielas patēriņš ir dots citās vienībās, 
to pārveido enerģijas patēriņā uz kilometru, 
dažādu degvielas veidu energoietilpības 
aprēķināšanai izmantojot pielikuma 
1. tabulā norādītos pārrēķina koeficientus;
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Or. en

Grozījums Nr. 10

Priekšlikums direktīva
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Pārskatāmība

Lai veicinātu apspriešanu sabiedrībā un 
politiskas diskusijas par izmaksām 
kalpošanas laikā valsts iepirkuma 
kontekstā, kā arī neskarot nevienu no 
Direktīvā 2004/17/EK un 2004/18/EK 
noteiktajām prasībām, dalībvalstis 
nodrošina, lai visas 2. pantā minētās 
puses publicētu internetā 3. pantā minēto 
informāciju par katra saņemtā 
piedāvājuma enerģijas un vides 
izmaksām.
Lai vēl vairāk stimulētu sabiedriskas 
politiskās debates, Komisija, balstoties uz 
6. pantā minēto ziņojumu, izveido 
salīdzināšanas tabulu un ievieto to 
internetā, lai ar tās palīdzību būtu 
iespējams vērtēt relatīvi līdzīgas pilsētas 
un reģionus un salīdzināt pēc videi 
draudzīga iepirkuma.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Priekšlikums direktīva
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katru otro gadu, sākot no 8. pantā 
minētās dienas, Komisija sagatavo 
ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu 

Katru gadu, sākot no 8. pantā minētās 
dienas, dalībvalstis apkopo statistiku par 
attiecīgo kalendāra gadu par 2. pantā 
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un atsevišķu dalībvalstu veiktajiem 
pasākumiem „tīru” un energoefektīvu 
autotransporta līdzekļu iepirkumu 
veicināšanai.

minēto pušu iepirkto transporta līdzekļu 
skaitu, sadalot to šādās četrās kategorijās:

– vieglie automobiļi,
– vieglie komerciālie transportlīdzekļi,
– autobusi un 
– pārējie smagie transportlīdzekļi.
Katru gadu ne vēlāk kā 30. oktobrī 
dalībvalstis šo informāciju nosūta 
Komisijai kopā ar aplēsi par to, kā 
3. panta kritēriji ir ietekmējuši tirgu.

2. Ziņojumā novērtē šīs direktīvas ietekmi, 
turpmākas rīcības nepieciešamību un, ja 
vajadzīgs, iekļauj priekšlikumus.

2. Ne vēlāk kā trīs gadus pēc 8. pantā 
noteiktās dienas un turpmāk ik pēc diviem 
gadiem Komisija sagatavo ziņojumu par 
šīs direktīvas piemērošanu, ietverot 
1. punktā minēto informāciju, un par 
katras dalībvalsts veiktajiem pasākumiem 
„tīru” un energoefektīvu autotransporta 
līdzekļu iepirkumu veicināšanai. 
Ziņojumā novērtē šīs direktīvas ietekmi, 
tostarp vides ieguvuma novērtēšanas 
kvantitatīvos indikatorus, dalībvalstu 
ziņojumus un turpmākas rīcības 
nepieciešamību un, ja vajadzīgs, iekļauj 
priekšlikumus.

Komisija saistībā ar katru no 1. punktā 
norādītajām kategorijām sniedz 
informāciju par to transportlīdzekļu 
absolūto un relatīvo skaitu, kas no kopējā 
iepirkuma apjoma nopirkti kā labākais 
tirgū pieejamais risinājums kalpošanas 
izmaksu ziņā, ietverot ārējās izmaksas, kā 
arī aplēsi par to kā 3. pantā noteiktie 
kritēriji ietekmē iepirkumu.
2.a Komisijai īpaši ir jāpārliecinās par to, 
vai līdz 2012. gadam tiks sasniegts 
iecerētais mērķis panākt, lai 50 % no 
nopirktajiem transportlīdzekļiem būtu 
nopirkti kā labākais tirgū pieejamais 
risinājums kalpošanas izmaksu ziņā, 
ietverot ārējās izmaksas. Ja šis mērķis 
netiks sasniegts, līdz 2014. gadam ir 
jāsniedz priekšlikums par tīru un 
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energoefektīvu transportlīdzekļu daļas 
palielināšanu un par iecerētās un vēlamās 
ietekmes uz tirgu un vidi nodrošināšanu, 
nepieciešamības gadījumā ietverot 
obligātus izvēles kritērijus.

Or. en
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PASKAIDROJUMS

Šis priekšlikums ietver Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 
iepriekš sniegtos ieteikumus.

Ar šo priekšlikumu aizstāj iepriekšējo priekšlikumu (COM(2005)634 galīgā redakcija), un pēc 
tā izskatīšanas Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā priekšlikumā ir 
ietverti vairāki praktiski referenta un citu Parlamenta deputātu ieteikumi attiecībā uz 
būtiskākajiem jautājumiem.

Daži no būtiskākajiem aspektiem ir šādi:
 direktīva attiecas uz visiem transportlīdzekļu veidiem;
 ir ietverts CO2 emisiju jautājums;
 modelis ir tehnoloģiskā ziņā neitrāls un elastīgs (nevis nemainīgs standarta);
 valsts iepirkumu izmanto kā instrumentu videi draudzīgu transportlīdzekļu 

izmantošanas veicināšanai;
 var ņemt vērā vietējās īpatnības, lai nodrošinātu subsidiaritātes principa ievērošanu.

Kalpošanas laika izmaksu aprēķināšana

Direktīva nosaka par pienākumu visiem valsts pasūtījuma piešķīrējiem vai tirgus 
dalībniekiem, kuri rīkojas valsts sektora vārdā vai saskaņā ar tā izdotu licenci, aprēķināt ne 
tikai iegādes cenu, bet arī kalpošanas laika degvielas, CO2 emisiju un gaisa piesārņojuma 
izmaksas un ņemt vērā šos kritērijus iepirkuma procesā.

Valsts iepirkums kā tirgus katalizators

Referents noteikti atbalsta ideju izmantot valsts iepirkumu kā katalizatoru attiecībā uz videi 
draudzīgiem transportlīdzekļiem un tādēļ grozīja 1. pantu, uzsverot šo aspektu kā būtisku 
direktīvas mērķi.

Eiropas līmenī valsts iepirkums veido ļoti lietu tirgus daļu, un pienākums valsts iestādēm 
uzņemties vadošo lomu attiecībā uz „kalpošanas laika izmaksu” aprēķināšanu un piemērošanu 
iepirkuma procedūrā, nodrošinās to, ka autotransporta nozare būs spiesta attīstīt un investēt 
videi draudzīgos transportlīdzekļos, kas rada zemākas CO2 un piesārņotāju emisijas.

Pārredzamība un sabiedriskā apspriešana
Ja, vietējā mērogā pieņemot lēmumus attiecībā uz transportlīdzekļu iepirkumu, ir jāņem vērā 
vides apsvērumi, ir ļoti būtiski nodrošināt nevalstisko organizāciju, pilsoņu un vietējo politiķu 
piekļuvi informācijai par šāda veida iepirkumiem.

Tādēļ referents ir grozījis šo direktīvu attiecībā uz vairākām jomām, lai stiprinātu 
pārredzamību un uzlabotu sabiedrības piekļuvi informācijai un salīdzināšanas iespējas.

Šie grozījumi ietver šādus noteikumus:

 vietējās iestādes izvieto interneta tīklā visu informāciju par kalpošanas laika izmaksām 
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saistībā ar lēmumiem par iepirkuma procedūru;
 Komisija sagatavo progresa ziņojumu, lai nodrošinātu iespēju salīdzināt vietējo iestāžu 

sasniegumus attiecībā uz videi draudzīgu transportlīdzekļu iegādi;
 „videi draudzīga iepirkuma zīmes” ieviešana, ko var izmantot vietējās un reģionālās 

iestādes, uzsākot iepirkuma procedūras videi draudzīgu transportlīdzekļu iegādei.

Direktīvas ietekmes pārskatīšana un novērtēšana

Ir ļoti būtiski novērtēt, kādā mērā direktīva tās pašreizējā redakcijā nodrošina vēlamos 
rezultātus. Tādēļ referents ir ierosinājis vairākus grozījumus, lai nodrošinātu direktīvas 
piemērošanas īpašo uzraudzību un tās ietekmes uz tirgu un vidi novērtēšanu.

Šajā saistībā Komisija ir aicināta veikt šādus pasākumus:

 sniegt ziņojumu katru otro gadu par direktīvas piemērošanu un ietekmi uz dažādu 
kategoriju transportlīdzekļu tirgiem un vidi;

 novērtēt, kādā mērā līdz 2012. gadam ir sasniegts vēlamais un sagaidāmais mērķis —
videi draudzīgi transportlīdzekļi 50 % apmērā no kopējā valsts iepirkuma, un, ja šāds 
mērķis nav nodrošināts, novērtēt, kādi grozījumi ir izdarāmi direktīvā, lai to sasniegtu.

Piemērošana

Referents uzskata, ka jau 2010. gadā ir iespējams piemērot un izmantot iepriekš minēto 
kalpošanas laika izmaksu aprēķināšanas metodi, tādēļ ierosina noteikt īsāku termiņu, lai 
ietekme uz vidi un tirgu kļūtu pamanāma pēc iespējas ātrāk.
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