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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval transpordi- ja 

turismikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia“ 

(COM(2016)0501), 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 

443/2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite 

süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames1, ja 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2011. aasta määrust (EL) nr 510/2011, millega 

kehtestatakse uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes väikesõidukite CO2-heite 

vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist2, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrust (EÜ) 

nr 595/2009, mis käsitleb mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite 

heitmetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust ning millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 ja direktiivi 2007/46/EÜ ning tunnistatakse 

kehtetuks direktiivid 80/1269/EMÜ, 2005/55/EÜ ja 2005/78/EÜ3, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 

2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta4, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta direktiivi (EL) 

2016/2284, mis käsitleb teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamist, 

millega muudetakse direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

2001/81/EÜ5, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2017. aasta soovitust nõukogule ja 

komisjonile autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise põhjal6, 

– võttes arvesse oma läbirääkimisvolitusi Euroopa tüübikinnituse ja turujärelevalve 

läbivaatamist käsitleva raporti kohta, mis võeti vastu 4. aprillil 2017, 

– võttes arvesse ringmajanduse paketti, mille komisjon võttis vastu 2. detsembril 2015, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 

2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise 

süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ7, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrust (EL) 

2015/757, mis käsitleb meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, 

                                                 
1 ELT L 140, 5.6.2009, lk 1. 
2 ELT L 145, 31.5.2011, lk 1. 
3 ELT L 188, 5.6.2009, lk 1. 
4 ELT L 120, 15.5.2009, lk 5. 
5 ELT L 344, 17.12.2016, lk 1. 
6 Vastuvõetud tekstid: P8_TA(2017)0100. 
7 ELT L 275, 23.10.2003, lk 32. 
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aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ1, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 

2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta 

ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise 

kohta2, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiivi 

98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise 

kohta3, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiivi (EL) 

2015/1513, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi 

kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia 

kasutamise edendamise kohta4, 

– võttes arvesse oma 23. juuni 2016. aasta resolutsiooni taastuvenergia kasutuselevõttu 

käsitleva arenguaruande kohta5, 

– võttes arvesse komisjoni valget raamatut „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava 

– konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas“ (COM(2011)0144), 

– võttes arvesse oma 9. septembri 2015. aasta resolutsiooni 2011. aasta transpordipoliitika 

valge raamatu rakendamise kohta6, 

A. arvestades, et Pariisi kokkuleppe (mille EL ratifitseeris 4. novembril 2016 ja mis jõustus 

samal päeval) kõik 151 osalist on võtnud kohustuse hoida ülemaailmne temperatuuri tõus 

tuntavalt allpool 2°C võrreldes tööstusajastu eelse tasemega, ning püüda piirata 

temperatuuri tõusu 1,5 kraadini võrreldes tööstusajastu eelse tasemega; 

B. arvestades, et kuna maanteetransport tekitab üle 70 % kogu transpordisektori 

kasvuhoonegaaside heitkogustest ja suure osa õhureostusest, peaksid meetmed 

keskenduma eelkõige sellele valdkonnale, kuigi heitkoguste vähendamiseks tehtavaid 

jõupingutusi tuleks suurendada kõikides transpordisektorites; 

C. arvestades, et 2011. aasta valges raamatus on komisjon seadnud eesmärgi vähendada 

transpordisektori kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks vähemalt 60 % võrreldes 1990. 

aastaga; rõhutab, et Pariisi kokkuleppest kinnipidamiseks tuleb transpordisektori 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid sajandi keskpaigaks järsult vähendada;  

D. arvestades, et usaldusväärne pikaajaline heitkoguste vähendamise kava tagab sõidukite 

tootjatele vajaliku plaanimiskindluse uutesse tehnoloogiatesse investeerimisel; 

E. arvestades, et transpordisektoris on CO2 heidet kõige vähem piiratud ning rohkem kui 

                                                 
1 ELT L 123, 19.5.2015, lk 55. 
2 ELT L 140, 5.6.2009, lk 16. 
3 EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58. 
4 ELT L 239, 15.9.2015, lk 1. 
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0292. 
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0310. 
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94 % selle sektori energiavajadusest rahuldatakse endiselt fossiilkütustega; arvestades, et 

kasvuhoonegaaside heited moodustavad juba peaaegu veerandi kogu ELi CO2 heitest ja 

suurenevad üha; 

F. arvestades, et transpordisektori pikaajaline dekarboniseerimine nõuab taastuvate 

energiaallikate laialdast kasutamist, mis oleks vastavalt eri transpordiliikidele 

mitmekesistatud; 

G. arvestades, et nii era- kui ka avaliku sektori elektritranspordisüsteemid võivad CO2 heite 

vähendamise ning saasteainete ja müra elimineerimisega aidata jätkusuutlikult lahendada 

linnalise liikumiskeskkonna suuri probleeme; arvestades, et elektrisõidukite 

jätkusuutlikkus sõltub ka taastuvallikatest toodetud elektrienergia kasutamisest; 

H. arvestades, et maagaas (surumaagaas ja veeldatud maagaas) ning eriti biometaan, 

sünteetiline metaan ja veeldatud naftagaas võivad aidata vähendada transpordisektori, 

eelkõige laevade ja raskeveokite CO2 heidet; 

I. arvestades, et transport tekitab enam kui 25 % kasvuhoonegaaside heitkogustest, millest 

maanteetranspordi arvele langeb üle 70 %; arvestades, et transport on ka peamine 

õhusaaste allikas linnades; arvestades, et nimetatud õhusaaste põhjustab igal aastal üle 

400 000 enneaegse surma juhtumi1 ning tervishoiukulusid 330 miljardist eurost kuni 940 

miljardit euroni2, mis moodustab 3–9 % ELi SKPst; arvestades, et eriti kahjulikult 

mõjuvad rahvatervisele tahked osakesed ja lämmastikoksiidid; 

J. arvestades, et rahvatervise ja keskkonna kaitsmine peaks olema ühine ühiskondlik mure ja 

vastutus, milles kõigil huvirühmadel on oluline roll; 

K. arvestades, et seitsmendas keskkonnaalases tegevusprogrammis tunnustatakse selgelt 

transpordi osa selles, et saavutada 2050. aastaks „hea elu maakera võimaluste piires“; 

L. arvestades, et alates biokütuste direktiivi vastuvõtmisest 2003. aastal on õigusraamistikku 

korduvalt muudetud; arvestades, et seadusandlik käsitus peab olema teataval määral 

stabiilne, et soodustada investeeringuid täiustatud biokütustesse; 

M. arvestades, et 2013. aastal avaldatud Eurobaromeetri eriuuringu nr 406 kohaselt kasutab 

ligikaudu 50 % ELi kodanikest oma eraautot iga päev, samas kui ainult 16 % kasutab 

ühistransporti ja ainult 12% kasutab jalgratast; 

N. arvestades, et meretranspordis kasutatav punkrikütus kuulub kõige enam saastavate 

kütuseliikide hulka, nii et alternatiivseid mootorisüsteeme arendades ja rakendades on sel 

sektoril on võimalik oma heitkoguseid tunduvalt vähendada;  

O. arvestades, et ringmajandusele üleminek tähendab ka, et tarbijad muutuvad üha enam 

teenuste kasutajateks, ning arvestades, et üleminek neile uutele ärimudelitele võiks 

avaldada olulist mõju transpordisektori ressursitõhususele; 

P. arvestades, et rohkem kui 100 miljonit eurooplast on sunnitud taluma mürataset, mis 

                                                 
1 https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/air  
2 https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015/download 
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ületab ELi seatud piirmäära, 55 detsibelli, ja neist umbes 32 miljonit inimest asub väga 

kõrge, üle 65-detsibellise müratasemega keskkonnas; 

Q. arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on Euroopas ainuüksi 

maanteeliikluse müra kõige raskemate keskkonnast lähtuvate stressitegurite hulgas 

õhusaaste järel teisel kohal, ning arvestades, et vähemalt 9000 enneaegset surmajuhtumit 

aastas on tingitud liiklusmürast põhjustatud südamehaigustest; 

R. arvestades, et kui järgida WHO suuniseid, mis käsitlevad inimeste kokkupuudet PM 2,5 

osakestega, pikeneks kodanike keskmine eeldatav eluiga umbes 22 kuu võrra ja igal aastal 

saaks kokku hoida ligikaudu 31 miljardit eurot; 

1. tunnustab komisjoni teatist „Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia” ning kutsub 

komisjoni ja liikmesriikide pädevaid asutusi üles seda strateegiat täielikult järgima ja 

rakendama; rõhutab, et sellest ei võida mitte ainult rahvatervis ja keskkond, vaid see 

pakub võimalusi ka eri sidusrühmadele ja transpordisektorile ning on väga oluline 

üleminekuks jätkusuutlikule vähese süsinikdioksiidiheitega ringmajandusele; 

2. rõhutab, et Pariisi kokkuleppest kinnipidamiseks peavad transpordisektori 

kasvuhoonegaaside heitkogused sajandi keskpaigaks olema nullilähedased ning et 

transpordist pärit õhusaasteainete heitkoguseid tuleb järsult vähendada, kui tahetakse täita 

vähemalt Maailma Terviseorganisatsiooni suuniseid rahvatervise kohta; 

3. rõhutab, et tähtis on, et liikmesriigid ning eelkõige linnad ja kohalikud ametiasutused 

vahetaksid omavahel vähese heitega liikuvuse parimaid tavasid ja kogemusi, ning palub 

komisjonil tagada platvormid sedalaadi tegevuseks, mille üheks näiteks on linnapeade 

pakti algatus; rõhutab lisaks, et vähese heitega liikuvuse arendamises on oluline osa 

teadus- ja arendustegevusel; palub komisjonil tagada vähese heitega liikuvust käsitlevate 

teadusuuringute ja sõidukite tehnoloogia arendamise rahastamise ning nõuab, et 

liikmesriikide pädevad asutused kasutaksid olemasolevaid rahalisi vahendeid ja tagaksid, 

et ka VKEd saaksid teadus- ja arendustegevuse rahalisi vahendeid kasutada; 

Sõiduautod ja kaubikud 

4. palub komisjonil esitada 2025. aastast rakendatavate sõiduauto- ja kaubikunormide 

ettepaneku kooskõlas seisukohaga, mille parlament avaldas 2013. aastal kahes õigusaktis1 

ning mida kinnitatakse sellega seotud komisjoni avalduses; rõhutab, et need sõidukite 

keskmised normid tuleks arvutada kergsõidukite uue ülemaailmse ühtlustatud 

katsemenetluse (WLTP) alusel ja peaksid kajastama pikaajalist suunda heitkoguste 

vähendamisele, mis on kindlaks määratud ELi kliima- ja energiaraamistikuga 2030. 

aastani ning Pariisi kokkuleppe pikaajaliste eesmärkidega;  

5. palub komisjonil kiiresti kehtestada kogu maanteetranspordile CO2 normid ja neid norme 

parandada, kuna kulutõhusate sõidukite normid on ilmselt kõige efektiivsem moodus, 

kuidas ELis kuni aastani 2030 energiatõhusust parandada;  

6. hindab positiivselt kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud katsemenetluse 

kasutuselevõtmist; rõhutab aga – võttes arvesse asjaolu, et uuringud näitavad, et uue 

                                                 
1 ELT L 103, 5.4.2014, lk 15. ELT L 84, 20.3.2014, lk 38. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2014:084:TOC
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WLTP laborikatsetsükli tulemused erinevad ikka veel umbes 20 % maailma tegelikest 

heitkogustest ning jäävad avatuks katse optimeerimisele ja manipuleerimisele –, et WLTP 

täienduseks tuleks välja töötada sihipärane järelhindamismetoodika tegelikus liikluses 

tekkivate CO2 heitkoguste hindamiseks; märgib, et see metoodika võiks põhineda 

mõõteseadmetel, mis on sõidukites juba olemas, näiteks kütusekulu mõõdikutel; märgib 

lisaks, et sel otstarbel ja usaldusväärsete andmete saamiseks tuleks välja töötada 

standardne lähenemisviis kütusekulu näitude kogumiseks, säilitamiseks ja edastamiseks, 

kasutades maksimaalselt juba autodes olemasolevaid sensoreid ja järgides samal ajal 

täielikult privaatsuse nõudeid; palub komisjonil kaaluda lisalahendusi, mille abil piirata 

transpordisektori CO2 heitkoguseid, ja eelkõige võtta rohkem arvesse sõidukite kerget 

kaalu kui otsest sõidukite CO2 heidet vähendavat tegurit; 

7. tuletab meelde, et selleks, et laboratooriumis ja tegelikus liikluses mõõdetavate 

heitkoguste erinevust tegeliku liikluse heitkoguste katseid kasutades tulemuslikult 

vähendada, tuleks katse- ja hindamismenetluste kirjeldused koostada väga hoolikalt ja 

need peaksid hõlmama mitmesuguseid sõidutingimusi, sh erinevad temperatuurid, mootori 

koormused, sõiduki kiirused, kõrgused merepinnast, maantee liigid ja muud ELis 

sõitmisel tavalised parameetrid; 

8 rõhutab asjaolu, et säästvatel energiaallikatel põhinevatel elektromobiilsetel lahendustel 

on suur potentsiaal transpordi CO2 heite vähendamiseks; on siiski seisukohal, et enne 

2030. aastat on sellekohase tehnoloogia optimeerimine ja suures mahus 

infrastruktuurirajatiste loomine ebatõenäoline; kordab oma nõudmist, et vaja on 

tehnoloogilist innovatsiooni; 

9. palub komisjonil vastu võtta elektrisõidukite turuleviimise ambitsioonika tegevuskava ja 

anda liikmesriikidele juhendavad soovitused, et julgustada neid rakendama 

maksustiimuleid heitevabade ja vähesaastavate sõidukite jaoks; rõhutab, et tarbijate 

valmiduse suurendamiseks on oluline tagada laadimistaristu olemasolu ja kättesaadavus 

era- ja avalikes hoonetes kooskõlas hoonete energiatõhususe direktiiviga (direktiiv 

2010/31/EL), samuti ka elektrisõidukite konkurentsivõime; rõhutab, kui oluline on tagada, 

et elektrisõidukite jaoks toodetav elekter pärineks säästvatest energiaallikatest; nõuab 

sellega seoses pikaajalist Euroopa tasandi algatust järgmise põlvkonna akude 

kasutuselevõtmiseks; 

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles hindama linnade praeguste väikese saastega 

piirkondade efektiivsust, võttes arvesse asjaolu, et Euroopa normid kergsõidukite kohta ei 

kajasta tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid, ning uurima heitkoguste piirmääradele 

tegelikes sõidutingimustes vastavate ülimalt vähesaastavate sõidukite (Ultra-Low-

Emission Vehicles – ULEVs) märgise või standardi kehtestamise eeliseid; 

11. palub komisjonil läbi vaadata puhta energia ja transpordi direktiivi (direktiiv 2014/94/EL) 

ning esitada määruse eelnõu alates 2025. aastast turule lastavate autode CO2-standardite 

kohta ning lisada sellesse heitevabade sõidukite (Zero-Emission Vehicles – ZEVs) ja 

ülimalt vähesaastavate sõidukite alased kohustused, millega nähakse ette heitevabade ja 

ülimalt vähesaastavate sõidukite osakaalu järkjärguline suurendamine kogu sõidukipargis, 

et järk-järgult kaotada 2035. aastaks uued autod, mis tekitavad CO2 heidet; 

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama paralleelselt üleminekuga alternatiivsetele 

tehnoloogiatele laialdasemat elektrifitseerimist, et tagada sõiduautode ja väikeste 
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kommertsveokite sektoris edu nii CO2 heite vähendamises kui ka õhukvaliteedi 

parandamise eesmärkide täitmises; peab sellega seoses vajalikuks heitevabade sõidukite ja 

ülimalt vähesaastavate sõidukite osakaalu järk-järgulist suurendamist sõidukipargis, et 

kaotada uued CO2 heidet tekitavad autod võimalik kiiresti enne käesoleva sajandi esimese 

poole lõppu; 

13. möönab, et elektrifitseerimine, mille eesmärk on heitevaba liikuvus, nõuab pingutusi, et 

tagada taastuvatel energiaallikatel põhinev heite puudumine kogu sõiduki kasutusaja 

vältel; 

14. kutsub komisjoni üles tunnustama nn sisseehitatud heitkoguste kasvavat tähtsust ja lisama 

stiimuleid kogu olelusringi hõlmavaks heitkoguste arvestamiseks; 

15. kutsub komisjoni üles tunnistama kogu olelusringi heitkoguste mõõtmise kasvavat tähtsust 

alates energiavarustusest kuni tootmise ja kasutusaja lõpuni ning esitama terviklikud 

ettepanekud, millega suunata tootjaid kasutama optimaalseid lahendusi tagamaks, et 

töötlemiseelses ja töötlemisjärgses etapis tekkivad heitkogused (upstream and downstream 

emissions) ei vähendaks kasu, mis on seotud sõidukite energiakasutuse parandamisega; 

16. märgib, et komisjon on algatanud mitmeid rikkumismenetlusi liikmesriikide suhtes, kes 

on rikkunud õhukvaliteedi direktiivi 2008/50/EÜ – on pidevalt ületanud NO2 ja PM10 

piirväärtusi; nõuab, et komisjon täidaks oma kontrollivolitusi, et takistada saastavate 

diiselmootoritega autode turule laskmist, kuna need autod paiskavad atmosfääri 

märkimisväärse osa NO2 ja PM10 ega vasta ELi väikestele sõiduautodele ja 

kommertsveokitele kehtestatud tüübikinnituse ja heitkoguste nõuetele; 

17. kutsub liikmesriike üles rajama laiaulatusliku elektrisõidukite laadimistaristu ning uurima 

samal ajal innovatiivseid süsteeme, mis võimaldaksid olemasolevat taristut optimeerida, 

ning arendama laadimistaristut era- ja avalikes parklates; nõuab, et taastuvad 

energiaallikad integreeritaks laadimisvõrku, et veelgi edendada dekarboniseerimist selles 

sektoris; 

18. nõuab, et võetaks kasutusele arukas laadimistaristu ja stiimulid, et ergutada ettevõtteid 

valima oma sõidukiparki taastuvenergiat kasutavaid elektriautosid; 

19. nõuab, et kiiresti kiidetaks heaks ELi ühtlustatud, kohustuslik ja läbipaistev 

märgistussüsteem, mis võimaldaks tarbijatel saada täpseid, kindlaid ja võrreldavaid 

andmeid turule lastavate autode kütusekulu ja kasutusaja ning CO2 ja õhusaasteainete 

heitkoguste kohta; nõuab, et vaadataks läbi autode märgistamise direktiiv (direktiiv 

1999/94/EÜ), mida tuleks muuta, et teha teave teiste õhusaasteainete, näiteks NOx ja 

tahkete osakeste heitkoguste kohta kohustuslikuks; 

20. kutsub riigi ja kohaliku tasandi ametiasutusi üles võtma kasutusele tugevad stiimulid, et 

edendada vähesaastavate sõidukite parke taksode ja kullerveokite (nn viimase kilomeetri 

logistika) osas; 

21. rõhutab, et ülimalt vähesaastavate ja heitevabade väikeste kommertsveokite kasutamine 

nn viimase kilomeetri logistikas aitab vähendada CO2 heitkoguseid üldiselt, eelkõige aga 

kohalikke saasteainete heitkoguseid, ning aitab seega parandada linnaõhu kvaliteeti; 

rõhutab, et vajalik on asjakohane taristu logistilistes sõlmpunktides; 
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22. palub komisjonil tagada, et 2020. aasta järgse perioodi CO2 regulatsioonis võetaks 

maksimaalselt arvesse kõiki tehnoloogilisi mooduseid, kuidas vähendada CO2 

heitkoguseid maanteeliikluses; märgib, et regulatsioonis tuleks eelkõige arvesse võtta 

võimalusi, mida pakuvad uusimad alternatiivsed kütused (näiteks nn elektrokütused 

(electrofuels), sünteetilised kütused, elektrienergiast gaasi tootmine, elektrienergiast 

vedelkütuse tootmine (power to liquid)); 

23. palub komisjonil läbi vaadata direktiivi 96/53/EÜ, et võimaldada pikemate, kõrgemate 

ja/või raskemate sõidukite kasutatamist piiriülesteks vedudeks; tuletab meelde, et 

pikemate, kõrgemate ja/või raskemate sõidukite kasutamine võib vähendada transpordist 

tulenevaid heitkoguseid 20–30 % ja on tõhus transpordisektori dekarboniseerimise 

moodus; 

Raskeveokid 

24. märgib, et kui 2030. aastaks ei rakendata lisameetmeid, langeb raskeveokite arvele 40 % 

kogu maanteetranspordi CO2 heitkogustest; nõuab, et komisjon esitaks 2017. aasta lõpuks 

ettepaneku raskeveokite sertifitseerimise, seire ja aruandluse kohta ning 2018. aastal 

parimatel olemasolevatel andmetel põhinevad nõudlikud CO2 heitkoguste normid 2025. 

aastaks; tunnustab kaubaveo tõhususe simulaatorit VECTO (Vehicle Energy Consumption 

Calculation Tool) ja rõhutab vajadust tagada jätkuvalt läbipaistvate, tõeste ja 

ajakohastatud seireandmete kättesaadavus; 

25. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama selliste raskeveokite turule laskmist, mis 

kasutavad alternatiivseid, vähem saastavaid kütuseid, näiteks maagaasi; 

26. rõhutab, et vähesaastavad ja heitevabad linnaliinibussid võivad aidata oluliselt vähendada 

saasteainete heidet linnapiirkondades; nõuab seetõttu heitevabade linnaliinibusside 

kasutuselevõttu ja sel eesmärgil praegu läbivaatamisel olevasse keskkonnasõbralike 

sõidukite direktiivi (direktiiv 2009/33/EÜ) Euroopa keskkonnahoidlike riigihangete 

kriteeriumite lisamist; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles soodustama ja edendama 

olemasolevate ELi vahendite, näiteks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

kasutamist, et vastavaid meetmeid toetada; 

27. rõhutab, kui oluline on parandada õhu kvaliteeti ELis ning kinni pidada ELi välisõhu 

kvaliteedi piirnormidest ja Maailma Terviseorganisatsiooni soovitatud määradest; palub 

komisjonil sellega seoses läbi vaadata heitkoguste piirväärtused, mis on sätestatud 

määruse (EÜ) nr 715/2007 (mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste 

sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) ning sõidukite remondi- ja 

hooldusteabe kättesaadavust) I lisas ning esitada vajaduse korral ettepanekud uute, 

tehnoloogianeutraalsete Euro 7 heitkoguste piirväärtuste kohta, mida 2025. aastaks 

kohaldataks kõigile selle määrusega hõlmatud kergsõidukitele; 

28. rõhutab, et heitkoguste vähendamise ja õhu kvaliteedi parandamise eesmärgid nõuavad 

meetmeid, mis puudutavad ka vanemaid sõidukeid, ning tuletab sellega seoses meelde, et 

renoveerimine (retrofitting) on vanade sõidukite puhul kiireim ja kulutõhusaim heite ja 

saasteainete vähendamise moodus, kuna diislikütuse heitgaaside arenenud 

järeltöötlussüsteemide süsteemne rakendamine võimaldab vanematel raskeveokitel, nagu 

bussid ja veoautod, töötada keskkonnasõbralikult, nii et nad vastavad isegi kõige 

rangematele heitkoguste nõuetele ning saavutavad NOx, NO2 ja PM heite maksimaalse 
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vähendamise; palub komisjonil seetõttu välja töötada ELi ühised suunised, et ergutada 

liikmesriike täiel määral kasutama võimalikke renoveerimislahendusi, ja tagada ka 

abikõlblikkus, et võimaldada kasutada ELi rahalisi vahendeid CO2 heite vähendamiseks 

transpordisüsteemis; 

29. rõhutab selliste innovatiivsete tehnoloogiate potentsiaali nagu automatiseeritud 

sõidukijuhtimine ja konvoina sõitmine („platooning“ – mitmesugused veokid ühes 

rühmas), kuna need võimaldavad paremini kasutada n-ö kiiluvees (slipstreams) liikumise 

võimalusi ning seega vähendada kütusetarbimist ja heitkoguseid; nõuab selles vallas 

teadusuuringute ja arendustegevuse tugevamat toetamist, eelkõige seoses vajaliku 

digitaaltaristuga, ning nõuab ELi tasandil sidusa õigusraamistiku loomist; 

30. rõhutab koostalitusvõime tähtsust linna- ja linnavälises transpordis raskeveokite 

heitkoguste vähendamise seisukohast; 

Tüübikinnitus ja turujärelevalve 

31. nõuab ELi tasandil terviklikumat ja koordineeritumat tüübikinnituse ja turujärelevalve 

süsteemi, milles sisalduks tugev ja usaldusväärne ELi järelevalve- ja kontrollisüsteem, mis 

aitaks kõrvaldada pärast „Dieselgate’i“ skandaali tuvastatud puudused ja seaduselüngad; 

rõhutab, kui oluline on võtta kiiresti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruseettepanek mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette 

nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta 

(COM(2016)0031); tuletab sellega seoses meelde Euroopa Parlamendi 4. aprillil 2017 

vastu võetud läbirääkimisvolitusi; kinnitab, et kui eespool nimetatud määrus vastu 

võetakse, peaks see tagama ühtsed ja läbipaistvamad võrdsed tingimused kõigile 

sõidukitesektori sidusrühmadele, andma tõhusad tarbijakaitsereeglid ning tagama 

tüübikinnituse ja turujärelevalve uue raamistiku rakendamise; 

32. tunnustab heitekontrolli abistrateegiate ja katkestusseadmete olemasolu hindamise 

juhendit, mille komisjon avaldas 26. jaanuaril 2017 toetamaks liikmesriike ja pädevaid 

ametiasutusi katkestusseadmete avastamisel; 

33. peab kahetsusväärseks, et NOx heitkogustele kiideti heaks kõrged vastavustegurid, mis 

toimivad seaduselüngana, võimaldades ülemäärast heidet, sealhulgas autodest pärit heidet 

ka pärast 2020. aastat; nõuab, et komisjon vaataks 2017. aastal läbi NOx heitkoguste RDE-

katsete (liikluses tekkivate heitkoguste katsed) vastavusteguri, nagu on sätestatud teises 

RDE-paketis, ning kohandaks seda edaspidi igal aastal vastavalt tehnoloogia arengule, et 

viia see hiljemalt 2021. aastaks 1-ni; 

34. nõuab, et kiiresti võetaks vastu neljas RDE-pakett, et viia lõpule uue 

tüübikinnitusmenetluse õigusraamistiku loomine, ja nõuab selle raamistiku kiiret 

rakendamist; 

Lennundus 

35. rõhutab, et lennundussektor peaks adekvaatselt, õiglaselt ja tulemuslikult kaasa aitama 

2030. aasta kliimaeesmärkide ja Pariisi kokkuleppe eesmärkide ning sellega ka 

kliimameetmete kestliku arengu eesmärgi saavutamisele; 
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36. võtab teadmiseks Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) 39. 

istungjärgu otsuse, mille kohaselt tuleb välja töötada üleilmne turupõhiste meetmete kava 

rahvusvahelise lennunduse jaoks; palub komisjonil seda otsust (ühes riikide võetud 

vabatahtlike kohustuste ja tehtud reservatsioonidega) hinnata ning jälgida selle otsuse 

rahvusvaheliseks ja siseriiklikuks rakendamiseks tehtavaid edusamme neis 67 riigis, kellel 

on kavas üleilmsetes turupõhistes meetmetes vabatahtlikult osaleda; palub komisjonil 

õigeaegselt korraldada kava nende sätete hindamise, mis peavad võimaldama CO2-

neutraalse kasvu, eesmärgiga piirata lennunduse heitkoguseid vastavalt Pariisi kokkuleppe 

eesmärkidele; märgib, et ICAO kava vaadatakse läbi iga kolme aasta järel, mis peaks 

võimaldama seda ambitsioonikamaks ja tugevamaks muuta; 

37. võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. veebruaril 2017 esitatud 

määruseettepanku (millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et jätkata kehtivate 

piirangute kohaldamist lennutegevuse ulatuse suhtes ja teha ettevalmistusi üleilmse 

turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast), milles tehakse ettepanek jätkata 

lennunduse jaoks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi piiratud geograafilise ulatusega 

rakendamist; palub komisjonil korraldada ELi heitkogustega kauplemise süsteemi uue 

hindamise ja läbivaatamise 2020. aasta järgse perioodi kohta, niipea kui üleilmsete 

turupõhiste meetmete rakendamise asjus on rohkem selgust; 

38. rõhutab, et CO2-heite vähendamiseks on oluline tugevdada „ühtset Euroopa taevast“ ja 

kiirendada selle rakendamist; kutsub komisjoni üles säilitama suuri ambitsioone 

innovatsiooni vallas – ergutama teadusuuringuid lennundussektoris fotogalvaanilise 

energia kasutamise (näiteks päikeselennuk Solar Impulse 2) ja alternatiivsete taastuv-

vedelkütuste kasutamise kohta; 

39. rõhutab, et selles valdkonnas on oluline hoogustada teadusuuringuid eesmärgiga 

suurendada investeeringuid säästva lennunduse tehnoloogiatesse, muu hulgas avaliku ja 

erasektori partnerluste kaudu; on seisukohal, et seda on võimalik saavutada muu hulgas 

alternatiivsete järgmise põlvkonna kütuste tootmise ja kasutamise edendamisega, eriti 

võttes arvesse asjaolu, et lennundussektoris on vähe alternatiive traditsioonilistele 

vedelkütustele; 

40. rõhutab, et tuleks rakendada eraldi stiimuleid säästvate alternatiivkütuste kasutuselevõtu 

soodustamiseks neis transpordiliikides, mille jaoks ei ole veel alternatiivseid 

vedelkütuseid (nt lennundus, veoautod ja bussid); on seisukohal, et sellised stiimulid 

peaksid kajastuma uuesti sõnastatud taastuvenergia direktiivis (direktiiv 2009/28/EÜ) ning 

need tuleks võtta riikide energia- ja kliimakavadesse, nagu on sätestatud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruseettepanekus energialiidu juhtimissüsteemi kohta 

(COM(2016)0759); 

Meretransport 

41. märgib, et Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) tasandil astutakse samme, et piirata 

rahvusvahelisest meretranspordist pärinevad heitkogused, ning soovitab Rahvusvahelisel 

Mereorganisatsioonil seetõttu viivitamata heaks kiita täpsed kasvuhoonegaaside 

heitkoguste vähendamise eesmärgid ja meetmed; rõhutab, et kui IMO raames vastav 

süsteem puudub, võetakse liidu sadamates ning liidu sadamatesse suunduvatel ja sealt 

lahkuvatel reisidel tekkivaid süsinikdioksiidi heitkoguseid alates 2023. aastast arvesse ELi 

heitkogustega kauplemise süsteemis; nõuab, et komisjon tagaks tingimused alternatiivsete 
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kütuste, näiteks maagaasi, vedelgaasi ja vesiniku kasutamise soodustamiseks ning aitaks 

edendada taastuvenergia tehnoloogiate (näiteks purjed, patareid, päikesepaneelid ja 

tuulegeneraatorid) kasutuselevõttu merendussektoris; rõhutab sellega seoses, et 

liikmesriikide ja ELi tasandil on vaja kaaluda rahastamisvahendeid, et kiirendada 

investeerimist keskkonnahoidlikesse laevastikesse; 

42. toonitab, et heitkoguste vähendamisel võivad tähtsat osa etendada kombineeritud veod; 

võtab teadmiseks komisjoni teadaande kombineeritud vedu käsitleva direktiivi (nõukogu 

direktiiv 92/106/EMÜ) ajakohastamise kohta, mis peaks soodustama kaubaveo suunamist 

raudteedele ja siseveeteedele; 

43. on seisukohal, et vaja on rakendada lisameetmeid, et tagada kliimasõbralik ja tõhus 

siseveetranspordi sektor; rõhutab taas rahaliste toetusmeetmete tähtsust selle sektori 

uuendamisel, et suurendada laevade energiatõhusust ja säilitada infrastruktuuri rajamisel 

looduskeskkond; 

44. hindab positiivselt IMO poolt hiljuti heaks kiidetud ülemaailmset väävlisisalduse 

piirmäära – 0,5 %, mis peaks ära hoidma 250 000 enneaegset surmajuhtumit maailmas; 

45. toetab rohkemate väävliheite ja NOx-heite kontrollipiirkondade sisseseadmist kogu 

Euroopas; 

46. tuletab meelde, et ülemaailmse soojenemise piiramiseks on oluline vähendada 

meretranspordist pärit musta süsiniku (tahm) heitkoguseid, eelkõige Arktika piirkonnas; 

Vähese heitega alternatiivenergia 

47. tuletab meelde, et energiatõhusust tuleks käsitada parima alternatiivenergiana ning 

seetõttu tuleks esmatähtsaks pidada ja edendada kõiki meetmeid, mis aitavad 

energiatõhusust kulutõhusal viisil parandada ja energianõudlust vähendada, ning need 

meetmed tuleks hoolikalt integreerida transpordipoliitikasse ja Euroopa 

kliimameetmetesse; 

48. tuletab meelde, et 94 % transpordisektorist sõltub naftasaadustest, ja on veendunud, et 

kestlikud omamaised biokütused aitavad vähendada sõltuvust fossiilkütuse impordist ja 

ühtlasi tugevdada ELi energiajulgeolekut; 

49. palub komisjonil esitada ettepaneku kaotada hiljemalt 2020. aastaks järk-järgult otsesed ja 

kaudsed subsiidiumid fossiilkütustele; 

50. võtab teadmiseks piirmäärad, mis on esitatud uuesti sõnastatud taastuvenergia direktiivis, 

et järkjärgult lõpetada esimese põlvkonna biokütuste kasutamine 2030. aastaks ja jõuda 

pikemas perspektiivis transpordisektori dekarboniseerimiseni; palub komisjonil sellega 

seoses vahet teha esimese põlvkonna biokütustel, mis on tõhusad kasvuhoonegaaside heite 

vähendamise seisukohast ja mille puhul maakasutuse kaudse muutumise oht on väike, 

ning teiselt poolt biokütustel, mis ei vasta nendele kriteeriumidele, ning palub võtta 

võimalikult kiiresti meetmeid, et järk-järgult loobuda metsade hävitamist või turbaalade 

kasutamist soodustavate lähteainete, kaasa arvatud palmiõli kasutamisest biokütuste 

koostisosana; rõhutab, et oluline on stabiilne ja prognoositav õiguskeskkond, kus võetakse 

nõuetekohaselt arvesse investeerimistsükleid, et tõmmata ligi vajalikke investeeringuid 
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täiustatud biokütustesse; võtab teadmiseks potentsiaalse positiivse kliimamõju, mis on ELi 

põllumajandustoodangul, mille aluseks on kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

seisukohast tõhusad ja maakasutuse kaudse muutumise seisukohast väheohtlikud 

biokütused, eelkõige kui võtta arvesse heitkoguseid, mis pärinevad suurel hulgal 

kolmandatest riikidest imporditavatest loomsetest valkudest; 

51. rõhutab vajadust saavutada pikaajaline süsinikdioksiidiheite vähendamine 

transpordisektoris ning kutsub komisjoni üles ergutama selliste suure kasvuhoonegaaside 

heite säästlikkusega täiustatud biokütuste omaksvõttu turul, mis vastavad ringmajanduse 

jäätmehierarhiale ning rangetele keskkonna- ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse kriteeriumidele, 

et veelgi enam vähendada fossiilkütuste kasutamist ja kasvuhoonegaaside heitkoguseid; 

on rahul komisjoni ettepanekuga tugevdada kasvuhoonegaaside heite vähendamise 

nõudeid biokütuste puhul, et need aitaksid jätkuvalt kaasa ELi kliimaeesmärkide 

saavutamisele; rõhutab LULUCF määruse (COM(2016)0479) kohase kasvuhoonegaaside 

heite ja bioenergiast sidumise tõhusa ja usaldusväärse arvestuse olulisust; 

52. rõhutab, et liikmesriikide kliimaeesmärkide täitmisel jõupingutuste jagamise määruse 

(COM(2016)0482) alusel tuleks arvesse võtta ainult selliseid toidukultuuripõhiseid 

biokütuseid, mis vastavad jätkusuutlikkuse kriteeriumitele; 

53. palub komisjonil hoolikalt jälgida arenguid taastuvatest energiaallikatest toodetud 

vesiniku tehnoloogia alal ning näha ette teostatavusuuring vesiniku rolli ja võimaluste 

kohta Euroopa transpordisüsteemis; 

54. rõhutab maagaasi (näiteks surumaagaasi ja veeldatud maagaasi) ning eelkõige biometaani, 

sünteetilise metaani ja veeldatud naftagaasi potentsiaalset rolli üleminekul 

süsinikdioksiidiheite vähendamisele transpordisektoris, eriti laevanduses ning 

raskesõidukite ja linnaliinibusside puhul; 

55. rõhutab, et sünteetilised kütused (vedel- ja gaaskütus), mida saadakse taastuvenergia 

ülejäägist, eelkõige päikese- ja tuuleenergiast nende tootmisvõimsuse tipp-perioodil, mis 

muidu läheks raisku, võiksid olemasoleva sõidukipargi olelusringi silmas pidades aidata 

vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, suurendades samal ajal taastuvenergia 

kasutamise määra; 

56. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles transporditoimingute optimeerimiseks kasutama uute 

transpordi- ja liikuvuskontseptsioonide koostamisel digitaliseerimise potentsiaali (näiteks 

arendama moodsaid digipõhiseid transporditehnoloogiaid); 

57. palub komisjonil ja liikmesriikidel ringmajanduse, heitkoguste vähendamise ja 

kliimamuutuste poliitika ning ELi taastuvenergia eesmärke silmas pidades suurendada ja 

täiel määral toetada rohelise biogaasi tootmist sõnniku töötlemise teel; 

58. nõuab taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaalu suurendamist 

transpordi elektrifitseerimisel; 

59. väljendab heameelt asjaolu üle, et ELi ettevõtted on sünteetiliste kütuste tehnoloogia alal 

praegu maailmas juhtpositsioonil, ning näeb selles võimalust tugevdada ELis 

majanduskasvu ja kvaliteetsete töökohtade loomist; rõhutab seetõttu, et on vaja luua 

raamistik selliste tehnoloogiate edasiarendamise ja kasutuselevõtu ergutamiseks; 
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60. palub komisjonil ja liikmesriikidel toetada veeldatud maagaasi potentsiaali, et muuta 

liikuvus, majandus ja tööhõive jätkusuutlikuks1; 

61. on seisukohal, et päritolutagatiste edendamisel abil on võimalik oluliselt suurendada 

taastuvenergia osakaalu transpordisektoris. 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2016. aasta resolutsioon veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi 

strateegia kohta. Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0406. 
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