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LÜHISELGITUS

On endastmõistetav, et naftasaadusi mittekasutavate sõidukite müük on raskendatud, eriti kuna 
tankimis- või laadimisvõimalused ei ole ei riigi ega ka piiriülesel tasandil hõlpsasti kättesaadavad. 
Praegu on uutel tehnoloogiatel ja uutel sõidukitel raske siseturul konkureerida ja märkimisväärset 
turuosa saavutada. Seda arvesse võttes on käesoleva direktiivi eesmärk luua soodustusi ja saata 
signaale investeerimiseks alternatiivkütuste infrastruktuuri arendamisse ja kasutuselevõtmisse, et 
lihtsustada esmast turule sisenemist ja suurendada konkurentsi. 

Ühelt poolt tuleb kavandada meetmed uute sõidukite, näiteks elektrisõidukite toite kättesaadavuse 
tagamiseks. Teiselt poolt tähendab turgu sekkumine valitsuste ja tarbija jaoks teatavaid kulusid. Lisaks 
on oluline märkida, et oleks potentsiaalselt ebaefektiivne ja kahjulik teha investeeringuid 
infrastruktuuri, kui asjaomane tehnoloogia ei ole kasutamiseks valmis või on järele katsetamata. Eriti 
vesinikuautod ei tundu olevat veel turule tulekuks valmis.

Arvamuse koostaja tervitab alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutuselevõtmiseks tehtavaid püüdlusi, 
millega vähendatakse püsivalt liidu sõltuvust naftast. Arvamuse koostaja rõhutab, et investeeringud 
peaksid olema ajendatud peamiselt turunõudlusest ning olema tehnoloogianeutraalsed. Lisaks usub 
arvamuse koostaja kindlalt, et liit peaks tegema kättesaadavaks asjakohased vahendid teadus-ja 
arendustegevuseks, et lihtsustada uute tehnoloogiate turule integreerimist ja muuta need kiiremini 
kasutuselevõtuvalmiks. Ka usub arvamuse koostaja, et ELi standardimispüüdlused on käesoleva 
ettepaneku seisukohast väga olulised, võttes arvesse käesoleva direktiivi suurt piiriülest mõõdet. Et 
pidada kinni ELi CO2-heite vähendamise tegevuskavast, on samuti oluline, et Euroopa turg oleks 
kindlalt selliste algatuste esirinnas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval transpordi- ja 
turismikomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Riiklike poliitikaraamistike 
kehtestamisel peaks liikmesriigid võtma 
täiel määral arvesse alternatiivkütuste 
infrastruktuuri kasutuselevõtu mõju 
tarbijatele ja maksutuludele, samuti 
sellise infrastruktuuri kasutuselevõttu 
tehtavate tulevaste investeeringute 
tasuvusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Tava- ja kiirlaadimispunktide 
varustust puudutavad standardid tuleks 
lugeda harmoneerituiks siis, kui need on 
koostatud III lisa punktides 1.1 ja 1.2 
osutatud ühisel kokkuleppel ja avaldatud 
siseriiklike menetluste kohaselt. 
Standardeid tuleks ajakohastada 
kooskõlas tehnika arengu ja heade 
ohutustehnikatavade muutumisega.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Elekter on puhas kütus, mis sobib 
eelkõige nelja- ja kaherattaliste 
elektrisõidukite kasutuselevõtuks 
linnastutes, mille tulemusel võib paraneda 
õhukvaliteet ja väheneda müra.
Liikmesriigid peaksid eelkõige linnastutele 
keskendudes tagama, et elektrisõidukite 
laadimispunkte rajataks piisavalt, vähemalt 
kaks korda nii palju kui on sõidukeid, ja et 
10 % neist oleksid üldkasutatavad.
Elektrisõidukite eraomanikud sõltuvad 
suurel määral juurdepääsust 
üldkasutatavates (nt korterelamute, büroo-
või ärihoonete) parklates asuvatele 
laadimispunktidele. Riigiasutused peaksid 
kodanike abistamiseks ette nägema 
eeskirjad, mis tagaksid, et 
kinnisvaraarendajad ja –haldajad looksid 
asjakohased infrastruktuurid, kus oleks 
piisaval arvul elektrisõidukite 
laadimispunkte.

(11) Elekter sobib eelkõige nelja- ja 
kaherattaliste elektrisõidukite 
kasutuselevõtuks linnastutes, mille 
tulemusel võib paraneda õhukvaliteet ja 
väheneda müra. Liikmesriigid peaksid 
eelkõige linnastutele keskendudes tagama, 
et elektrisõidukite laadimispunkte rajataks 
piisavalt, vähemalt kaks korda nii palju kui 
on sõidukeid, ja et 10 % neist oleksid 
üldkasutatavad. Elektrisõidukite 
eraomanikud sõltuvad suurel määral 
juurdepääsust üldkasutatavates (nt 
korterelamute, büroo- või ärihoonete) 
parklates asuvatele laadimispunktidele.
Riigiasutused peaksid kodanike 
abistamiseks ette nägema eeskirjad, mis 
tagaksid, et kinnisvaraarendajad ja –
haldajad looksid asjakohased 
infrastruktuurid, kus oleks piisaval arvul 
elektrisõidukite laadimispunkte.
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Or. en

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Vesinikusõidukite, sh kaherattaliste 
vesinikusõidukite turuosa on praegu väga 
väike, kuid vesinikusõidukite ulatuslikuma 
kasutuselevõtu võimaldamiseks on oluline 
piisava vesinikutanklate infrastruktuuri 
rajamine.

(17) Vesinikusõidukite, sh kaherattaliste 
vesinikusõidukite turuosa on praegu väga 
väike, kuid vesinikusõidukite ulatuslikuma 
kasutuselevõtu võimaldamiseks 
pikaajalises perspektiivis on oluline 
piisava vesinikutanklate infrastruktuuri 
rajamine.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Liikmesriigid peaksid tagama 
üldkasutatava infrastruktuuri rajamise 
mootorsõidukite varustamiseks vesinikuga, 
nii et mootorsõidukite tanklate vaheline 
kaugus võimaldaks vesinikusõidukitel 
kogu riigi ulatuses ringi liikuda ja et 
linnastutes oleks teatav arv tanklaid. See 
võimaldaks vesinikusõidukitel kogu liidus 
ringi liikuda.

(18) Liikmesriigid peaksid tagama 
üldkasutatava infrastruktuuri rajamise 
mootorsõidukite varustamiseks vesinikuga, 
kui tehnoloogia on selleks küps, nii et 
mootorsõidukite tanklate vaheline kaugus 
võimaldaks vesinikusõidukitel kogu riigi 
ulatuses ringi liikuda ja et linnastutes oleks 
teatav arv tanklaid. See võimaldaks 
vesinikusõidukitel kogu liidus ringi liikuda.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Et tagada ja kindlustada Euroopa 
tööstuse konkurentsivõime, rahastab EL 
vajalikul määral täiendavat 
alternatiivkütuste infrastruktuuri 
kasutuselevõtmise alast teadus-ja 
arendustegevust, kuna praegu on 
kolmandad riigid need, kellel on juhtroll 
uute tehnoloogiate, näiteks 
elektrisõidukite akude kasutuselevõtul.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
ühine meetmete raamistik 
alternatiivkütuste infrastruktuuri 
kasutuselevõtuks liidus, et vabaneda
transpordi naftasõltuvusest, ja sätestatakse 
alternatiivkütuste infrastruktuuri rajamise 
miinimumnõuded ja ühised tehnilised 
kirjeldused, sealhulgas elektrisõidukite 
laadimispunktide ning maagaasi-
(veeldatud ja surumaagaas) ja 
vesinikutanklate tehnilised kirjeldused.

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
ühine meetmete raamistik 
alternatiivkütuste infrastruktuuri 
kasutuselevõtuks liidus, et vähendada
transpordi naftasõltuvust, ja sätestatakse 
alternatiivkütuste infrastruktuuri rajamise 
miinimumnõuded ja ühised tehnilised 
kirjeldused, sealhulgas elektrisõidukite 
laadimispunktide ning maagaasi-
(veeldatud ja surumaagaas) ja 
vesinikutanklate tehnilised kirjeldused.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab alternatiivkütuste 
ja nende infrastruktuuri turu arendamiseks 
vastu riikliku poliitikaraamistiku, mis 
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sisaldab I lisas loetletud teavet ja vähemalt 
järgmisi elemente:

– hinnang alternatiivkütuste olukorra ja 
edasise arengu kohta;

– hinnang alternatiivkütuste 
infrastruktuuriga kaetuse piiriülese 
järjepidevuse kohta;
– reguleeriv raamistik, millega toetatakse 
alternatiivkütuste infrastruktuuri rajamist;
– poliitikameetmed, millega toetatakse 
riikliku poliitikaraamistiku rakendamist;
– kasutuselevõtu ja tootmise 
toetusmeetmed;
– teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamise alane toetus;
– alternatiivkütuste kasutuselevõtu 
eesmärgid;
– alternatiivkütuseid kasutavate sõidukite 
eeldatav arv 2020. aastaks;
– hinnang selle kohta, milline on vajadus 
nende veeldatud maagaasi tanklate järele 
väljaspool üleeuroopalise transpordivõrgu 
põhivõrku asuvates sadamates, mis on 
olulised laevadele, mis ei tegele 
veoteenustega, eriti kalalaevadele;
– vajaduse korral koostöö teiste 
liikmesriikidega vastavalt lõikele 2;
– hinnang alternatiivkütuste 
infrastruktuuri kasutuselevõtu mõju 
kohta maksutuludele ja tarbijatele;
– põhjalik kulude ja tulude analüüs.

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. Liikmesriigid püüavad tagada, et 
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31. detsembriks 2020 rajatakse vähemalt
II lisa tabelis esitatud miinimumarv 
elektrisõidukite laadimispunkte.

hiljemalt 31. detsembriks 2020 rajatakse
ligikaudu II lisa tabelis esitatud 
miinimumarv elektrisõidukite 
laadimispunkte.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Elektrisõidukite tavalaadimispunktid 
peavad hiljemalt 31. detsembriks 2015 
vastama III lisa punktis 1.1 sätestatud 
tehnilisele kirjeldusele.

3. Elektrisõidukite tavalaadimispunktid 
peavad hiljemalt 31. detsembriks 2015 
vastama III lisa punktis 1.1 sätestatud 
tehnilisele kirjeldusele.

Elektrisõidukite kiirlaadimispunktid 
peavad hiljemalt 31. detsembriks 2017 
vastama III lisa punktis 1.2 sätestatud 
tehnilisele kirjeldusele.

Elektrisõidukite kiirlaadimispunktid 
peavad hiljemalt 31. detsembriks 2017 
vastama III lisa punktis 1.2 sätestatud 
tehnilisele kirjeldusele.

Liikmesriigid tagavad, et III lisa punktides 
1.1 ja 1.2 sätestatud tava- ja 
kiirlaadimispunktide varustus on 
kättesaadav õiglastel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel tingimustel.

Liikmesriigid püüavad tagada, et III lisa 
punktides 1.1 ja 1.2 sätestatud tava- ja 
kiirlaadimispunktide varustus on 
kättesaadav õiglastel, mõistlikel ja 
mittediskrimineerivatel tingimustel ning 
võimaldavad vajalikku paindlikkust, et 
tagada konkreetsete riigi tasandil
kehtestatud ohutusnõuete järgimine.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid, kelle territooriumil on 
juba käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeval vesinikutanklad, tagavad
hiljemalt 31. detsembriks 2020 piisava 
arvu üksteisest maksimaalselt 300 km 

1. Liikmesriigid, kelle territooriumil on 
juba käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeval vesinikutanklad, püüavad 
tagada hiljemalt 31. detsembriks 2020 
piisava arvu üldkasutatavate tanklate 
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kaugusel asuvate üldkasutatavate tanklate 
kättesaadavuse, et vesinikusõidukid 
saaksid kogu riigi ulatuses ringi liikuda.

kättesaadavuse, et võimaldada 
vesinikusõidukitel kogu riigi ulatuses ringi 
liikuda.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
31. detsembriks 2020 on kõikides 
üleeuroopalise transpordivõrgu põhivõrgu 
meresadamates üldkasutatavad veeldatud 
maagaasi tanklad.

1. Liikmesriigid püüavad tagada, et 
hiljemalt 31. detsembriks 2020 on kõikides 
üleeuroopalise transpordivõrgu põhivõrgu 
meresadamates üldkasutatavad veeldatud 
maagaasi tanklad.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni aruanne sisaldab järgmisi 
elemente:

2. Komisjoni aruanne sisaldab järgmisi 
elemente:

– hinnang iga liikmesriigi võetud meetmete 
kohta;

– hinnang iga liikmesriigi võetud 
meetmete, sealhulgas nende tasuvuse
kohta;

– hinnang selle kohta, kuidas käesolev 
direktiiv on mõjutanud alternatiivkütuste 
turu arengut ning milline on olnud selle 
majanduslik ja keskkonnamõju;

– hinnang selle kohta, kuidas käesolev
direktiiv on mõjutanud alternatiivkütuste 
turu arengut ning milline on olnud selle 
majanduslik ja keskkonnamõju ning mõju 
tarbijatele;

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Eesmärgid 5. Eesmärgid

– 2020. aastaks seatud riiklikud eesmärgid 
seoses alternatiivkütuste kasutuselevõtuga 
eri liiki transpordis (maantee-, raudtee-, 
vee- ja lennutransport) ja asjaomase 
infrastruktuuriga;

– 2020. aastaks seatud riiklikud 
soovituslikud eesmärgid seoses 
alternatiivkütuste kasutuselevõtuga eri liiki 
transpordis (maantee-, raudtee-, vee- ja 
lennutransport) ja asjaomase 
infrastruktuuriga;

– riiklikud aastaeesmärgid seoses 
alternatiivkütuste kasutuselevõtuga eri liiki 
transpordis ja asjaomase infrastruktuuriga, 
et saavutada 2020. aastaks seatud riiklikud 
eesmärgid.

– riiklikud soovituslikud aastaeesmärgid 
seoses alternatiivkütuste kasutuselevõtuga 
eri liiki transpordis ja asjaomase 
infrastruktuuriga, et saavutada 
2020. aastaks seatud riiklikud eesmärgid.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Majanduslikud ja turusuundumused
Iga-aastane aruandlus mahu kasvu, 
mahu kasutamise, otseste ja kaudsete 
kulude ning maksutulude varieerumise 
kohta.

Or. en


