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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

17.10.2018 A8-0321/82 

Muudatusettepanek  82 

Andrzej Grzyb 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 

Direktiiv 2009/33/EÜ 

Artikkel 5 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 b. Sõidukeid, mis on toodetud tootjate 

poolt, kes asuvad kolmandates riikides, 

kus liidu tootjatel ei ole võimalik osaleda 

avalikes hangetes, mis puudutavad 

maanteesõidukite ostmist, rentimist või 

väljaostuvõimalusega liisimist, ei võeta 

lisa tabelites 4 ja 5 toodud minimaalsete 

hanke-eesmärkide täitmisel arvesse. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0321/83 

Muudatusettepanek  83 

Andrzej Grzyb 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Laiendades direktiivi 

kohaldamisala nii, et see hõlmaks sellist 

tegevust nagu sõidukite liisimine, 

rentimine ja väljaostuvõimalusega liisimine 

ning lepinguid, mis käsitlevad maantee 

ühistransporditeenuseid, eriotstarbelisi 

sõitjate autoveo teenuseid, 

sõiduplaanivälist sõitjatevedu, bussi 

rentimist koos juhiga, konkreetseid posti- 

või kulleriteenuseid ja 

jäätmekogumisteenuseid, tagatakse, et 

hõlmatud on kõik asjakohased 

hanketegevused. 

(9) Laiendades direktiivi 

kohaldamisala nii, et see hõlmaks sellist 

tegevust nagu sõidukite liisimine, 

rentimine ja väljaostuvõimalusega liisimine 

ning lepinguid, mis käsitlevad maantee 

ühistransporditeenuseid, eriotstarbelisi 

sõitjate autoveo teenuseid, 

sõiduplaanivälist sõitjatevedu, bussi 

rentimist koos juhiga, konkreetseid posti- 

või kulleriteenuseid ja 

jäätmekogumisteenuseid, tagatakse, et 

hõlmatud on kõik asjakohased 

hanketegevused. Karistused piirmääradest 

mittekinnipidamise tõttu ei tohiks olla 

lubatud, kui neist ei ole võimalik kinni 

pidada ELi normidele vastavate 

turustuskõlblike, tehniliselt 

usaldusväärsete sõidukite puudumise tõttu 

või liiga suure nõudluse tõttu selliste 

sõidukite järele. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0321/84 

Muudatusettepanek  84 

Andrzej Grzyb 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10) Peamised sidusrühmad avaldavad 

tugevat toetust keskkonnasõbralike 

sõidukite määratlusele, milles võetakse 

arvesse kerg- ja raskesõidukite tekitatud 

kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete 

heite vähendamise nõudeid. Et tagada 

piisavad stiimulid, millega toetatakse 

vähese heitega ja heitevabade 

maanteesõidukite turuleviimist liidus, 

tuleks käesoleva muudatuse kohaseid 

riigihankeid käsitlevad sätted viia 

kooskõlla liidu õigusaktide sätetega, mis 

käsitlevad sõiduautode ja kaubikute CO2-

heite norme 2020. aasta järgseks 

perioodiks26. Muudetud direktiivi alusel 

elluviidavad meetmed aitavad kaasa nende 

normidega seotud nõuete täitmisele. 

Riigihangete kaugeleulatuvama 

lähenemisviisiga saab turgu täiendavalt 

ergutada. 

 (10) Muudetud direktiiv peaks aitama 

vähendada kerg- ja raskesõidukite 

tekitatud õhusaasteainete ja 

kasvuhoonegaaside heidet. Et tagada 

piisavad stiimulid, millega toetatakse 

vähese heitega ja heitevabade 

maanteesõidukite turuleviimist liidus, 

tuleks käesoleva muudatuse kohaseid 

riigihankeid käsitlevad sätted viia 

kooskõlla liidu õigusaktide sätetega. Lisaks 

on muudetud direktiivil muu hulgas sama 

eesmärk mis direktiivil 2014/94/EL – 

keskkonnasõbraliku maanteetranspordi 

edendamine. Seepärast tuleks 

keskkonnasõbraliku sõiduki määratlus 

viia vastavusse direktiivi 2014/94/EL 

sätetega. Selline kooskõlla viimine loob 

liidu õiguses pikaajalise prognoositavuse 

ja stabiilsuse ning kaitseb 

alternatiivkütuste taristusse juba tehtud 

investeeringuid. Muudetud direktiiv aitab 

kaasa ka alternatiivkütuste taristu 

laiemale kasutuselevõtmisele ning aitab 

saavutada sõidukite vastavust 

õhusaasteainete ja kasvuhoonegaaside 

heite uusimate normide nõuetele. 

Riigihangete kaugeleulatuvama 

lähenemisviisiga saab turgu täiendavalt 

ergutada. 
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Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0321/85 

Muudatusettepanek  85 

Andrzej Grzyb 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – joonealune märkus tabeli 4 järel  

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

* Summutist väljuvatest heitgaasidest vaba 

sõiduk vastab eesmärgi saavutamise 

tähenduses ühele sõidukile. Kõik teised 

sõidukid, mis täidavad käesoleva lisa 

tabeli 2 nõuded, vastavad eesmärgi 

täitmise arvutamisel 0,5 sõidukile. 

* Summutist väljuvatest heitgaasidest vaba 

sõiduk vastab eesmärgi saavutamise 

tähenduses ühele sõidukile. Vähese heitega 

sõidukid ja maagaasi tarbivad sõidukid, 

kui need töötavad täielikult biometaanil, 

mida tõendatakse biometaani hankimise 

lepingu või biometaani kättesaadavust 

käsitleva muu vahendiga, vastavad 

eesmärgi saavutamise tähenduses 

0,66 sõidukile. Kõik teised sõidukid 

vastavad eesmärgi saavutamise 

tähenduses 0,5 sõidukile. 

Or. en 

 

 


