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LÜHISELGITUS 

Oma 2011. aasta valges raamatus „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – 

Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas“ seadis liit eesmärgiks 

asendada 2030. aastaks 30 % ning 2050. aastaks rohkem kui 50 % maantee-kaubavedudest 

muude transpordiliikidega, nt raudtee- või veetranspordiga. 

Direktiiv 1992/106/EMÜ on Euroopa ainus õigusakt, milles sätestatakse üleminek muudele 

transpordiliikidele, ning see on endiselt täiel määral asjakohane rohkem kui 25 aastat pärast 

selle jõustumist. Igal aastal põhjustab õhusaaste liidus rohkem kui 400 000 enneaegse surma 

juhtumit, liiklusõnnetustes hukkub 26 000 inimest ning ummikute hinnanguline kulu on 1,1 % 

Euroopa SKPst. Kombineeritud vedu on üks vahend, mille abil leevendada transpordi 

kahjulikku mõju. 

Sellegipoolest, võttes arvesse transpordisektori arengut, uute tehnoloogiate levikut, selguse 

puudumist ja õigusakti teatavate sätete vananemist, aga ka liikmesriikide ebapiisavat 

rakendamist, tuleb kõnealune direktiiv läbi vaadata, et rakendada Euroopas kombineeritud 

veo kogupotentsiaali. 

Kokkuvõttes tunneb arvamuse koostaja heameelt komisjoni ettepaneku üle, milles käsitletakse 

paljusid praegusi puudujääke, täpsustades õigusakti ja kõrvaldades teatavad takistused 

muudele transpordiliikidele üleminekul. Eeskätt toetab arvamuse koostaja kombineeritud veo 

määratluse läbivaatamist, selle ulatuse laiendamist riigisisestele veotoimingutele, 

elektrooniliste dokumentide kasutamist ettevõtjate poolt, toetusmeetmete laiendamist, koostöö 

suurendamist liikmesriikide vahel taristuinvesteeringute valdkonnas, aga ka teabe vahetamist 

tegevuste kohta, mis on seotud üleminekuga muudele transpordiliikidele.  

Arvamuse koostaja teeb seetõttu ettepaneku tõhustada õigusakti mitmetes peamistes 

valdkondades. 

Õiguslikud selgitused 

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku lisada mitu selgitust, et vältida erinevat tõlgendamist. 

Nendes käsitletakse eeskätt kabotaažieeskirju riigisisese kombineeritud veo raames ning 

150 km reeglist erandi tegemise kriteeriume.  

Taristuinvesteeringute ratsionaliseerimine  

Arvamuse koostaja leiab, et investeeringud kombineeritud veo taristusse tuleks suunata 

eeskätt ümberlaadimisterminalidele. Olemasoleva taristu laiendamist ja selle tulemuslikkuse 

parandamist tuleks esmatähtsaks pidada. Uute terminalide ehitamise suhtes pooldab arvamuse 

koostaja eelneva mõjuhinnangu tegemist, et tagada selliste investeeringute majanduslik ja 

keskkonnaga seotud asjakohasus, võttes arvesse territooriumi geograafilisi ja looduslikke 

piiranguid. 

Logistika parandamine 

Ümberlaadimistoimingute maksumus ja nendele kuluv aeg on peamine tegur kombineeritud 

veo konkurentsivõime puudumisel võrreldes üheliigilise veoga. Arvamuse koostaja arvates 
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võimaldaks logistika parandamine tänu digitaalsete lahenduste, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia ning ühendatud transpordisüsteemide kasutamisele ja tööjõu 

paremale koolitamisele suurendada kombineeritud veo atraktiivsust. 

Keskkonnahoidlike energiaallikate ja tehnoloogiate edendamine 

Ehkki direktiivi peamiste eesmärkide hulgas on õhusaasteainete heite vähendamine, ei nähta 

käesolevas õigusaktis ette meetmeid, mille abil soodustada energiatõhusate sõidukite ja 

taristute, taastuvate energiaallikate või uuenduslike tehnoloogiate ja digitaalsete lahenduste 

kasutamist. Arvamuse koostaja sõnastab vastavad ettepanekud, eeskätt täpsustades võimalike 

toetusmeetmete ulatust. 

Ettevõtjate toetusmeetmete tõhustamine 

Arvamuse koostaja soovib muuta 31. detsembriks 2021 siduvaks vähemalt ühe täiendava 

toetusmeetme vastuvõtmise igas liikmesriigis, eeskätt selleks, et vähendada kaubaveo mõju 

keskkonnale ja rahvatervisele.  

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku, et toetusmeetmed peaksid olema sihipärasemad. 

Liikmesriigid peaksid soodustama investeerimist ümberlaadimisterminalidesse, mis 

võimaldavad vähendada kitsaskohti ja ummikupiirkondi, eeskätt linnapiirkondades ja 

linnalähedastes piirkondades, soodustada looduslike takistuste ületamist, näiteks 

mägipiirkondade puhul, tõhustada piiriüleseid ühendusi, vähendada õhusaasteainete heidet 

ning nende tööstuspiirkondade eraldatust, kus puuduvad sellised taristud. 

Statistika ja Euroopa eesmärk minna üle muudele transpordiliikidele 

Liit kehtestas eesmärgi minna kaubaveo puhul üle muudele transpordiliikidele 2030. aastaks 

30 % ning 2050. aastaks 50 % ulatuses. Kombineeritud veo osakaalu järelevalve 

liikmesriikides ja liidu tasandil on sellegipoolest endiselt lünklik, eeskätt kättesaadava 

statistika puudulikkuse tõttu. Arvamuse koostaja muudaks rangemaks liikmesriikide 

aruandluskohustuse ja nõuab, et komisjon tagaks Euroopa eesmärkide saavutamise järelevalve 

kombineeritud veo valdkonnas. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

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

turismikomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Transpordi negatiivne mõju 

õhusaastele, kasvuhoonegaaside heitele, 

liiklusõnnetustele, mürale ja ummikutele 

on majanduse ning Euroopa elanike tervise 

(1) Transpordi negatiivne mõju 

õhusaastele, kasvuhoonegaaside heitele, 

liiklusõnnetustele, mürale ja ummikutele 

on majanduse ning Euroopa elanike tervise 
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ja heaolu seisukohast jätkuvalt 

problemaatiline. Vaatamata sellele, et 

negatiivse mõju peamiseks põhjuseks on 

maanteevedu, kasvab liidusisese kaupade 

maanteeveo maht 2050. aastaks 

prognooside kohaselt 60 %. 

ja heaolu seisukohast jätkuvalt 

problemaatiline. Transpordist tuleb 

praegu umbes 23,3 % kasvuhoonegaaside 

koguheitest liidus ning 2014. aastal 

moodustas maanteetransport liidu 

transpordisektori kasvuhoonegaaside 

heitest 72,8 %. Igal aastal põhjustab 

õhusaaste liidus rohkem kui 400 000 

enneaegse surma juhtumit, 

liiklusõnnetustes hukkub 26 000 inimest 

ning ummikute hinnanguline kulu on 

1,1% Euroopa SKPst. Vaatamata sellele, 

et negatiivse mõju peamiseks põhjuseks on 

maanteevedu, võib liidusisese kaupade 

maanteeveo maht kasvada 2050. aastaks 

prognooside kohaselt 60 %. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Veotoimingute negatiivse mõju 

vähendamine on üks liidu 

transpordipoliitika peamistest 

eesmärkidest. Nõukogu direktiiv 

92/106/EMÜ,21 millega kehtestatakse 

kombineeritud veo arengut soodustavad 

meetmed, on ainus liidu õigusakt, millega 

luuakse otsesed stiimulid üleminekuks 

kaupade maanteeveolt sellistele väiksema 

heitega transpordiliikidele nagu 

siseveetransport, meretransport ja 

raudteevedu. 

(2) Veotoimingute negatiivse mõju 

vähendamine on üks liidu 

transpordipoliitika peamistest 

eesmärkidest. Nõukogu direktiiv 

92/106/EMÜ,21 millega kehtestatakse 

kombineeritud veo arengut soodustavad 

meetmed, on ainus liidu õigusakt, millega 

luuakse otsesed stiimulid üleminekuks 

kaupade maanteeveolt sellistele väiksema 

heitega transpordiliikidele nagu 

siseveetransport, meretransport ja 

raudteevedu. Selleks et negatiivseid 

välismõjusid kaupade maanteeveos veelgi 

vähendada, tuleks julgustada liikmesriike 

uurima ja jagama parimaid tavasid seoses 

paremate marsruutidega, võrkude 

optimeerimisega, veokipargi koormatuse 

suurendamisega ning võimalustega 

väliskulusid maksustada. 

_________________ _________________ 

21 Nõukogu 7. detsembri 1992. aasta 

direktiiv 92/106/EMÜ, millega 

kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade 

21 Nõukogu 7. detsembri 1992. aasta 

direktiiv 92/106/EMÜ, millega 

kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade 
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teatavate kombineeritud vedude kohta 

liikmesriikide vahel (EÜT L 368, 

17.12.1992, lk 38). 

teatavate kombineeritud vedude kohta 

liikmesriikide vahel (EÜT L 368, 

17.12.1992, lk 38). 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Kaupade maanteevedude puhul, 

mille pikkus on üle 300 km, on eesmärgiks 

seatud üleminek muudele 

transpordiliikidele 30 % ulatuses 2030. 

aastaks ja enam kui 50 % ulatuses 2050. 

aastaks, et optimeerida mitmeliigiliste 

logistikasüsteemide toimimist muu hulgas 

energiatõhusamate transpordiliikide 

kasutamise edendamise kaudu; selle 

eesmärgi poole pürgimine on kulgenud 

oodatust aeglasemalt ja praeguste 

prognooside kohaselt eesmärki ei 

saavutata. 

(3) Kaupade maanteevedude puhul, 

mille pikkus on üle 300 km, on eesmärgiks 

seatud üleminek muudele 

transpordiliikidele 30 % ulatuses 2030. 

aastaks ja enam kui 50 % ulatuses 2050. 

aastaks, et optimeerida mitmeliigiliste 

logistikasüsteemide toimimist muu hulgas 

energiatõhusamate transpordiliikide 

kasutamise edendamise kaudu; selle 

eesmärgi poole pürgimine on kulgenud 

oodatust aeglasemalt ja praeguste 

prognooside kohaselt eesmärki ei 

saavutata. Kuna kombineeritud vedudel on 

kasutamata potentsiaali, on käesoleva 

direktiivi parendamise tulemus oluline, 

arvestades selle sektori panust Pariisi 

kliimakokkuleppe eesmärkide 

saavutamisse.  

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Käesolev direktiiv peaks looma 

tingimusi tõhusateks ühend- ja 

mitmeliigilisteks kaubaveoteenusteks, 

pakkudes transpordiliikidele võrdseid 

tingimusi. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Direktiivi 92/106/EMÜ tuleks 

lihtsustada ja selle rakendamist parandada, 

vaadates läbi kombineeritud veoga seotud 

majanduslikud stiimulid, et soodustada 

kaubaveo puhul üleminekut maanteeveolt 

sellistele transpordiliikidele, mis on 

keskkonnasõbralikumad, ohutumad, 

energiatõhusamad ja tekitavad vähem 

ummikuid. 

(5) Direktiivi 92/106/EMÜ tuleks 

lihtsustada ja selle rakendamist parandada 

ja edendada, vaadates läbi kombineeritud 

veoga seotud majanduslikud stiimulid, et 

soodustada kaubaveo puhul üleminekut 

maanteeveolt sellistele vähem saastavatele 

transpordiliikidele, mis on 

keskkonnasõbralikumad, ohutumad, 

energiatõhusamad ja tekitavad vähem 

ummikuid. Seda arvestades tuleks 

julgustada parimate tavade uurimist ja 

jagamist seoses üleminekuga 

maanteetranspordilt raudteetranspordile. 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Riigisisesed ühendveod 

moodustavad 19,3 % kõigist liidu 

ühendvedudest. Selliseid ühendvedusid ei 

toetata praegu direktiiviga 92/106/EMÜ 

ette nähtud toetusmeetmetega direktiivis 

sätestatud kombineeritud veo kitsa 

määratluse tõttu. Samas ulatub riigisisestest 

maanteevedudest tulenev negatiivne mõju 

ning eelkõige kasvuhoonegaaside heite ja 

ummikute mõju väljapoole riigipiire. Seega 

on vaja laiendada direktiivi 92/106/EMÜ 

kohaldamisala riigisisestele (liikmesriigi 

piires toimuvatele) kombineeritud 

vedudele, et toetada kombineeritud veo 

edasist arengut liidus ning seega 

laialdasemat üleminekut maanteeveolt 

raudtee-, sisevee- ja lähimerevedudele. 

(6) Riigisisesed ühendveod 

moodustavad 19,3 % kõigist liidu 

ühendvedudest. Selliseid ühendvedusid ei 

toetata praegu direktiiviga 92/106/EMÜ 

ette nähtud toetusmeetmetega direktiivis 

sätestatud kombineeritud veo kitsa 

määratluse tõttu. Samas ulatub riigisisestest 

maanteevedudest tulenev negatiivne mõju 

ning eelkõige kasvuhoonegaaside heite ja 

ummikute mõju väljapoole riigipiire. Seega 

on vaja laiendada direktiivi 92/106/EMÜ 

kohaldamisala riigisisestele (liikmesriigi 

piires toimuvatele) kombineeritud 

vedudele, et toetada kombineeritud veo 

edasist arengut liidus ning seega 

laialdasemat üleminekut maanteeveolt 

raudtee-, sisevee- ja lähimerevedudele. 

Kabotaažieeskirjadest erandi tegemine on 

endiselt piiratud mitme liikmesriigi vahel 

toimuvate rahvusvaheliste kombineeritud 

vedudega. Liikmesriigid peavad 

korraldama tõhusaid kontrolle, et tagada 

nende eeskirjade järgimine ja et edendada 

ühtlustatud töö- ja sotsiaalseid tingimusi 
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eri transpordiliikide ja liikmesriikide 

vahel. 

Selgitus 

Komisjoni ettepanekus ei muudeta direktiivi 92/106/EMÜ artiklit 4 kabotaažieeskirjadest 

erandi tegemise kohta. Kuna direktiivi kohaldamisala laiendati riigisisestele kombineeritud 

vedudele, siis tuleb üksikasjalikult selgitada, et seda erandit ei kohaldata riigisiseste 

toimingute suhtes. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Kombineeritud veo kehtivas 

määratluses sätestatakse kombineeritud 

vedude maanteeveoetappide jaoks erinevad 

läbitava vahemaa pikkuse piirangud 

vastavalt maanteevälise etapi liigile; kui 

maanteeväline etapp on raudteevedu, siis ei 

ole vahemaa ülempiiri kindlaks määratud, 

vaid kohaldatakse lähima sobiva terminali 

mõistet, et võimaldada teatavat 

paindlikkust eriolukordades. Selline 

määratlus on tekitanud mitmeid 

rakendamisprobleeme, mis tulenevad eri 

tõlgendustest ja konkreetsetest raskustest 

rakendamistingimuste kindlaksmääramisel. 

Oleks kasulik kõnealused ebaselgused 

kõrvaldada, kuid samas säilitada teatav 

paindlikkus. 

(8) Kombineeritud veo kehtivas 

määratluses sätestatakse kombineeritud 

vedude maanteeveoetappide jaoks erinevad 

läbitava vahemaa pikkuse piirangud 

vastavalt maanteevälise etapi liigile; kui 

maanteeväline etapp on raudteevedu, siis ei 

ole vahemaa ülempiiri kindlaks määratud, 

vaid kohaldatakse lähima sobiva terminali 

mõistet, et võimaldada teatavat 

paindlikkust eriolukordades. Selline 

määratlus on tekitanud mitmeid 

rakendamisprobleeme, mis tulenevad eri 

tõlgendustest ja konkreetsetest raskustest 

rakendamistingimuste kindlaksmääramisel. 

Oleks kasulik kõnealused ebaselgused 

kõrvaldada, kuid samas säilitada teatav 

paindlikkus. Komisjon peaks täpsustama 

kriteeriume, mida kohaldatakse 

paindlikkuse kasutamisel, et tagada 

liikmesriikide vahel võrdsed 

kohaldamistingimused. Eeskätt tuleb 

arvesse võtta kombineeritud veo taristute 

ja teenuste kättesaadavust ja 

tulemuslikkust. 

Selgitus 

Paindlikkus on oluline, et vältida kombineeritud veo võimaluste piiramist. Tuleb aga 

täpsustada selle erandi ulatuse kriteeriume Euroopa tasandil, et vältida erinevat tõlgendamist 

liikmesriikides ning ettevõtjate ebavõrdset kohtlemist siseturul. 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Selleks, et muuta kombineeritud 

vedu konkurentsivõimeliseks ja ettevõtjate 

jaoks atraktiivseks, eeskätt väga väikeste 

ning väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate (VKEde) jaoks, tuleb 

võimalikult suurel määral vähendada 

halduskoormust, mis võib võrreldes 

üheliigilise veoga kaasneda 

kombineeritud veoga. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Direktiivis 92/106/EMÜ kindlaks 

määratud kehtivate majanduslike 

toetusmeetmete ulatus on väga piiratud; 

need koosnevad maksumeetmetest (nimelt 

maksutagastustest või maksude 

vähendamisest), mida kohaldatakse ainult 

kombineeritud raudtee- ja maanteevedude 

puhul. Selliseid meetmeid tuleks laiendada 

kombineeritud vedudele, mis hõlmavad 

sisevee- ja meretransporti. Toetada tuleks 

ka muid asjaomast liiki meetmeid, näiteks 

taristuinvesteeringute toetusmeetmeid ja 

mitmesuguseid majanduslikke 

toetusmeetmeid. 

(12) Direktiivis 92/106/EMÜ kindlaks 

määratud kehtivate majanduslike 

toetusmeetmete ulatus on väga piiratud; 

need koosnevad maksumeetmetest (nimelt 

maksutagastustest või maksude 

vähendamisest), mida kohaldatakse ainult 

kombineeritud raudtee- ja maanteevedude 

puhul. Selliseid meetmeid tuleks laiendada 

kombineeritud vedudele, mis hõlmavad 

sisevee- ja meretransporti. Toetada tuleks 

ka muid asjaomast liiki meetmeid, näiteks 

taristusse ja digitaaltehnoloogiasse 

tehtavate investeeringute toetusmeetmeid 

ja mitmesuguseid majanduslikke 

toetusmeetmeid. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Peamine taristuga seotud 

kitsaskoht, mis takistab üleminekut 

kaupade maanteeveolt muudele 

transpordiliikidele, on seotud 

ümberlaadimisterminalidega. 

Ümberlaadimisterminalide praegune 

paiknemine ja katvus liidus, vähemalt 

olemasoleva TEN-T põhivõrgu ja üldvõrgu 

ulatuses, on ebapiisav; samas ollakse 

lähedal olemasolevate 

ümberlaadimisterminalide mahutavuse 

piirile ning mahutavust tuleb suurendada, 

et tulla toime kaubaveomahu üldise 

kasvuga. Ümberlaadimisterminalide 

mahutavusse investeerimine võib 

vähendada üldisi ümberlaadimiskulusid ja 

tuua kaasa ühelt transpordiliigilt teisele 

ülemineku, nagu on juhtunud teatavates 

liikmesriikides. Seega peaksid 

liikmesriigid koostöös 

naaberliikmesriikide ja komisjoniga 

tagama uute kombineeritud veoks 

kasutatavate ümberlaadimisterminalide 

ehitamise ja ümberlaadimissuutlikkuse 

suurendamise või veoettevõtjatele 

kättesaadavaks tegemise. See stimuleeriks 

alternatiivsete kaubaveoviiside kasutamist 

ja soodustaks ühelt transpordiliigilt teisele 

üleminekut, muutes kombineeritud veod 

seeläbi maanteeveoga võrreldes 

konkurentsivõimelisemaks. 

Ümberlaadimisterminalide katvust ja 

mahutavust tuleks suurendada vähemalt 

olemasoleva TEN-T põhivõrgu ja 

üldvõrgu ulatuses. Keskmiselt peaks igast 

liidus asuvast laadimispaigast kõige enam 

150 km kaugusel asuma üks sobiv 

ümberlaadimisterminal. 

(13) Peamine taristuga seotud 

kitsaskoht, mis takistab üleminekut 

kaupade maanteeveolt muudele 

transpordiliikidele, on seotud 

ümberlaadimisterminalidega. 

Ümberlaadimisterminalide praegune 

paiknemine ja katvus liidus, vähemalt 

olemasoleva TEN-T põhivõrgu ja üldvõrgu 

ulatuses, on mõnel juhul ebapiisav; samas 

ollakse lähedal olemasolevate 

ümberlaadimisterminalide mahutavuse 

piirile, samas kui teisi terminale ei 

kasutata nende tegelikus mahus, mis 

võimaldaks tulla toime kaubaveomahu 

üldise kasvuga. Ümberlaadimisterminalide 

mahutavusse investeerimine, võrkude 

optimeerimine ja uute 

ümberlaadimistehnikate 

kasutuselevõtmine võib vähendada üldisi 

ümberlaadimiskulusid ja tuua kaasa ühelt 

transpordiliigilt teisele ülemineku, nagu on 

juhtunud teatavates liikmesriikides.  

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 



 

AD\1153332ET.docx 11/28 PE618.208v02-00 

 ET 

Põhjendus 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Liikmesriigid peaksid koostöös 

naaberliikmesriikide ja komisjoniga 

tagama, et veoettevõtjatele tehtaks 

kättesaadavaks tõhusate, kaasajastatud ja 

täies mahus kasutatavate terminalide 

võrgustik, et vastata transporditaristu 

praegusele ja tulevasele nõudlusele. See 

stimuleeriks alternatiivsete 

kaubaveoviiside kasutamist ja soodustaks 

ühelt transpordiliigilt teisele üleminekut, 

muutes kombineeritud veod seeläbi 

maanteeveoga võrreldes 

konkurentsivõimelisemaks. 

Ümberlaadimisterminalide katvus ja 

suurendatud mahutavus tuleks saavutada 

vähemalt olemasoleva TEN-T põhivõrgu 

ja üldvõrgu ulatuses. Keskmiselt peaks 

igast liidus asuvast laadimispaigast kõige 

enam linnulennult 150 km kaugusel 

asuma üks sobiv ümberlaadimisterminal, 

seejuures tuleks arvesse võtta ka 

majanduslikke kriteeriumeid. 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Liikmesriigid peaksid lisaks 

kehtivatele meetmetele rakendama 

täiendavaid majanduslikke 

toetusmeetmeid, mis oleks suunatud 

kombineeritud veo eri etappidele, et 

vähendada kaupade maanteevedu ning 

soodustada muude transpordiliikide, 

näiteks raudtee-, sisevee- ja meretranspordi 

kasutamist, kahandades nii õhusaastet, 

kasvuhoonegaaside heidet, liiklusõnnetuste 

arvu, müra ja liiklusummikuid. Sellised 

meetmed võivad hõlmata teatavate 

maksude või veotasude vähendamist, 

kombineeritud vedude käigus tegelikult 

veetud ühendveo-laadimisüksustega seotud 

(14) Liikmesriigid peaksid lisaks 

kehtivatele meetmetele rakendama 

täiendavaid majanduslikke 

toetusmeetmeid, mis oleks suunatud 

kombineeritud veo eri etappidele, et 

vähendada kaupade maanteevedu ning 

soodustada muude transpordiliikide, 

näiteks raudtee-, sisevee- ja meretranspordi 

kasutamist, või vähendada 

süsinikdioksiidiheidet maanteeveoetapil, 

kahandades nii õhusaastet, 

kasvuhoonegaaside heidet, liiklusõnnetuste 

arvu, müra ja liiklusummikuid. Selliseid 

meetmeid tuleks kohaldada peamiselt 

tundlikele aladele, nagu mägipiirkonnad, 
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toetusi ning ümberlaadimiskulude osalist 

hüvitamist. 
suured linnapiirkondade tööstussõlmed, 

piiriülesed ühendused, tööstuspiirkonnad, 

millel ei ole sellist infrastruktuuri ja 

ümberlaadimisterminale, et vähendada 

kitsaskohti ja ummikuid. Need võivad 

hõlmata teatavate maksude või veotasude 

vähendamist, kombineeritud vedude käigus 

tegelikult veetud ühendveo-

laadimisüksustega seotud toetusi ning 

ümberlaadimiskulude osalist hüvitamist, 

mis aitaks vähendada transpordi sotsiaal-

majanduslikku maksumust, saaste ja 

müra põhjustatud terviseriske, teenides 

samal ajal kodanike, ettevõtete ka 

keskkonna huve.  

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Liikmesriigid peaksid ellu viima 

täiendavaid meetmeid, et tõhustada 

kombineeritud veo keskkonnaga seotud 

tulemuslikkust, tõhusust ja säästlikkust, 

soodustades heiteta või vähese heitega 

transpordi ning alternatiivkütuste 

kasutamist, toetades energiatõhususe ja 

taastuvenergia kasutamist kogu 

kombineeritud veo ahela jooksul ning 

vähendades transpordiga seotud häirivaid 

tegureid, näiteks müra, eeskätt 

raudteesektoris ning linnapiirkondade 

läheduses. 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 b) Euroopa vahenditest ja liidu 

teadusuuringute rahastamise 

programmidest tuleks jätkuvalt toetada 

liikmesriike käesoleva direktiivi 
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eesmärkide täitmisel. 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 c) Logistikasse investeerimine on ka 

oluline võimendav tegur kombineeritud 

veo konkurentsivõime suurendamiseks. 

Digitaalsete lahenduste, näiteks info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia või 

intelligentsete ühendatud süsteemide 

süstemaatilisem kasutamine võimaldaks 

hõlbustada andmete vahetamist, 

parandada tõhusust ja vähendada 

ümberlaadimistoimingute kulu ning 

viivitusi. 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 d (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 d) Investeerimine logistikaahela 

tööjõu koolitamisse, eeskätt 

ümberlaadimisterminalide tööjõu puhul, 

võimaldab samuti suurendada 

kombineeritud veo konkurentsivõimet. 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Kombineeritud vedude 

toetusmeetmeid tuleks rakendada Euroopa 

Liidu toimimise lepingus (ELi toimimise 

leping) sätestatud riigiabi eeskirjade 

põhimõtete kohaselt. 

(15) Ilma et rikutaks Euroopa Liidu 

toimimise lepingus (ELi toimimise leping) 

sätestatud riigiabi eeskirjade põhimõtteid, 

tuleks tagada kombineeritud vedude 

toetusmeetmetele teatav paindlikkus, et 

soodustada riigiabi kasutamist. 
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Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Toetusmeetmeid tuleks vastavalt 

vajadusele koordineerida liikmesriikide ja 

komisjoni vahel. 

(16) Et vältida lähestikku asuvate 

liikmesriikide kattuvaid investeeringuid, 
tuleks toetusmeetmeid vastavalt vajadusele 

koordineerida liikmesriikide ja komisjoni 

vahel tiheda koostöö kaudu liikmesriikide 

pädevate asutuste vahel. 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Liikmesriigid peaksid 

toetusmeetmeid ka regulaarselt läbi 

vaatama, et tagada nende tulemuslikkus ja 

tõhusus. 

(17) Liikmesriigid peaksid 

toetusmeetmeid ka regulaarselt läbi 

vaatama, et tagada nende tulemuslikkus ja 

tõhusus ning et vajaduse korral võtta 

parandusmeetmeid. Komisjon peaks 

tagama liikmesriikide edastatud teabe 

alusel liikmesriikide võetud erinevate 

meetmete ja nende tõhususe analüüsi 

ning soodustama heade tavade jagamist. 

Selgitus 

Heade tavade, see tähendab liikmesriikide kehtestatud ja eriti tõhusateks osutunud 

toetusmeetmete levitamist tuleks suurendada, et anda riikidele kasulikku teavet 

investeeringute ja toetusmeetmete valimisel kombineeritud veo valdkonnas. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 a) Võrreldava ja usaldusväärse 

statistika puudumine piirab praegu 

kombineeritud veo hindamist liidus ning 
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meetmete võtmist selle potentsiaali 

kasutamiseks. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Et pidada sammu liidu transpordi ja 

eelkõige kombineeritud vedude turu 

arenguga, peaksid liikmesriigid koguma 

asjakohaseid andmeid ja teavet ning nende 

kohta komisjonile regulaarselt aruandeid 

esitama; komisjon peaks iga nelja aasta 

tagant esitama Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule käesoleva direktiivi kohaldamist 

käsitleva aruande. 

(19) Et pidada sammu liidu transpordi ja 

eelkõige kombineeritud vedude turu 

arenguga, peaksid liikmesriigid koguma 

asjakohaseid andmeid ja teavet ning nende 

kohta komisjonile regulaarselt aruandeid 

esitama; komisjon peaks iga nelja aasta 

tagant esitama Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule ning liikmesriikide pädevatele 

asutustele käesoleva direktiivi kohaldamist 

käsitleva aruande. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 19 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19 a) Komisjon peaks vastutama 

käesoleva direktiivi nõuetekohase 

kohaldamise eest ning Euroopa 

kombineeritud veo arendamise eesmärgi 

täitmise eest 2030. ja 2050. aastaks. 

Selleks peaks komisjon regulaarselt 

hindama kombineeritud veo osakaalu igas 

liikmesriigis, võttes aluseks nende 

edastatud teabe, ning peaks vajadusel 

tegema ettepanekuid käesoleva direktiivi 

muutmiseks, et saavutada liidu eesmärk. 

Selgitus 

Komisjonil peaks olema olulisem osa Euroopa kombineeritud veo eesmärkide täitmise 

järelevalves, võttes vajaduse korral parandusmeetmeid. 
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Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Läbipaistvus on oluline kõigi 

kombineeritud veoga seotud sidusrühmade 

jaoks ja eelkõige nende sidusrühmade 

jaoks, keda käesolev direktiiv mõjutab. 

Sellise läbipaistvuse toetamiseks ja 

täiendava koostöö edendamiseks tuleks 

igas liikmesriigis määrata pädevad 

asutused. 

(20) Läbipaistvus on oluline kõigi 

kombineeritud veoga seotud sidusrühmade 

jaoks ja eelkõige nende sidusrühmade 

jaoks, keda käesolev direktiiv mõjutab. 

Sellise läbipaistvuse toetamiseks ja 

täiendava koostöö edendamiseks tuleks 

igas liikmesriigis määrata pädev asutus. 

Selgitus 

Selleks, et parandada kontaktpunkti nähtavust, tagada direktiivi elluviimisel sidusus, 

vähendada halduslikku dubleerimist ning hõlbustada elluviimise järelevalvet, tuleb piirduda 

ühe pädeva asutusega liikmesriigi kohta. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Kuna käesoleva direktiivi 

eesmärke, milleks on maanteeveolt 

keskkonnahoidlikumatele 

transpordiliikidele ülemineku edendamine 

ning seeläbi liidu transpordisüsteemi 

negatiivse välismõju vähendamine, ei 

suuda liikmesriigid piisavalt saavutada 

ning neid saab paremini saavutada liidu 

tasandil, võttes arvesse kombineeritud 

kaubaveo peamiselt piiriülest iseloomu ja 

taristute omavahelist seotust ning 

probleeme, mille lahendamiseks direktiiv 

on ette nähtud, võib liit võtta meetmeid 

kooskõlas ELi lepingu artiklis 5 sätestatud 

subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 

artiklis sätestatud proportsionaalsuse 

põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 

direktiiv nimetatud eesmärkide 

(22) Kuna käesoleva direktiivi 

eesmärke, milleks on maanteeveolt 

keskkonnahoidlikumatele 

transpordiliikidele ülemineku edendamine 

ning seeläbi liidu transpordisüsteemi 

negatiivse välismõju vähendamine, ei 

suuda liikmesriigid piisavalt saavutada 

ning neid saab paremini saavutada liidu 

tasandil, võttes arvesse eeskätt 

kombineeritud kaubaveo piiriülest 

iseloomu ja taristute omavahelist seotust 

ning probleeme, mille lahendamiseks 

direktiiv on ette nähtud, võib liit võtta 

meetmeid kooskõlas ELi lepingu artiklis 5 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 

Kõnealuses artiklis sätestatud 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev direktiiv nimetatud 
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saavutamiseks vajalikust kaugemale. eesmärkide saavutamiseks vajalikust 

kaugemale. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Maanteeveoetapi pikkuse piirangut võib 

ületada kombineeritud maantee- ja 

raudteevedude puhul, kui selleks on loa 

andnud liikmesriik või liikmesriigid, kelle 

territooriumil maanteeveoetapp toimub, et 

jõuda geograafiliselt lähimasse 

transporditerminali, kus on olemas peale- 

või mahalaadimiseks vajalik 

ümberlaadimissuutlikkus, mis hõlmab 

ümberlaadimisvahendeid, terminali 

mahutavust ja asjakohaseid raudtee-

kaubaveoteenuseid. 

Maanteeveoetapi pikkuse piirangut võib 

ületada kombineeritud vedude puhul, et 

jõuda geograafiliselt lähimasse 

ümberlaadimisterminali, sealhulgas siis, 

kui see asub muus liikmesriigis, kus on 

olemas peale- või mahalaadimiseks vajalik 

ümberlaadimissuutlikkus, mis hõlmab 

ümberlaadimisvahendeid, terminali 

mahutavust, selle lahtiolekuaegu ja 

asjakohaseid kaubaveoteenuseid. Selleks 

et vältida erinevaid tõlgendusi 

liikmesriikide poolt, peaks komisjon 

käesoleva direktiivi täiendamiseks võtma 

vastu delegeeritud õigusakti kooskõlas 

artikli 10 lõikega a, et sätestada 

kriteeriumid, mille alusel võivad 

kombineeritud vedude ettevõtjad 

kombineeritud vedude maanteeveoetapi 

pikkuse piirangut ületada. Liikmesriigid 

vastutavad selle eest, et ettevõtjaid neid 

eeskirju täidaksid, ning edastavad 

komisjonile vajaliku teabe lubade kohta, 

sealhulgas põhjendused erandite 

tegemiseks ja nende kestuse.  

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 1 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kombineeritud vedu loetakse liidus 

toimuvaks, kui kõnealune liidus toimuv 

4. Kombineeritud vedu loetakse liidus 

toimuvaks, kui kõnealune liidus toimuv 
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vedu või selle osa vastab lõigetes 2 ja 3 

sätestatud nõuetele. 

vedu või selle osa vastab lõigetes 2 ja 3 

sätestatud nõuetele. Kombineeritud vedu 

võib käesoleva direktiivi tähenduses alata 

või lõppeda kolmandas riigis või seda 

läbida. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) kombineeritud vedusid 

teenindavate terminalide arv ja 

geograafiline katvus ning nendes 

terminalides aastas tehtavate 

ümberlaadimiste arv; 

c) kombineeritud vedusid 

teenindavate terminalide arv ja 

geograafiline katvus ning nendes 

terminalides aastas tehtavate 

ümberlaadimiste arv seoses kasutatud 

mahutavusega; 

Selgitus 

On vaja teavet asjaomaste terminalide tegeliku asukoha ja juurdepääsetavuse kohta, samuti 

ajakohastatud hinnangut nende kasutatud mahutavuse või arenguruumi kohta. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) kombineeritud veo ja erinevate 

transpordiliikide osakaalu muutumine 

territooriumil; 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 
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Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriikide aruannete põhjal 

koostab ja esitab komisjon esmakordselt 

[xx/xx/xxx - 9 kuud pärast liikmesriikide 

aruannete esitamise tähtaega] ja seejärel 

iga kahe aasta tagant Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule aruande, milles käsitletakse 

järgmist: 

3. Liikmesriikide aruannete põhjal, 

sealhulgas kogu liidus kasutatava ühise 

metoodika ja näitajate alusel kogutud 

statistiliste andmete põhjal koostab ja 

esitab komisjon esmakordselt [xx/xx/xxx - 

9 kuud pärast liikmesriikide aruannete 

esitamise tähtaega] ja seejärel iga kahe 

aasta tagant Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ja liikmesriikide pädevatele 

asutustele aruande, milles käsitletakse 

järgmist: 

Selgitus 

Muudatusettepanekus rõhutatakse, kui tähtsad on statistilised andmed, mida liikmesriigid 

peavad esitama kogu liidus kasutatava ühise metoodika alusel. 

 

 Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) kombineeritud veo majanduslik 

areng, eelkõige eri transpordiliikide 

keskkonnatoime muutumist silmas pidades; 

a) kombineeritud veo majanduslik 

areng liikmesriikide ja liidu tasandil, 

eelkõige eri transpordiliikide 

keskkonnatoime muutumist silmas pidades; 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) artikliga 6 ette nähtud c)  artikliga 6 ette nähtud 
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toetusmeetmete tulemuslikkus ja tõhusus; toetusmeetmete tulemuslikkus ja tõhusus, 

täpsustades kõige tõhusamaid meetmeid 

käesoleva direktiivi eesmärkide täitmiseks 

ja liikmesriikide häid tavasid; 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 5 – lõige 3 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 c a) kombineeritud veo osakaalu 

muutumine igas liikmesriigis ja liidu 

tasandil, et viia ellu liidu eesmärgid 

aastateks 2030 ja 2050; 

Selgitus 

Komisjonil peaks olema olulisem osa Euroopa kombineeritud veo eesmärkide täitmise 

järelevalves, võttes vajaduse korral parandusmeetmeid. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 6 – lõige 4 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) selliste kombineeritud vedudel 

kasutatavate ümberlaadimisterminalide 

ehitamine ja vajaduse korral nende 

laiendamine; 

a)  selliste kombineeritud vedudel 

kasutatavate ümberlaadimisterminalide 

laiendamine või vajaduse korral uute 

terminalide ehitamine. Neile 

investeeringutele eelneb mõjuhinnang, 

millega soovitakse ühelt poolt veenduda 

käesoleva direktiivi eesmärkide täitmises 

ning teiselt poolt tagada selliste 

investeeringute majanduslik ja 

keskkonnaga seotud asjakohasus, võttes 

arvesse asjaomase territooriumi 

geograafilisi ja looduslikke piiranguid. 

Liikmesriigid peavad prioriteetseks 

investeerimist uutesse 
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ümberlaadimistehnikatesse ja 

ümberlaadimisterminalide arendamisse, 

et vähendada kitsaskohti ja ummikuid;  

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 6 – lõige 4 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) olemasolevate terminalide 

toimimistõhususe suurendamine. 

b)  olemasolevate 

ümberlaadimisterminalide 
toimimistõhususe suurendamine, mis 

võimaldab luua liidus terminalide võrgu, 

et tulla oime kaubaveovajaduste mahuga, 

toetades muu hulgas ühendatud 

süsteemide integreerimist ja toimingute 

automatiseerimist, investeerimist 

digitaalsesse logistikasse, info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiasse ning 

intelligentsetesse transpordisüsteemidesse. 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid koordineerivad meetmeid 

naaberliikmesriikide ja komisjoniga 

tagamaks, et selliste meetmete 

rakendamisel on prioriteet sobivate 

terminalide tasakaalustatud ja piisava 

geograafilise jaotuse tagamine liidus ning 

eelkõige TEN-T põhivõrgu ja üldvõrgu 

ulatuses nii, et ükski paik liidus ei oleks 

kõnealust liiki terminalist kaugemal kui 

150 km. 

Liikmesriigid koordineerivad meetmeid 

naaberliikmesriikide vahel, eeskätt tänu 

pädevate asutuste tihedale koostööle, ja 

komisjoniga tagamaks, et selliste meetmete 

rakendamisel on prioriteet 

ümberlaadimisterminalide piisava 

geograafilise jaotuse tagamine kogu liidus 

ning eelkõige TEN-T põhivõrgu ja 

üldvõrgu ulatuses nii, et ükski paik liidus ei 

oleks kõnealust liiki terminalist kaugemal 

kui 150 km linnulennul. Liikmesriigid 

võivad teha 150 km reeglist erandi, kui 

sellised rajatised ei ole majanduslikult 

asjakohased või territooriumi 
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geograafilise või loodusliku eripäraga 

seotud põhjustel. Sellise erandi tegemist 

peab pädev asutus nõuetekohaselt 

põhjendama. 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad võtta täiendavaid 

meetmeid kombineeritud vedude 

konkurentsivõime suurendamiseks 
võrreldes nende alternatiiviks olevate 

samaväärsete maanteevedudega. 

31. detsembriks 2021 võtavad liikmesriigid 

vähemalt ühe majanduslikku ja 

õiguslikku laadi lisameetme, et 

suurendada – ka tehnoloogia abil – 
kombineeritud vedude konkurentsivõimet 

võrreldes nende alternatiiviks olevate 

samaväärsete maanteevedudega, eelkõige 

selleks, et vähendada 

ümberlaadimistoimingute ajakulu ja 

maksumust. 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on õhutada liikmesriike määrama kindlaks poliitikad ja 

meetmed kombineeritud vedude edendamiseks ja arendamiseks. Need poliitikad ja meetmed 

peaksid olema nii majanduslikud kui ka õiguslikud ning neid tuleks saavutada eelkõige 

tehnoloogia abil. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Sellised meetmed võivad olla seotud mis 

tahes kombineeritud veo või selle osaga, 

näiteks maanteeveoetapi, maanteevälise 

etapi, nende läbimiseks kasutatava sõiduki, 

asjaomase laadimisüksuse või 

ümberlaadimistoimingutega. 

Sellised meetmed võivad olla seotud mis 

tahes kombineeritud veo või selle osaga, 

näiteks maanteeveoetapi, maanteevälise 

etapi, nende läbimiseks kasutatava sõiduki, 

asjaomase laadimisüksuse või 

ümberlaadimistoimingutega ja tööjõu 
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koolitamisega. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 6 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. 31. detsembriks 2021 võtavad 

liikmesriigid vähemalt ühe lisameetme, et 

vähendada kaubavedude mõju 

keskkonnale ja inimeste tervisele, 

edendades näiteks sõidukite tõhusust, 

alternatiivsete ja vähem saastavate 

kütuste kasutamist, taastuvenergia 

kasutamist, sh terminalides, või 

transpordivõrkude tõhusamat kasutamist 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

rakendamise kaudu. 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 6 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Liikmesriigid teatavad komisjonile 

käesoleva artikli kohaselt võetud 

meetmetest ja nende täpsemast sisust. 

6. Liikmesriik hindab kõnealuste 

meetmete mõju ja oma vajadusi uuesti 

vähemalt iga nelja aasta järel, 

kohandades meetmeid vastavalt 

vajadusele. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 6 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 



 

PE618.208v02-00 24/28 AD\1153332ET.docx 

ET 

7. Liikmesriik hindab kõnealuste 

meetmete mõju ja hindab oma vajadusi 

uuesti vähemalt iga nelja aasta järel, 

kohandades meetmeid vastavalt 

vajadusele. 

7. Liikmesriigid esitavad komisjonile 

aruandeid artikli 5 lõikes 1 sätestatud 

tingimuste kohaselt käesoleva artikli 

kohaldamisel võetud meetmete kohta, 

kirjeldades neid koos täpse ajakavaga, 

esitades nende mõju tagajärjed ja 

teavitades võimalikest võetud või 

kavandatavatest parandusmeetmetest. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 6 – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Liikmesriigid tagavad, et 

kombineeritud veo toetusmeetmete 

eesmärk on vähendada kaupade 

maanteevedu ja soodustada muude 

transpordiliikide, näiteks raudtee-, sisevee- 

ja meretranspordi kasutamist, kahandades 

nii õhusaastet, kasvuhoonegaaside heidet, 

liiklusõnnetuste arvu, müra ja 

liiklusummikuid. 

8. Liikmesriigid tagavad, et 

kombineeritud veo toetusmeetmete 

eesmärk on vähendada kaupade 

maanteevedu ja soodustada muude 

transpordiliikide, näiteks raudtee-, sisevee- 

ja meretranspordi, vähese heitega 

sõidukite või väiksema heitega 

alternatiivkütuste, näiteks biokütused, 

taastuvenergiast toodetud elektri, 

maagaasi või vesinikkütuseelementide 
kasutamist, kahandades nii õhusaastet, 

kasvuhoonegaaside heidet, liiklusõnnetuste 

arvu, müra ja liiklusummikuid. 

Selgitus 

Kuna üks direktiivi peamisi eesmärke on vähendada õhusaasteainete heidet, siis tuleb 

innustada vähese heitega sõidukite ja kütuste kasutamist, eeskätt maanteeveoetapil. Vähese 

CO2-heitega raskesõidukitel on suur potentsiaal transpordi CO2-heite vähendamiseks. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 9a – lõige 1 – lõik 1 



 

AD\1153332ET.docx 25/28 PE618.208v02-00 

 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid määravad vähemalt ühe 

pädeva asutuse, kelle ülesanne on tagada 

käesoleva direktiivi rakendamine ja olla 

selle rakendamisega seoses peamine 

kontaktpunkt. 

Liikmesriigid määravad ühe pädeva 

asutuse, kelle ülesanne on tagada käesoleva 

direktiivi rakendamine ja olla selle 

rakendamisega seoses peamine 

kontaktpunkt. 

Selgitus 

Selleks, et parandada kontaktpunkti nähtavust, tagada direktiivi elluviimisel sidusus, 

vähendada halduslikku dubleerimist ning hõlbustada elluviimise järelevalvet, tuleb piirduda 

ühe pädeva asutusega liikmesriigi kohta. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 9a – lõige 1 – teine lõik 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid teatavad esimeses lõigus 

osutatud pädevatest asutustest teistele 

liikmesriikidele ja komisjonile. 

Liikmesriigid teatavad esimeses lõigus 

osutatud pädevast asutusest teistele 

liikmesriikidele ja komisjonile. 

Selgitus 

Selleks, et parandada kontaktpunkti nähtavust, tagada direktiivi elluviimisel sidusus, 

vähendada halduslikku dubleerimist ning hõlbustada elluviimise järelevalvet, tuleb piirduda 

ühe pädeva asutusega liikmesriigi kohta. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Direktiiv 92/106/EMÜ 

Artikkel 9a – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, et riigi 

pädevad asutused teevad koostööd teiste 

liikmesriikide pädevate asutustega. Selleks 

2. Liikmesriigid tagavad, et riigi 

pädevad asutused teevad koostööd teiste 

liikmesriikide pädevate asutustega, eeskätt 
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tagavad liikmesriigid, et pädevad asutused 

vahetavad üksteisega käesoleva direktiivi 

kohaldamiseks vajalikku teavet. 

Vahetatava teabe puhul peab teabe vastu 

võtnud asutus tagama sama 

konfidentsiaalsustaseme kui asutus, kust 

teave pärit on. 

selleks, et parandada piiriüleseid 

ühendusi ja tagada nii ELis kui väljaspool 

ELi tehtud investeeringute jätkuvus ja 

sidusus. Selleks tagavad liikmesriigid, et 

pädevad asutused vahetavad üksteisega 

käesoleva direktiivi kohaldamiseks 

vajalikku teavet. Vahetatava teabe puhul 

peab teabe vastu võtnud asutus tagama 

sama konfidentsiaalsustaseme kui asutus, 

kust teave pärit on. 
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