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LÜHISELGITUS

Hoolimata paljudest püüdlustest keskkonda ja inimtervist kahjustavate saasteainete 
heitkoguste vähendamiseks, on õhu kvaliteet paljudes Euroopa linnades ikkagi halb.
Maanteetranspordi sektor, millele langeb 26% kogu energiatarbest ja mis toodab 24% CO2
üldisest heitkogusest, on juhtiv sektor saasteainete heitkoguste ja energiatarbe piiramisel.
Sõidukite heitkoguste piiramiseks on märkimisväärne potentsiaal. Praegu on need 
tehnoloogiad siiski liiga kallid.

Käesolevas ettepanekus soovitab komisjon luua turg vähem saastavatele ja 
energiatõhusamatele sõidukitele, kohustades avalik-õiguslikke asutusi eraldama raskeveokite 
iga-aastaste riigihangete puhul vähemalt 25% keskkonnasõbralikele sõidukitele (so 
sõidukitele, mis vastavad eriti keskkonnasõbraliku sõiduki keskkonnasäästlikkuse normile).
See tähendab, et igal aastal ostetaks või liisitaks vähemalt 4000 keskkonnasõbralikku bussi ja 
8000 keskkonnasõbralikku veoautot.

Arvamuse koostaja tervitab komisjoni ettepanekut. Euroopa sõidukitööstus on masstootmine 
ja valitsustel on võimalus mängida kasulikku rolli „käivitavate klientidena”, luues seejuures 
piisava suurusega turud koos vajaliku mastaabisäästuga. Samuti võib see meede tõsta 
keskkonnasõbralike sõidukite profiili ja nähtavust ettevõtete ja üldsuse hulgas. Euroopa 
tasandi meetmed on vajalikud, kuna riiklikul tasandil võetavad meetmed kätkeks endas riski 
killustada siseturgu ning võiksid tuua kaasa erinevate riiklikele nõuetele vastavate sõidukite 
väikeseeriate arendamise.

Arvamuse koostaja usub, et valitud 25%ne eesmärk on hea ja toimiv kompromiss ühelt poolt 
õhukvaliteedi parandamise ja turu arendamise ning teiselt poolt taskukohaste 
lisainvesteeringukulutuste ja massituru kättesaadavuse vahel. Samuti on komisjoni valik võtta 
ettepaneku algseks sihtgrupiks raskeveokite turg (mis hõlmab busse ja enamikku 
tarbesõidukeid, nagu näiteks prügiautod), kus riigihangete osakaal on suhteliselt kõrge (umbes 
üks kolmandik), arvamuse koostaja silmis mõistlik valik. Lõpuks toetab arvamuse koostaja 
ettepanekus tehtus valikut tehnoloogianeutraalse, tulemuslikkusel põhineva lähenemise 
kasuks. See lähenemine soodustab innovatsiooni ja turust lähtuvaid lahendusi ning tagab 
tööstusele vajaliku paindlikkuse tehnilise ja majandusliku arenguga kohandumiseks. Siiski 
kahetseb arvamuse koostaja tõsiasja, et keskkonnasõbralikkuse normi ei kehtestata 
energiatõhususe suhtes.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise-
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 4 a (uus)

(4 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. 
mai 2003. aasta direktiiv 2003/30/EÜ, 
millega edendatakse biokütuste ja muude 
taastuvkütuste kasutamist 
transpordisektoris1 seab biokütuste 
turuleviimisele kaks siseriiklikku 
soovituslikku eesmärki, 2% aastal 2005 ja 
5,75% aastal 2010.
________________
1 ELT L 123, 17.5.2003, lk 42.

Selgitus

Tuleks viidata õigusaktidele, mis juba edendavad puhta kütuse kasutamist transpordisektoris.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 8

(8) Keskkonnasõbralike sõidukite 
edendamiseks tuleks kasutada 
keskkonnasäästlikkuse norme. Eriti 
keskkonnasõbraliku sõidukiga seotud norm 
on määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. septembri 2005. aasta 
direktiivis 2005/55/EÜ liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta, mis 
käsitlevad meetmeid, mida võetakse 
sõidukite diiselmootoritest eralduvate 
gaasiliste ja tahkete osakeste heitmete vastu 
ning sõidukites kasutatavatest maagaasil või 
veeldatud naftagaasil töötavatest 
ottomootoritest eralduvate gaasiliste 
osakeste heitmete vastu üle 3,5 tonni 
raskuste sõidukite jaoks. Praegu tundub 

(8) Keskkonnasõbralike sõidukite 
edendamiseks tuleks kasutada 
keskkonnasäästlikkuse norme. Eriti 
keskkonnasõbraliku sõidukiga seotud norm 
on määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. septembri 2005. aasta 
direktiivis 2005/55/EÜ liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta, mis 
käsitlevad meetmeid, mida võetakse 
sõidukite diiselmootoritest eralduvate 
gaasiliste ja tahkete osakeste heitmete vastu 
ning sõidukites kasutatavatest maagaasil või 
veeldatud naftagaasil töötavatest 
ottomootoritest eralduvate gaasiliste 
osakeste heitmete vastu üle 3,5 tonni 
raskuste sõidukite jaoks. Praegu tundub 
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kõnealune norm olevat käesolevas direktiivis 
kasutatud keskkonnasõbraliku sõiduki 
määratluse jaoks kõige kohasem. Tehnika 
arengu viimast sõna arvesse võttes tuleks 
siiski ette näha kõnealuse määratluse 
muutmise võimalus.

kõnealune norm olevat käesolevas direktiivis 
kasutatud keskkonnasõbraliku sõiduki 
määratluse jaoks kõige kohasem. Tehnika 
arengu viimast sõna arvesse võttes ja 
energiatõhususe normide lisamiseks tuleks 
siiski ette näha kõnealuse määratluse 
muutmise võimalus.

Selgitus

Praeguses eriti keskkonnasõbraliku sõiduki määratluses ei ole ühtegi sätet energiatõhususe 
kohta. Siiski on üks käesoleva direktiivi eesmärkidest maanteeveokite üldise energiatarbe 
vähendamine. Seetõttu peaks võimalik eriti keskkonnasõbraliku sõiduki määratluse muutmine 
püüdma kaasata määratlusse ka energiatõhususe norme.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 9

(9) Vähese kütusetarbimisega või 
alternatiivseid kütuseid (sealhulgas 
biokütuseid), maagaasi, LPGd või vesinikku 
kasutavad sõidukid ning erinevad 
tehnoloogiad, sealhulgas elektrilised või 
kombineeritud jõuseadmed, saavad kaasa 
aidata heitkoguste ja saastuse 
vähendamisele.

(9) Vähese kütusetarbimisega või 
alternatiivseid kütuseid (sealhulgas 
biokütuseid), maagaasi, LPGd või vesinikku 
kasutavad sõidukid ning erinevad 
tehnoloogiad, sealhulgas elektrilised või 
kombineeritud jõuseadmed, saavad kaasa 
aidata heitkoguste ja saastuse vähendamisele
ning õhu kvaliteedi parandamisele 
linnapiirkondades.

Selgitus

Direktiivis ei ole ühtegi viidet õhu kvaliteedile linnapiirkondades – probleemile, mida 
keskkonnasäästlik transport saab aidata parandada.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 9 a (uus)

(9 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/70/EÜ 
bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta1

(kütuse kvaliteedi direktiiv), sätestades 
bensiini ja diislikütuse täpsed 
spetsifikatsioonid, seab tahtmatult 
piirangud biokütuste suuremale 
kasutamisele ja tuleks seetõttu läbi vaadata.
__________________________
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1 EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58. Direktiivi on viimati 
muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 
(ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

Selgitus

Kütuse kvaliteedi direktiiv sätestab bensiini ja diislikütuse spetsifikatsioonid keskkonna ja 
tervishoiu seisukohast, st piirangud etanooli, eetri ja teiste hapnikuga küllastunud ainete 
sisaldusele bensiinis. Samuti seab see piirangu bensiini aururõhule. Standard EN590 seab 
täiendavad piirangud tehnilisest seisukohast ning sätestab, et diislikütus ei tohi sisaldada üle 
5 mahuprotsendi biodiislikütust. Need kvantitatiivsed piirangud piiravad biokütuste suuremat 
kasutamist ja tuleks läbi vaadata.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 10

(10) Keskkonnasõbralike sõidukite 
kohustuslikud riigihanked peaksid aitama 
kaasa saaste ja energiatarbimise 
vähendamisele ning soodustama selliste 
sõidukitehnoloogia lahenduste kiiremat 
turuleviimist.

(10) Keskkonnasõbralike sõidukite 
kohustuslikud riigihanked peaksid aitama 
kaasa saaste ja energiatarbimise 
vähendamisele ning soodustama selliste 
sõidukitehnoloogia lahenduste kiiremat 
turuleviimist. Energiavarustuskindluse ja 
parema keskkonnaalase tulemuslikkuse 
tagamiseks oleks liikmesriikidel soovitav 
keskenduda alternatiivseid kütuseid ja 
tehnoloogiaid, eriti biokütuseid, vesinikku 
ja elektrilisi või kombineeritud jõuseadmeid 
kasutavate keskkonnasõbralike sõidukite 
riigihangetele.

Selgitus

Isegi kui direktiiv on tehnoloogianeutraalne, on liikmesriikidel oluline keskenduda 
alternatiivsete kütuste ja tehnoloogiate edendamisele.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 10 a (uus)

(10 a) Samaaegselt peaksid uute 
sõidukitehnoloogiate ja alternatiivsete 
kütuste väljatöötamist toetama ühenduse ja 
siseriiklikud uurimis- ja arendustegevuse 
instrumendid ning struktuurifondide 
kasutamine.



AD\617397ET.doc 7/9 PE 371.875v02-00

ET

Selgitus

Nõudluse tugevdamise teel turu loomisega peavad kaasnema meetmed uurimistegevuse, 
tehnoloogilise innovatsiooni ja turuleviimise soodustamiseks. See nõuab avalikku rahastamist 
nii ELi kui siseriiklikul tasandil. Struktuurifondide hiljutist keskendumist innovatsioonile võiks 
selleks rohkem ära kasutada.

Muudatusettepanek 7
Artikli 4 lõige 1

1. Artikli 2 punktis b ettenähtud 
keskkonnasõbraliku sõiduki määratlust võib 
tehnika arenguga kohandada artikli 6 lõikes 
2 sätestatud korras.

1. Artikli 2 punktis b ettenähtud 
keskkonnasõbraliku sõiduki määratlust võib 
tehnika arenguga kohandada artikli 5 lõikes 
2 sätestatud korras.

Selgitus

Tehnilise vea parandus.

Muudatusettepanek 8
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

2 a. Komisjon tagab, et mis tahes 
kavandatud meetmeid puudutav 
asjakohane teave tehakse huvitatud 
pooltele aegsasti kättesaadavaks.

Selgitus

Selleks, et kasutada tööstuse ja valitsusväliste organisatsioonide olemasolevaid teadmisi ja 
kogemusi, peaksid komisjon ja komitee püüdlema püsiva dialoogi, teabe levitamise ja 
pidevate konsultatsioonide poole huvitatud pooltega.

Muudatusettepanek 9
Artikli 6 lõike 2 teine lõik

Komisjon koostab hiljemalt kolme aasta 
jooksul pärast artikli 7 lõikes 1 esitatud 
kuupäeva aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamise ning alla 3,5tonnise massiga 
keskkonnasõbralike sõidukite riigihangete 
puhul iga liikmesriigi võetud meetmete 
kohta. Aruandes hinnatakse käesoleva 
direktiivi mõju, liikmesriikide aruandlust ja 
edasise tegevuse vajadust ning tehakse 

Komisjon koostab hiljemalt kahe aasta 
jooksul pärast artikli 7 lõikes 1 esitatud 
kuupäeva aruande käesoleva direktiivi 
kohaldamise ning alla 3,5tonnise massiga 
keskkonnasõbralike sõidukite riigihangete 
puhul iga liikmesriigi võetud meetmete 
kohta. Aruandes hinnatakse käesoleva 
direktiivi mõju, liikmesriikide aruandlust ja 
edasise tegevuse vajadust ning tehakse 



PE 371.875v02-00 8/9 AD\617397ET.doc

ET

vajaduse korral ettepanekud eelkõige 
keskkonnasõbralike sõidukite riigihanke 
kohustuse laiendamise kohta sõiduautodele 
ja alla 3,5tonnise massiga kergeveokitele.

vajaduse korral ettepanekud eelkõige 
keskkonnasõbralike sõidukite riigihanke 
kohustuse laiendamise kohta sõiduautodele 
ja alla 3,5tonnise massiga kergeveokitele.

Selgitus

Autotööstuse jaoks, kus toimub investeeringute ja tegevuse pikaajaline planeerimine, on 
tulevaste määruste parem prognoositavus suurima tähtsusega. Tööstus vajab aega 
hästiplaneeritud ja kulutasuvate investeeringute tegemiseks arendustegevusse ja tootmisse.
See oli ka üks CARS21 kõrgetasemelise töörühma peamistest soovitustest. Seetõttu tuleb 
komisjonil võimalikult kiiresti hinnata vajadust edasise tegevuse järele.
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