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LÜHISELGITUS

Linnasisene maanteetransport ja kliimamuutus

Kliimamuutus mõjutab iga eurooplast ja iga päev. EL nõustus vähendama aastaks 2020 meie 
kasvuhoonegaaside heitkogust 20%, suurendama oma energiatõhusust 20% ja kasutama 
taastuvenergiat vähemalt 20% ulatuses ELi üldisest energiatarbest.
ELis langeb maanteetranspordi sektorile 26% energia lõpptarbimisest ja 24% CO2
heitkogusest. Linnatransport tekitab 40% maanteetranspordi CO2 heitkogusest ja kuni 70% 
muudest transpordist tulenevatest saasteainetest. Kuigi transport aitab oluliselt kaasa 
majanduskasvule, põhjustab see ühiskonnale ka kulusid.

Ettepaneku sisu

Uus ettepanek asendab komisjoni algse ettepaneku, mille Euroopa Parlament 
parlamendikomisjoni tasandil 2006. aastal tagasi lükkas1. Uue ettepaneku aluseks on uus 
tehnoloogiline lähenemisviis, mis on komisjoni sõnul neutraalne. Ettepaneku tekstist 
eemaldati vaidlusalune säte tagada, et riigiasutused soetavad teatava kvoodi ulatuses 
keskkonnasõbralikke sõidukeid, st miinimumkvoot 25%.

Komisjon võtab kasutusele ühistranspordiks kasutatavate keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate sõidukite riigihangete ühtlustatud ja rahalist väärtust kasutava metoodika.
Sõiduki kasutusiga hõlmavad käitamisega seotud energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heite kulud tuleks lisada hankelepingu sõlmimise kriteeriumide hulka kõikide 
riigiasutuste ja riigiasutusega sõlmitud lepingu alusel teenuseid osutavate ettevõtjate 
mootorsõidukihangete puhul. Sõiduki kasutusiga on määratletud vastavalt tehnilistele 
näitajatele ja nende puudumisel kehtestab komisjon mootorsõidukitele kasutusea läbisõidu 
põhjal.

Keskkonnasõbralikud hankelepingu sõlmimise kriteeriumid võidakse lisada algselt 
vabatahtlikkuse alusel ning muutuvad hiljemalt 2012. aastast kohustuslikeks.

Ettepanekuga püütakse tuua kaasa keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hinna 
langus turul keskkonnasõbralike sõidukite kriitilise massi loomise kaudu. Olemasolevaid 
õigusakte (sõidukite heitkoguste EURO-normid) võib kasutada hankelepingu sõlmimise 
kriteeriumide juures.

Kohustuslike kriteeriumide rakendamine keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite 
hankel ei välista muude asjakohaste kriteeriumide kasutamist ning võimaldab ka sõidukite 
moderniseerimist täiustatud keskkonnatehnoloogia ja tulemuslikkuse osas.

Kuigi koos uue ettepanekuga ei ole esitatud täielikku mõjuhinnangut, arvestab komisjon 
riigiasutuste hanketuruks 16% ELi SKPst (umbes 1,500 miljardit eurot), mis teeb ELi 
aastaseks sõidukite koguhankeks 110 000 sõiduautot, 110 000 kergeveokit, 35 000 veoautot ja 

                                               
1 Transpordi- ja turismikomisjon lükkas arvamuse projekti tagasi ning seetõttu keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjonile arvamust ei esitatud. Viimane lükkas ettepaneku tagasi.



PE404.574v03-00 4/18 AD\726192ET.doc

ET

17 000 bussi.

Arvamuse koostaja ettepanekud

Esitatud metoodika eesmärk on pakkuda riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi asutustele 
välja kasulik vahend, mis aitab neil võtta vastu kõige arukamaid otsuseid keskkonnaga 
arvestava linnaliikluse arendamisel. Keskkonnasõbralikumad sõidukid ja intelligentsed autod 
on praegu kallimad. Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hankeks peaksid 
tellivad asutused võtma arvesse nii minimaalsete kulutuste kriteeriume kui ka 
„keskkonnasõbraliku hankelepingu” kriteeriume.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et direktiivi eesmärk saavutatakse, kui võetakse arvesse 
järgmisi tingimusi:
 Liikmesriigid teavitavad kõiki riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi tellivaid 

asutusi ja ostjaid direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ tähenduses selliste sõidukite 
ostu keskkonnasõbralikkuse kriteeriumidest ettevõtjate puhul, kes tegutsevad 
riigiasutustega sõlmitud lepingu või nende litsentsi, loa või volituse alusel, et edendada 
keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid sõidukeid. Ostja võib nõuda katseid 
konkreetsete liiklustingimuste ja kandevõime kohta.

 Liikmesriigid vahetavad keskkonnasõbralike riigihangetega ja nende rahastamisega 
seotud teavet. Nimetatud teabe hulka kuulub muu hulgas teave struktuurifondide, 
ühtekuuluvusfondide, JESSICA, seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi, riigi- või 
ühenduse abi, riiklike või Euroopa toetuste ja laenude kohta. Liikmesriigid võivad 
linnaliikluse ja linnaõhu kvaliteedi parandamiseks paremini ära kasutada Euroopa 
rahastamisvahendeid.

 Tuleks ergutada konkurentsivõimelisi hindu, et hinnaerinevus keskkonnasõbraliku ja 
energiatõhusa sõiduki ning tavasõiduki vahel ei asetaks keskkonnasõbralike sõidukite 
turgu halvemasse olukorda.

 Komisjon peaks koostama ühise Euroopa veebisaidi ja andmebaasi, mis sisaldaks 
kõiki kohaldatavaid õigusakte ja kõiki keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid 
mootorsõidukeid edendavaid riigihankeid ning kohaldatavaid rahastamisvahendeid.

 Riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi asutused peaks kasutama keskkonnasõbraliku 
sõidukihanke ühist Euroopa märgist.

 Liikmesriigid ja komisjon võtavad vajalikud meetmed, et käsitleda linnaliiklust ning 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamist riiklike strateegiliste 
raamistike ning riiklike ja piirkondlike rakenduskavade strateegiliste järelmeetmete ja 
vahekokkuvõtte raames, nagu on määratletud määrusega 1083/2006. Programmide 
CIVITAS ja „Arukas energeetika – Euroopa” toetamist tuleks jätkata.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a)  Liikmesriigid peaksid teavitama 
riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi 
tellivaid asutusi ja ostjaid, kes osutavad 
avalike asutuste välja antud lepingu, loa 
või volituse alusel 
ühistransporditeenuseid, 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
mootorsõidukite hangetega seotud 
sätetest.

Selgitus

Oluline on edastada tellivatele asutustele asjakohast teavet, et valmistada omandamisi 
paremini ette tõsiasja tõttu, et keskkonnasõbralikud hankelepingu sõlmimise kriteeriumid 
saavad olema uued, lisandudes direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ sätetele.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
sõidukite hind on tavapäraste sõidukite 
omast esialgu kõrgem. Selliste sõidukite 
järgi piisava nõudluse loomine peaks 
tagama, et mastaabisäästuga kaasneb 
kulude kahanemine.

11. Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
sõidukite hind on tavapäraste sõidukite 
omast esialgu kõrgem. Selliste sõidukite 
järgi piisava nõudluse loomine peaks 
tagama, et mastaabisäästuga kaasneb 
kulude kahanemine. Ettevõtjaid tuleks 
ergutada edendama konkurentsivõimelisi 
hindu, et hinnaerinevus 
keskkonnasõbraliku ja energiatõhusa 
sõiduki ning tavasõiduki vahel ei asetaks 
keskkonnasõbralike sõidukite turgu 
halvemasse olukorda.

Muudatusettepanek 4
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Lepingu sõlmimise kriteeriumid, 
mis on seotud energeetika ja 
keskkonnaga, peaksid olema 
samasugused kriteeriumid nagu kõik 
teised, mida ostjad ja tellivad asutused 
arvesse võtavad, kui neil tuleb teha otsus 
keskkonnasõbraliku ja energiatõhusa 
mootorsõiduki ostu kohta.

Selgitus

Muudetud direktiivis ei kehtestata lõplikku nimekirja kriteeriumitest, mida kohaliku tasandi 
tellijad ja ostjad saavad rakendada keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite 
ostmise puhul.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Mootorsõidukite soetamiseks, 
sealhulgas mootorite ja varuosade 
hilisemaks paigaldamiseks 
tüübikinnitusega sõidukitele, antav 
riigiabi peaks olema ühenduse eeskirjade 
raames lubatud. Nimetatud riigiabi võib 
põhjendada ühenduse üldise huviga ja 
eelkõige säästliku linnaliikluse 
edendamisega.

Selgitus

Mootorsõidukite soetamiseks antava riigiabi puhul peab kinni pidama ühenduse eeskirjadest.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a)  Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
võtma riiklike strateegiliste raamistike 
ning riiklike ja piirkondlike 
rakenduskavade strateegiliste 
järelmeetmete ja vahekokkuvõtte käigus, 
nagu on määratletud nõukogu 11. juuni 
2006. aasta määrusega (EÜ) nr 
1083/2006, millega nähakse ette üldsätted 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1260/19991, arvesse linnaliikluse 
abikõlblikkust ning keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate mootorsõidukite 
edendamist. Võttes arvesse programmide 
CIVITAS ja „Arukas energeetika –
Euroopa” abil saavutatud tulemusi, 
peaksid liikmesriigid ja komisjon jätkama 
nende algatuste toetamist.
___________
1 ELT 210, 31.7.2006, lk. 25.

Selgitus

Linnaliiklust käsitleva rohelise raamatu üle peeti arutelu kuni 15. märtsini ja praeguste 
riiklike rakenduskavade raames ei võtnud paljud liikmesriigid nimetatud küsimusi arvesse. 
Juba olemasolevaid tänuväärseid algatusi, mis aitasid teavitada ja koolitada kohalikke või 
keskasutusi, tuleks toetada ja jätkata. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
sõidukite kasutamise edendamiseks 
nõutakse käesolevas direktiivis, et kui 
direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ 

Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
sõidukite kasutamise edendamiseks 
nõutakse käesolevas direktiivis, et kui 
direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ 
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määratletud tähenduses tellivad asutused 
või ostjad hangivad mootorsõidukeid, 
lisatakse sõidukite kogu kasutusiga 
hõlmavad energiatarbimise, 
süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud 
lepingu sõlmimise tingimuste hulka, ning 
kui avalike asutuste välja antud lepingu, 
litsentsi, loa või volituse alusel tegutsevad 
ettevõtjad ostavad selliseid sõidukeid, 
lisatakse need kulud ostutingimuste hulka.

määratletud tähenduses tellivad asutused 
või ostjad hangivad mootorsõidukeid, või 
paigaldavad sellistele sõidukitele hiljem 
mootori või varuosasid, lisatakse sõidukite 
kogu kasutusiga hõlmavad 
energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heite kulud lepingu sõlmimise 
tingimuste hulka, ning kui avalike asutuste 
välja antud lepingu, litsentsi, loa või 
volituse alusel tegutsevad ettevõtjad 
ostavad selliseid sõidukeid, lisatakse need 
kulud ostutingimuste hulka.

Selgitus

Läbivaadatava direktiivi rakendusalasse tuleks hõlmata mootorite ja varuosade hilisem 
paigaldamine tüübikinnitusega mootorsõidukitele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
mootorsõidukitele mootorite ja varuosade 
hilisema paigaldamise suhtes juhul, kui 
nende läbisõit ületab 75% kogu ette 
nähtud läbisõidust.

Selgitus

Läbivaadatava direktiivi rakendusalasse tuleks hõlmata tüübikinnitusega M- ja N-kategooria 
mootorsõidukid, sealhulgas hiljem paigaldatud mootorid ja varuosad.  Julgustamaks 
vananenud ja saastava sõidukipargi uuendamist ja innovatsiooni ning soodustamaks pakutud 
meetme tulemuslikkust, tuleks varumootoreid ja varuosasid paigaldada sõidukitele, mille 
läbisõit ei ületa 75% kogu läbisõidust.

Muudatusettepanek 9
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks kohaldatavaid sätteid, 
eelkõige riigiabi suhtes kohaldatavaid 
ühenduse õigusnorme ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. 
aasta määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis 
käsitleb avaliku reisijateveoteenuse 
osutamist raudteel ja maanteel ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 
1107/701, võivad liikmesriigid julgustada 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
mootorsõidukite soetamist, sealhulgas 
sellistele mootorsõidukitele hilisemat 
mootori ja varuosade paigaldamist, kui 
nende läbisõit ei ületa 75% kogu ette 
nähtud läbisõidust.
___________
1 ELT L 291, 9.11.2007, lk 25.

Selgitus

Mootorsõidukite soetamiseks antava riigiabi puhul peab kinni pidama ühenduse eeskirjadest.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse 
järgmist mõistet: mootorsõiduk – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 
2007. aasta direktiivis 2007/46/EÜ, 
millega kehtestatakse raamistik 
mootorsõidukite ja nende haagiste ning
selliste sõidukite jaoks mõeldud 
süsteemide, osade ja eraldi seadmestike 
kinnituse kohta (raamdirektiiv)1
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määratletud M- ja N-kategooria sõidukid 
ning sellistele sõidukitele hiljem 
paigaldatud mootorid ja varuosad juhul, 
kui sõidukite läbisõit ei ületa 75% kogu 
ette nähtud läbisõidust.
_________
1 ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

Selgitus

Läbivaadatava direktiivi rakendusalasse tuleks hõlmata tüübikinnitusega M- ja N-kategooria 
mootorsõidukid, sealhulgas hiljem paigaldatud mootorid ja varuosad.  Julgustamaks 
vananenud ja saastava sõidukipargi uuendamist ja innovatsiooni ning soodustamaks pakutud 
meetme tulemuslikkust, tuleks varumootoreid ja varuosasid paigaldada sõidukitele, mille 
läbisõit ei ületa 75% kogu läbisõidust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt artikli 
7 lõikes 1 nimetatud kuupäevast alates 
kasutavad direktiivides 2004/17/EÜ ja 
2004/18/EÜ määratletud tähenduses 
tellivad asutused ja ostjad artiklis 3 
määratletud metoodikat alati, kui nad 
kohaldavad mootorsõidukite hangetel 
sõidukite kogu kasutusiga hõlmavaid 
käitamisega seotud energiatarbimise, 
süsinikdioksiidi ja saasteainete heite 
kulusid lepingu sõlmimise 
kriteeriumidena.

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt artikli 
7 lõikes 1 nimetatud kuupäevast alates 
kasutavad direktiivides 2004/17/EÜ ja 
2004/18/EÜ määratletud tähenduses 
tellivad asutused ja ostjad artiklis 3 
määratletud metoodikat alati, kui nad 
kohaldavad mootorsõidukite hangetel 
lepingu sõlmimise kriteeriumidena muude
kriteeriumite kõrval sõidukite kogu 
kasutusiga hõlmavaid käitamisega seotud 
energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heite kulusid.

Selgitus

Energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulusid tuleb kasutada vabatahtlike 
kriteeriumitena, et ostjatel oleks võimalik valida pakkujaid, kes on korraga 
keskkonnasõbralikud ja pakuvad parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Muudatusettepanek 12
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1.
jaanuaril 2012 lisavad kõik direktiivides 
2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud 
tähenduses tellivad asutused ja ostjad 
mootorsõidukite hangetel sõidukite kogu 
kasutusiga hõlmavad käitamisega seotud 
energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heite kulud lepingu sõlmimise 
kriteeriumide hulka vastavalt artiklis 3 
määratletud metoodikale.

.

2. Ei mõjuta eestikeelset versiooni.

Selgitus

Energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulusid tuleb kasutada vabatahtlike 
kriteeriumitena, et ostjatel oleks võimalik valida pakkujaid, kes on korraga 
keskkonnasõbralikud ja pakuvad parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Amendment 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1.
jaanuaril 2012 lisatakse avalik-õiguslike 
asutuste litsentsi, loa või volituse alusel 
ühistransporditeenuste osutamisel 
kasutatavate mootorsõidukite ostmisel 
sõiduki kogu kasutusiga hõlmavad 
käitamisega seotud energiatarbimise, 
süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud 
ostutingimuste hulka vastavalt artiklis 3 
määratletud metoodikale.

3. Ei mõjuta eestikeelset versiooni.

Selgitus

Energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulusid tuleb kasutada vabatahtlike 
kriteeriumitena, et ostjatel oleks võimalik valida pakkujaid, kes on korraga 
keskkonnasõbralikud ja pakuvad parimat hinna ja kvaliteedi suhet.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid võivad 
keskkonnasõbralikkuse suurendamiseks 
kohaldada keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate sõidukite ostmisel 
rangemaid lepingu sõlmimise kriteeriume, 
otsustada moderniseeritud sõidukite ostu 
kasuks või moderniseerida olemasolevaid 
sõidukeid, näiteks tahkete osakeste filtri 
või häiresüsteemi lisamise teel või mootori 
kohandamise abil vähem saastava kütuse 
kasutamiseks.

Selgitus

Lähimuspõhimõtte rakendamine. Muudatusettepanekuga arendatakse edasi direktiivi 
ettepaneku põhjendust 16.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud 
ametivõimud, kes ostavad 
keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid 
mootorsõidukeid hulgal, mis moodustab 
vähemalt 30% asjaomase valdkonna jaoks 
eraldatud iga-aastasest vahendite 
määrast, võivad kasutada tunnust 
"keskkonnasõbralik ja energiatõhus 
linnatransport”. Komisjon kehtestab selle 
tunnuse tüüpvormi. 
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Selgitus

Ostjaid tuleb ergutada keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid mootorsõidukeid hankima. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Alates 1. jaanuaris 2013 võivad 
tunnust „keskkonnasõbralik ja 
energiatõhus linnatransport” kasutada 
vaid need ostjad ja tellivad asutused, kellel 
aasta jooksul ostetavatest 
ühistranspordiks mõeldud 
mootorsõidukitest on 
keskkonnasõbralikud 100%. 

Selgitus

Selleks, et edendada keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid linnatranspordi 
mootorsõidukeid, tuleks pärast 1. jaanuari 2013 võimaldada keskkonnatunnuse kasutamist 
vaid nendel ostjatel ja tellivatel asutustel, kellel aasta jooksul soetatavatest ühistranspordiks 
kasutatavatest mootorsõidukitest 100% on keskkonnasõbralikud. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kütusetarbimine ning süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heide kilomeetri kohta sõiduki 
käitamisel põhinevad ELi standarditud 
katsemenetlusel nende sõidukite puhul, 
mille katsemenetlused on määratletud 
tüübikinnitust käsitlevates ELi 
õigusaktides. Sõidukite puhul, mis ei ole 
ELi standarditud katsemenetlustega 
hõlmatud, tagatakse eri pakkumiste 
võrreldavus, kasutades laialdaselt 
tunnustatud katsemenetlusi, ametiasutuse 
katsete tulemusi või nende puudumisel 

2. Kütusetarbimine ning süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heide kilomeetri kohta sõiduki 
käitamisel põhinevad ELi standarditud 
katsemenetlusel nende sõidukite puhul, 
mille katsemenetlused on määratletud 
tüübikinnitust käsitlevates ELi 
õigusaktides. Sõidukite puhul, mis ei ole 
ELi standarditud katsemenetlustega 
hõlmatud, tagatakse eri pakkumiste 
võrreldavus, kasutades laialdaselt 
tunnustatud katsemenetlusi, ametiasutuse 
katsete tulemusi või nende puudumisel 
tootjalt saadud teavet. Ostja või telliv 
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tootjalt saadud teavet. asutus võib nõuda asjaomase 
linnakogukonna konkreetsetes 
liiklustingimustes läbi viidud katsete 
tulemusi, võttes arvesse kandevõimet.

Selgitus

On võimalik, et katsete puhul ei võetud arvesse asjaomase telliva asutuse koormus- ja 
liiklustingimusi. Et pakkumisi õigesti võrrelda, võib telliv asutus nõuda asjaomase 
linnakogukonna konkreetsetes liiklustingimustes läbi viidud katsete tulemusi, võttes arvesse 
kandevõimet. 

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Kütusetarned

Liikmesriigid tagavad rajatiste olemasolu 
kõigi lisas osutatud kütusetüüpide 
tarnimiseks.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Standarditud katsemenetlused

Komisjon võtab rakendusmeetmed, et 
standartida katsemenetlused nende 
sõidukite jaoks, mille suhtes ei kohaldata 
artikli 3 lõikes 2 osutatud ELi 
standarditud katsemenetlusi. Kuna 
nimetatud menetlustega muudetakse 
käesoleva direktiivi vähemolulisi sätteid, 
tehakse nende suhtes otsus kooskõlas 
artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
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Selgitus

Kuna teatud sõidukitüüpide jaoks ei ole ELi standarditud katsemenetlusi, peab komisjon 
hõlbustama eesmärkide saavutamist ja läbivaadatavas direktiivis ette nähtud meetmete 
rakendamist. Rakendusmeetmete vastuvõtmisel kasutatakse uut kontrolliga 
regulatiivmenetlust.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 b
Kaasnevad meetmed

Ametivõimud võivad julgustada 
linnaliikluse korraldamise parandamist 
spetsiifilise infrastruktuuriga, mille abil 
muuta ühistransporti tõhusamaks.

Selgitus

Muudatusettepanekuga luuakse kaasnevate meetmete abil tingimused, mis on vajalikud teatud 
meetmete rakendamiseks või läbivaadatava direktiiviga seotud infrastruktuuri rajamiseks, 
näiteks eriteed ühistranspordile ja liiklusmärgistus.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a 
Teabevahetus ja teabe levitamine 

1. Liikmesriigid teavitavad riikliku, 
piirkondliku ja kohaliku tasandi tellivaid 
asutusi ja ostjaid, kes osutavad avalike 
asutuste välja antud lepingu, loa või 
volituse alusel ühistransporditeenuseid, 
käesoleva direktiivi sätetest ning selle 
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ülevõtmiseks vastu võetud riiklikest 
õigusnormidest ning annavad neile 
igakülgset toetust ja teavet seoses 
ühenduse toetusega, mida eraldatakse 
käesoleva direktiiviga hõlmatavate 
hangete puhul. 
2. Komisjon julgustab 
keskkonnasõbraliku ja energiatõhusa 
ühistransporditeenuse küsimustes 
parimate tavade vahetamist, luues 
üleeuroopalise veebisaidi, et kohaldada 
ühenduse tasandil käesoleva direktiiviga 
hõlmatavate asutuste poolt sõidukite 
soetamisel järk-järgult ühtlustatud 
kriteeriume.
Komisjon teeb nimetatud veebisaidil 
kättesaadavaks kogu asjakohase teabe 
liikmesriikides linnaliikluse ning 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
mootorsõidukite edendamiseks 
olemasolevate rahastamisvahendite kohta. 

Selgitus

Ostjatele tuleb edastada asjakohane teave, et valmistada neid paremini ette sõidukite 
soetamiseks, võttes arvesse, et direktiivide 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ hankelepingute 
sõlmimist käsitlevatele sätetele lisanduvad uued "rohelised" kriteeriumid.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 b
Ühenduse rahastamisvahendite 

kasutamine
1. Liikmesriigid ja komisjon võtavad 
määruses (EÜ) nr 1083/2006 ette nähtud 
riiklike strateegiliste raamistike ning 
riiklike ja piirkondlike rakenduskavade 
strateegiliste järelmeetmete ja 
vahekokkuvõtte käigus arvesse 
linnaliikluse abikõlblikkust ning 
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keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
mootorsõidukite edendamist. 
2. Liikmesriigid ja komisjon jätkavad 
linnaliikluse algatuste, nagu programmid 
CIVITAS ja „Arukas energeetika –
Euroopa”, toetamist.

Selgitus

Riiklike rakenduskavade vahekokkuvõte peaks lihtsustama keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate sõidukite edendamist selleks nii riiklikul tasandil kui ka ühenduse tasandil 
saadavalolevate erinevate rahastamisvahendite parema kasutamise kaudu.
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