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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja peab põhimõtteliselt tervitatavaks komisjoni ettepanekut võtta vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
mootorsõidukite edendamise kohta, kuna seda võib pidada võimaluseks edendada 
keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid tooteid. Arvamuse koostaja tunnistab, et käesolev 
ettepanek on parem varasematest ettepanekutest ning väljendab erilist heameelt tehnoloogia 
seisukohalt neutraalse lähenemisviisi üle.

Arvamuse koostaja ei ole aga nõus komisjoni ettepanekuga muuta keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate riigihangete kriteeriumid kohustuslikuks. Ta on seisukohal, et kuigi kavatsus 
iseenesest on kiiduväärt, ei ole riigihangete kohustuslike kriteeriumide esildatud 
kasutuselevõtt kooskõlas avalikke hankeid käsitlevate ühenduse õigusaktidega, ning sellega 
võidakse luua soovimatu pretsedent. Seetõttu teeb ta ettepaneku jätta liikmesriigi tellivate 
asutuste õiguseks otsustada, millal selliseid kriteeriumeid kohaldada, mis ei takista aga 
kannustamast tellivaid asutusi ja ostjaid kasutusele võtma hanke liigiga seonduvaid 
keskkonnakriteeriume.

Selguse huvides nõuab arvamuse koostaja, et ettepanekusse lisataks selge viide 
hankedirektiividega 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ kohaldatavatele rahalistele künnistele, kuna 
komisjoni ettepanekus ei osutata otseselt, millised on minimaalsed künnised, millest alates 
kohaldatakse kõnealuseid uusi eeskirju.

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppega teeb 
arvamuse koostaja ettepaneku lisada põhjendus, milles kannustatakse liikmesriike koostama 
nende endi jaoks tabeleid, tuues välja käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahelise 
vastavuse, ning tegema need üldsusele kättesaadavaks.

Kuna ettepanek mõjutab eelkõige kommertsveokite sektorit (nt tegevuse toetamisel ja 
infrastruktuuri hooldamisel kasutatavaid eriveokeid ja -busse, puhastusmasinaid), teeb 
arvamuse koostaja ettepaneku jätta teatavad veokid reguleerimisalast välja, kuna neil on 
individuaalne disain ja seadmed ning seetõttu erineb nende energiatarbimine teiste veokite 
energiatarbimisest.

Arvamuse koostaja tõdeb, et käesoleva ettepaneku mõju hindamine ei ole täielik näiteks 
eeldatavate kulude ja teaduslike tõendite osas, mis põhjendaksid väliskulude arvessevõtmise 
seost konkreetsete arvudega, ning lisaks ei arvestata ettepanekus selliste kehtivate normidega
nagu EURO normid. Seetõttu palub arvamuse koostaja komisjonil hinnata käesoleva direktiivi 
mõjusid ja metoodikat iga kahe aasta tagant ning võtta selles kontekstis arvesse näiteks 
taastuvkütuste ja uute arengusuundade mõju kliimale seoses EURO normidega (EURO VI 
käsitlevad tulevased õigusaktid).

Arvestades käesoleva arvamuse vastuvõtmise väga nappi ajakava, mis tuleneb vastutava 
komisjoni ajakavast, jätab arvamuse koostaja endale õiguse teha kõnealuste küsimuste osas 
täiendavaid muudatusettepanekuid menetluse hilisemas järgus.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) CARS 21 kõrgetasemelise töörühma 
12. detsembri 2005. aasta aruandes toetati 
komisjoni algatust keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate sõidukite edendamiseks, 
tingimusel et lähtutakse tehnoloogia 
seisukohalt neutraalsest ja jõudluspõhisest 
lähenemisviisist.

(9) CARS 21 kõrgetasemelise töörühma 
12. detsembri 2005. aasta aruandes toetati 
komisjoni algatust keskkonnasõbralike ja
energiatõhusate sõidukite edendamiseks, 
tingimusel et lähtutakse tehnoloogia 
seisukohalt neutraalsest ja jõudluspõhisest 
integreeritud lähenemisviisist, mis hõlmab 
sõidukite tootjaid, nafta või kütuse 
tarnijaid, remonditöökodasid, kliente või 
sõidukijuhte ning avalik-õiguslikke 
asutusi.

Muudatusettepanek 2

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 ja taastuvate energiaallikate 
põhine majandus.

Muudatusettepanek 3



AD\729514ET.doc 5/16 PE407.672v02-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Käesoleva direktiivi eesmärgiks on 
rahuldada avalik-õiguslikele asutustele 
täiendava abi pakkumise vajadus 
finantsstiimulite ning teabe ja haridusega 
seotud stiimulite kaudu.

Selgitus

Avalik-õiguslikud asutused vajavad eelistatud keskkonnasõbralikumate variantide 
rakendamiseks täiendavat abi, raha ja muid stiimuleid. Edasiste sammude osas tuleks 
pakkuda juhiseid, nii et hangete korraldajatel on täielikum arusaamine erinevate kaalutavate 
sõidukite/kütuseliikide üldistest karakteristikutest, tõhususest, kättesaadavusest ja 
kasutuskergusest. See aitaks vältida piiratud ressursside ja riigi raha raiskamist ning 
võimaldaks hangete korraldajatel teha enam teadlikke valikuid uute sõidukite tehnoloogiate 
osas.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Täites nõuet võtta tehniliste 
näitajate kehtestamisel arvesse energiat ja 
keskkonnamõjusid, võivad tellivad 
asutused, ostjad ja ettevõtjad kehtestada 
rangemaid energiatõhususe ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse 
tingimusi kui need, mis on sätestatud ELi 
õigusaktides, arvestades näiteks tulevaste 
EURO normidega.

Selgitus

Ettepanek sisaldab ebakõlasid kehtivate ja tulevaste õigusaktide (EURO VI) vahel näiteks 
seoses läbisõidu mõistega. Asjaomastel ametivõimudel peaks seetõttu oleva võimalik 
arvestada nii kehtivate kui ka tulevaste Euroopa normidega.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kohustuslike kriteeriumide 
rakendamine keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate sõidukite hankel ei 
välista muude asjakohaste kriteeriumide 
kasutamist. See ei välista ka
keskkonnasõbralikkuse suurendamise 
eesmärgil moderniseeritud sõidukite
valikut.

(16) Käesolevas direktiivis sätestatud 
keskkonnakriteeriumid ei välista 
keskkonnasõbralikkuse suurendamise 
eesmärgil moderniseeritud sõidukite 
valikut.

Selgitus

Kavandatud kohustuslikud keskkonnakriteeriumid ei ole päris kooskõlas hankedirektiividega 
2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ. Tellivad asutused peaksid saama valida, milliseid kriteeriume 
täpsustada pakkumise dokumentides, ja neil peaks ka edaspidi olema võimalik pakkumisi 
vastu võtta majanduslikult kõige soodsama pakkumise või madalaima hinna alusel, 
kohaldades kavandatud keskkonnakriteeriume vabatahtlikult.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Kooskõlas paremat õigusloomet 
käsitleva institutsioonidevahelise 
kokkuleppe1punktiga 34 julgustatakse 
liikmesriike koostama enda jaoks ja 
ühenduse huvides oma tabelid, kus on 
võimaluste piires näidatud käesoleva 
direktiivi ja selle ülevõtmise meetmete 
vaheline vastavus, ning tegema need 
üldsusele kättesaadavaks.
___________
1 ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.

Selgitus

Suurema läbipaistvuse jaoks rakendamisel.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 b) Eelistada tuleks alternatiivkütusel 
töötavaid sõidukeid, mis viivad puhta 
maanteetranspordini ja õhukvaliteedi 
olulise paranemiseni. Seetõttu peaksid 
komisjon ja liikmesriigid edendama 
vesinikul töötavate mootorsõidukite 
väljatöötamist.

Selgitus

Peaksime seda vaatlema kui võimalust edendada puhtaid energialiike nagu vesinik. Oleme 
kohustatud julgustama selle tehnoloogia arendamist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 c) Liikmesriigid peaksid edasistesse 
pingutustesse seoses käesoleva direktiivi 
nõuete rakendamise, kontrollimise ja 
hindamisega kaasama kohalikud ja 
piirkondlikud omavalitsused.

Selgitus

Parema rakendamise jaoks on vajalik kõigi valitsemistasandite osalemine.

Muudatusettepanek 9
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 d) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
keskenduma vesiniku kui tulevikukütuse 
edendamisele. Vesinikku peetakse 
puhtaks mootorikütuseks ning selle 
kasutamine peaks aitama rajada 
saastevaba majandust, kuna vesinikul 
töötava sõiduki väljalasketorust ei tule ei 
saastavaid süsinikuühendeid ega 
kasvuhoonegaase.

Selgitus

Peaksime seda vaatlema kui võimalust edendada puhtaid energialiike nagu vesinik. Me oleme 
kohustatud julgustama selle tehnoloogia arendamist.

Muudatusettepanek 10

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 
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.

Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
sõidukite kasutamise edendamiseks 
nõutakse käesolevas direktiivis, et 
direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ 
määratletud tähenduses tellivad asutused ja 
ostjad, nagu ka teatavad ettevõtjad, kes 
tegutsevad avalike asutuste välja antud 
lepingu, litsentsi, loa või volituse alusel, 
võtaksid mootorsõidukite ostmisel 
vabatahtlikult arvesse sõidukite kogu
kasutusiga hõlmavaid energiatarbimise, 
süsinikdioksiidi ja saasteainete heite 
kulusid.
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Selgitus

Kavandatud kohustuslikud keskkonnakriteeriumid ei ole päris kooskõlas hankedirektiividega 
2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ. Tellivad asutused peaksid saama valida, milliseid kriteeriume 
täpsustada pakkumise dokumentides, ja neil peaks ka edaspidi olema võimalik pakkumisi 
vastu võtta majanduslikult kõige soodsama pakkumise või madalaima hinna alusel, 
kohaldades kavandatud keskkonnakriteeriume vabatahtlikult.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 Artikkel 2

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. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
mootorsõidukite hankelepingutele, mille 
sõlmivad:

a) tellivad asutused ja ostjad, kellel lasub 
kohustus kohaldada direktiividega 
2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ sätestatud 
hankelepingute sõlmimise korda vastavalt 
nimetatud direktiivide alusel 
kohaldatavatele künnistele;
b) määruse (EÜ) nr 1370/2007 
tähenduses avaliku teenindamise lepingu 
alusel avalike teenuste osutamise 
kohustust täitvad ettevõtjad künnise 
ulatuses, mis ületab liikmesriikide 
määratletud künnise, kuid mis ei tohi 
ületada direktiividega 2004/17/EÜ ja 
2004/18/EÜ sätestatud künniseid.

2. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. 
jaanuaril 2012 lisavad kõik direktiivides 
2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ määratletud 
tähenduses tellivad asutused ja ostjad

2. Kui direktiivides 2004/17/EÜ ja 
2004/18/EÜ määratletud tähenduses 
tellivad asutused ja ostjad ning määruse 
(EÜ) nr 1370/2007 tähenduses avaliku 
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mootorsõidukite hangetel sõidukite kogu 
kasutusiga hõlmavad käitamisega seotud 
energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heite kulud lepingu sõlmimise 
kriteeriumide hulka vastavalt artiklis 3
määratletud metoodikale.

teenindamise lepingu alusel avalike 
teenuste osutamise kohustust täitvad 
ettevõtjad kohaldavad sõidukite kogu 
kasutusiga hõlmavaid käitamisega seotud 
energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heite kulusid mootorsõidukite 
hankelepingute sõlmimise 
kriteeriumidena, võivad nad kohaldada 
artiklis 3 määratletud metoodikat.

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.

Selgitus

Tuleb luua selge side käesoleva ettepaneku ja klassikaliste hankedirektiivide (2007/17/EÜ ja 
2004/18/EÜ) vahele. Pealegi ei viidata komisjoni ettepanekus minimaalsele rahalisele 
künnisele, mille ületamisel hakkab kord kehtima. Lisaks tuleb teatavad sõidukid 
reguleerimisalast välja jätta, kuna neil on individuaalne disain ja seadmed ning seetõttu 
erineb nende energiatarbimine teistest veokitest.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:
„tellivad asutused” – tellivad asutused 
direktiivi 2004/17/EÜ artikli 2 lõike 1 
punktis a ning direktiivi 2004/18/EÜ 
artikli 1 lõikes 9 määratletud tähenduses;
„ostjad” – direktiivi 2004/17/EÜ artikli 2 
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lõikes 2 osutatud ostjad;
„mootorsõiduk” – lisa tabelis 3 nimetatud 
sõidukikategooriatega hõlmatud sõiduk;

Selgitus

Komisjoni ettepanekule tuleks kasuks eraldi osa asjakohaste mõiste määratlustega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energia- ja keskkonnakulud lepingu 
sõlmimise kriteeriumidena sõidukite 
hangetel

Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate
sõidukite hanked

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
väljendatakse hangetega hõlmatud 
sõidukite kogu kasutusiga hõlmavad 
käitamisega seotud energiatarbimise, 
süsinikdioksiidi ja saasteainete heite 
kulud rahalises väärtuses ja arvutatakse 
vastavalt punktides a, b ja c sätestatud 
metoodikale.

1. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 
artikli 7 lõikes 1 nimetatud kuupäevast 
alates võtavad kõik artiklis 2 osutatud 
tellivad asutused, ostjad ja ettevõtjad 
mootorsõidukite hangetel vabatahtlikult 
arvesse sõidukite kogu kasutusiga 
hõlmavat energiatarbimist ja 
keskkonnamõjusid, millele on osutatud 
käesoleva artikli lõikes 1 a ning 
kohaldavad ühte lõikes 1 b sätestatud 
võimalustest.

(a) Kogu kasutusiga hõlmav 
energiatarbimise kulu sõiduki käitamisel 
arvutatakse järgmise meetodi kohaselt:
– sõiduki kütusekulu kilomeetri kohta 
vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 
teisendatakse energiatarbimiseks 
kilomeetri kohta, kasutades lisa tabelis 1 
(kütuste energiasisaldus) esitatud 
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ümberarvestustegureid;
– kasutatakse ühtset rahalist väärtust 
energiaühiku kohta. See ühtne väärtus on 
transpordisektoris kasutatava bensiini või 
diislikütuse energiaühiku madalaim hind 
enne maksude tasumist;
– kogu kasutusea jooksul sõiduki 
käitamisest tuleneva energiatarbimise 
kulu arvutamiseks korrutatakse lõike 3 
kohane kogu kasutusaja läbisõit 
käesoleva punkti esimeses taandes 
määratletud energiatarbimisega 
kilomeetri kohta ning käesoleva punkti 
teises taandes määratletud energiaühiku 
hinnaga.
(b) Kogu kasutusiga hõlmava, sõiduki 
käitamisest tuleneva süsinikdioksiidi heite 
kulu arvutamiseks korrutatakse lõike 3 
kohane kogu kasutusea läbisõit lõike 2 
kohase süsinikdioksiidi heitega 
kilogrammides kilomeetri kohta ning lisa 
tabelis 2 esitatud kuluga kilogrammi 
kohta.
(c) Kogu kasutusiga hõlmava, sõiduki 
käitamisest tuleneva saasteainete heite 
kulu arvutamiseks liidetase kasutusiga 
hõlmavad lämmastikoksiidide, muude 
süsivesinike kui metaani ja tahkete 
osakeste heite kulud. Kogu kasutusiga 
hõlmava saasteaine kulu arvutamiseks 
korrutatakse lõike 3 kohane kogu 
kasutusea läbisõit lõike 2 kohase 
heitkogusega grammides kilomeetri kohta 
ning lisa tabelis 2 esitatud vastava kuluga 
grammi kohta.

(Muudatusettepaneku esimene osa pärineb komisjoni ettepaneku artiklist 2.)

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse komisjoni ettepaneku kohaldamist ja viiakse 
see kooskõlla ELi kehtivate hankelepingute sõlmimise korraga.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Arvesse võetavad energia- ja 
keskkonnamõjud hõlmavad vähemalt 
järgmist:
(a) energiakulu;
(b) süsinikdioksiidi heitmed;
(c) lisas määratletud saasteainete 
heitmed;
Lisaks esimeses lõigus osutatud energia-
ja keskkonnamõjudele võivad tellivad 
asutused, ostjad ja ettevõtjad samuti 
arvesse võtta muid hangetega hõlmatud 
sõidukite käitamisega seotud 
keskkonnamõjusid.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse komisjoni ettepaneku kohaldamist ja viiakse 
see kooskõlla ELi kehtivate hankelepingute sõlmimise korraga.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Lõikudes 1 ja 1 b esitatud nõudmised 
täidetakse vastavalt ühele järgmistest 
võimalustest: 
(a) mootorsõiduki hangete pakkumise 
dokumentides sellised 
keskkonnakriteeriumid, mille tehniliste 
näitajate aluseks on võimaluse korral 
Euroopa standardid nagu EURO 
heitgaasikategooriad energia ja 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse osas; 
või
(b) lisades lepingu sõlmimise 
kriteeriumide hulka artiklis 4 määratletud 
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energia- ja keskkonnakriteeriumid.
Kui nimetatud mõjud on hankeotsuses 
rahaliselt kindlaks määratud, võivad 
liikmesriigid vabatahtlikult kohaldada 
järgnevaid sätteid:
(a) kogu kasutusiga hõlmav 
energiatarbimise kulu sõiduki käitamisel 
arvutatakse järgmise meetodi kohaselt:
– sõiduki kütusekulu kilomeetri kohta 
vastavalt lõikele 2 teisendatakse 
energiatarbimiseks kilomeetri kohta, 
kasutades lisa tabelis 1 (kütuste 
energiasisaldus) esitatud 
ümberarvestustegureid;
– kasutatakse ühtset rahalist väärtust 
energiaühiku kohta. See ühtne väärtus on 
transpordisektoris kasutatava bensiini või 
diislikütuse energiaühiku madalaim hind 
enne maksude tasumist;
– kogu kasutusea jooksul sõiduki 
käitamisest tuleneva energiatarbimise 
kulu arvutamiseks korrutatakse lõike 3 
kohane kogu kasutusaja läbisõit 
käesoleva punkti esimeses taandes 
määratletud energiatarbimisega 
kilomeetri kohta ning käesoleva punkti 
teises taandes määratletud energiaühiku 
hinnaga;
(b) kogu kasutusiga hõlmava, sõiduki 
käitamisest tuleneva süsinikdioksiidi heite 
kulu arvutamiseks korrutatakse lõike 3 
kohane kogu kasutusea läbisõit lõike 2 
kohase süsinikdioksiidi heitega 
kilogrammides kilomeetri kohta ning lisa 
tabelis 2 esitatud kuluga kilogrammi 
kohta;
(c) kogu kasutusiga hõlmava, sõiduki 
käitamisest tuleneva saasteainete heite 
kulu arvutamiseks liidetakse kasutusiga 
hõlmavad lämmastikoksiidide, muude 
süsivesinike kui metaani ja tahkete 
osakeste heite kulud. Kogu kasutusiga 
hõlmava saasteaine kulu arvutamiseks 
korrutatakse lõike 3 kohane kogu 
kasutusea läbisõit lõike 2 kohase 
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heitkogusega grammides kilomeetri kohta 
ning lisa tabelis 2 esitatud vastava kuluga 
grammi kohta.

(Teise lõigu punktid a, b ja c on pärit komisjoni ettepaneku artikli 3 lõikest 1)

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse komisjoni ettepaneku kohaldamist ja viiakse 
see kooskõlla ELi kehtivate hankelepingute sõlmimise korraga.
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