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Ettepanek võtta vastu direktiiv (KOM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dieter-Lebrecht Koch

Muudatusettepanek 7

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil teha ettepanek komisjoni ettepaneku tagasilükkamiseks.

Or. de

Selgitus

Direktiiv ei ole ajakohane ega mõttekas. See tekitab bürokraatiat ning tunnistab 
vastutusvõimetuks nii liikmesriigid kui ka „avalik-õiguslikud asutused” ja avaliku ja 
erasektori partnerluse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Willi Piecyk, Marta Vincenzi

Muudatusettepanek 8

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil teha ettepanek komisjoni ettepaneku tagasilükkamiseks.

Or. it
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Selgitus

Keskkonnasõbralikud sõidukid on pikaajaliselt kallimad kui tavapärased sõidukid. Avalik-
õiguslikke asutusi kohustatakse tegema suuremaid väljaminekuid, kehtestamata toetuste 
süsteemi, näiteks riikliku või ühenduse tasandusfondi kujul. Kõnealuste sätetega kärbitakse 
seetõttu avalik-õiguslike asutuste organisatsioonide ja halduse suhtes kehtivat sõltumatuse 
põhimõtet. Niisiis enne, kui asutakse võtma erinevaid meetmeid, tuleb põhimõtteliselt 
kehtestada strateegilised suunised valdkonnaga seonduva ja energia kohta, et anda 
teadusuuringutele ja investeeringutele suunitlus.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 6 a (uus)

(6 a) EÜ asutamislepingu artikli 299 lõige 
2 sätestab, et võetakse erimeetmeid, mis on 
suunatud eriti lepingu kohaldamise 
tingimuste sätestamisele äärepoolseimate 
piirkondade suhtes.

Or. pt

Selgitus

Oluline on EÜ asutamislepingu artikli 299 lõike 2 sätete range kohaldamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marta Vincenzi

Muudatusettepanek 10
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 

(8) Keskkonnasõbralike sõidukite 
edendamiseks tuleks kasutada 
keskkonnasäästlikkuse ja tõhususe norme, 
mis põhinevad mitte ainult 
keskkonnakaitsel, vaid ka energia 
säästmisel. 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 
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ottomootoritest eralduvate gaasiliste 
osakeste heitmete vastu üle 3,5 tonni 
raskuste sõidukite jaoks. Praegu tundub 
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.

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 
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, kusjuures hinnata 
tuleb mitte ainult keskkonnasäästlikkust, 
vaid ka energiatõhusust. Eriti tuleks 
määratlust laiendada mootoritele, mis 
kasutavad hübriidtehnoloogiat või mis ei 
tekita keskkonda saastavaid heitmeid.

Or. it

Selgitus

Eriti keskkonnasõbraliku sõiduki määratlust tuleks muuta nii, et võetakse arvesse 
energiatõhususe parameetreid ja kaasatakse uuenduslik tehnoloogia vastavalt Euroopa 
energiapoliitika suunistele ja ühenduse alternatiivsete kütuste nõuetele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marta Vincenzi

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 13

(13) Keskkonnasõbralike sõidukite ostuhind 
on tavapäraste sõidukite omast kõrgem, kuna 
seda tüüpi sõidukite turg ei ole välja 
kujunenud. Miinimumnõudluse loomine 
selliste sõidukite järele peaks tagama 
tootjate positiivse reaktsiooni, mille 
tulemuseks on tõhusamate ja efektiivsemate 
tehnoloogialahenduste turuleviimine. 
Nõudluse kasvades peaks mastaabisääst 
tooma kaasa kulude kahanemise.

(13) Keskkonnasõbralike sõidukite ostuhind 
on tavapäraste sõidukite omast kõrgem, kuna 
seda tüüpi sõidukite turg ei ole välja 
kujunenud. Miinimumnõudluse loomine 
keskkonnasõbralike sõidukite järele peaks 
tagama tootjate positiivse reaktsiooni, mille 
tulemuseks on tõhusamate ja efektiivsemate 
tehnoloogialahenduste turuleviimine, 
kusjuures samal ajal tuleks luua 
alternatiivsete kütuste minimaalne 
müügivõrk, et kasutajatel oleks tegelikult 
olemas konkreetne valikuvõimalus.
Nõudluse kasvades keskkonnasõbralike 
sõidukite järele ja alternatiivsete kütuste 
kättesaadavusega peaks mastaabisääst 
tooma kaasa keskkonnasõbralike 
sõidukitega seotud kulude kahanemise ja 
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keskkonda saastavate heitmete ja 
energiatarbimise vähenemise.

Or. it

Selgitus

Turu loomiseks ei piisa nõudluse ergutamisest, vaid peab olema ka valikuvõimalus. Eriti peab 
tarbijal, niisiis keskkonnasõbralike sõidukite omanikul, olema võimalus valida kõikide 
kütuseliikide, traditsiooniliste ja uuenduslike vahel. Igal juhul ei piisa sõltumatu ja tõhusa 
turu loomiseks poliitikast, mis hõlmab ainult kohustusi ja kontrollimist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Willi Piecyk

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 14

(14) Keskkonnasõbralike sõidukite kõrgem 
hind ei tohiks põhjustada 
ühistransporditeenuste kvaliteedi 
halvenemist. Seepärast võib riiklike ja 
asjakohaste ühenduse fondide finantstoetus 
hüvitada kõrgemad riigihangetega seoses 
kantud kulud. Eeldatakse, et mõjude 
vähendamine keskkonnale ja tervisele tagab 
ühiskonnale üldise positiivse kulutasuvuse.

(14) Keskkonnasõbralike sõidukite kõrgem 
hind ei tohiks põhjustada 
ühistransporditeenuste kvaliteedi 
halvenemist. Seepärast peab riigieelarve ja 
asjakohaste ühenduse fondide finantstoetus 
hüvitama kõrgemad riigihangetega seoses 
kantud kulud. Eeldatakse, et mõjude 
vähendamine keskkonnale ja tervisele tagab 
ühiskonnale üldise positiivse kulutasuvuse.

Or. de

Selgitus

Ettepanek puudutab põhiliselt kohalike ja piirkondlike omavalitsuste haldust. Oodatavad 
lisakulud koormaksid neid rahaliselt ülemäära.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Willi Piecyk

Muudatusettepanek 13
Artikkel 1

Käesoleva direktiiviga nõutakse 
liikmesriikidelt vajalike sammude astumist 
selle tagamiseks, et avalik-õiguslikud 
asutused hangivad keskkonnasõbralikke 
sõidukeid teatava kvoodi ulatuses.

Käesoleva direktiivi eesmärgiks on 
keskkonnasõbralike sõidukite müügi 
edendamine. See peab ergutama tootjaid 
kiiremini edasi viima madala 
energiatarbimise ja saasteainete heitmetega 
sõidukite väljatöötamist.
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Or. de

Selgitus

Vabatahtlikkus tundub olevat parem põhimõte. Sarnaste asjaoludega juhtumi puhul, kui oli 
tegemist direktiiviga 2003/30/EÜ, millega edendatakse biokütuste ja muude taastuvkütuste 
kasutamist transpordisektoris, otsustas Euroopa seadusandja juba ükskord varem valida 
kõnealuse tee.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 14
Artikkel 1

Käesoleva direktiiviga nõutakse 
liikmesriikidelt vajalike sammude astumist 
selle tagamiseks, et avalik-õiguslikud 
asutused hangivad keskkonnasõbralikke 
sõidukeid teatava kvoodi ulatuses.

Käesoleva direktiiviga nõutakse 
liikmesriikidelt vajalike sammude astumist 
selle tagamiseks, et avalik-õiguslikud 
asutused ja nende tellimusel või nende loal 
tegutsevad transporditeenuseid osutavad 
ettevõtjad, kui alltöövõtjate lepingute 
periood on vähemalt kaheksa aastat, 
hangivad keskkonnasõbralikke sõidukeid 
teatava kvoodi ulatuses.

Or. de

Selgitus

Ettepanek puudutab põhiliselt kohalike ja piirkondlike omavalitsuste haldust. Oodatavad 
lisakulud koormaksid neid rahaliselt ülemäära.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marta Vincenzi

Muudatusettepanek 15
Artikli 2 punkt b

b) Keskkonnasõbralik sõiduk – uus 
maanteeveok, mis vastab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2005/55/EÜ artikli 1 punktis c esitatud eriti 
keskkonnasõbraliku sõiduki määratlusele ja 
kõnealuse direktiivi praeguse versiooni I lisa 
punktis 6.2.1 sätestatud normidele.

b) Keskkonnasõbralik sõiduk – uus 
maanteeveok, mis vastab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2005/55/EÜ artikli 1 punktis c esitatud eriti 
keskkonnasõbraliku sõiduki määratlusele ja 
kõnealuse direktiivi praeguse versiooni I lisa 
punktis 6.2.1 sätestatud normidele, mis 
käesoleval ajal piirneb keskkonnamõjude 
hindamise parameetritega ja mida 
tulevastes redaktsioonides laiendatakse 
energiatõhususe hindamisele..
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Or. it

Selgitus

Keskkonnasõbraliku sõiduki määratlus tuleb selles mõttes läbi vaadata, et hinnatakse ka 
energiatõhusust ja kaasatakse uuenduslik tehnoloogia. Praeguse eriti keskkonnasõbraliku 
sõiduki määratluse säilitamisel, millele tugineb artikkel 2, jäetakse arvestamata sõidukid, mis 
ei eralda tavapäraseid heitmeid ja mis aitavad suuremal määral kaasa energia säästmisele. 
Sätted keskkonnasõbralike sõidukite kasutamise motiivide loomiseks piirduvad metaaniga 
töötavate mootoritega, ainukese tehnoloogilise alternatiiviga, mis vastab praegusel ajal 
suurel määral eriti keskkonnasõbraliku sõiduki määratlusele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Saïd El Khadraoui

Muudatusettepanek 16
Artikli 2 punkt b

b) Keskkonnasõbralik sõiduk – uus 
maanteeveok, mis vastab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2005/55/EÜ artikli 1 punktis c esitatud eriti 
keskkonnasõbraliku sõiduki määratlusele ja 
kõnealuse direktiivi praeguse versiooni I lisa 
punktis 6.2.1 sätestatud normidele. 

b) Keskkonnasõbralik sõiduk – uus 
maanteeveok, mis vastab Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2005/55/EÜ artikli 1 punktis c esitatud eriti 
keskkonnasõbraliku sõiduki määratlusele ja 
kõnealuse direktiivi praeguse versiooni I lisa 
punktis 6.2.1 sätestatud normidele või 
samaväärsele või veelgi kõrgemale 
standardile..

Or. en

Selgitus

Avalik-õiguslikel asutustel peaks olema võimalik omandada mitte ainult uusi, vaid ka 
kasutatud sõidukeid, mis on varustatud tehnoloogiaga, mis muudab need sama 
keskkonnasõbralikuks nagu eriti keskkonnasõbralikud sõidukid või isegi veel 
keskkonnasõbralikumaks. See võiks aidata kaasa ka täiustatud tehnoloogia turu elavdamisele, 
millel on samasugune või isegi tõhusam saastet vähendav toime.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reinhard Rack

Muudatusettepanek 17
Artikkel 3

Liikmesriigid tagavad, et 25%ne kvoot üle 
3,5tonnise tehniliselt lubatud suurima 
tegeliku massiga maanteeveokitest, mis 
avalik-õiguslikud asutused ning 
kontsessiooni või avalik-õiguslik asutuste 

Liikmesriigid tagavad, et 10% üle 3,5tonnise 
tehniliselt lubatud suurima tegeliku massiga 
maanteeveokitest, mis avalik-õiguslikud 
asutused ning kontsessiooni või avalik-
õiguslik asutuste loa alusel 
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loa alusel transporditeenuseid osutavad 
ettevõtjad (edaspidi veoettevõtjad) on antud 
aastal ostnud või liisinud, on artiklis 2 
määratletud keskkonnasõbralikud sõidukid.

transporditeenuseid osutavad ettevõtjad 
(edaspidi veoettevõtjad) on antud aastal 
ostnud või liisinud, on artiklis 2 määratletud 
keskkonnasõbralikud sõidukid.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Willi Piecyk

Muudatusettepanek 18
Artikkel 3

Liikmesriigid tagavad, et 25%ne kvoot üle 
3,5tonnise tehniliselt lubatud suurima 
tegeliku massiga maanteeveokitest, mis 
avalik-õiguslikud asutused ning 
kontsessiooni või avalik-õiguslik asutuste 
loa alusel transporditeenuseid osutavad 
ettevõtjad (edaspidi veoettevõtjad) on antud 
aastal ostnud või liisinud, on artiklis 2 
määratletud keskkonnasõbralikud sõidukid.

Liikmesriigid peaksid seadma eesmärgiks, 
et 25% üle 3,5tonnise tehniliselt lubatud 
suurima tegeliku massiga maanteeveokitest, 
mis avalik-õiguslikud asutused ning 
kontsessiooni või avalik-õiguslik asutuste 
loa alusel transporditeenuseid osutavad 
ettevõtjad (edaspidi veoettevõtjad) on antud 
aastal ostnud või liisinud, on artiklis 2 
määratletud keskkonnasõbralikud sõidukid.

Or. de

Selgitus

Vabatahtlikkus tundub olevat parem põhimõte. Sarnaste asjaoludega juhtumil, kui oli 
tegemist direktiiviga 2003/30/EÜ, millega edendatakse biokütuste ja muude taastuvkütuste 
kasutamist transpordisektoris, Euroopa seadusandja ükskord juba otsustas valida kõnealuse 
tee.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 19
Artikkel 3

Liikmesriigid tagavad, et 25%ne kvoot üle 
3,5tonnise tehniliselt lubatud suurima 
tegeliku massiga maanteeveokitest, mis 
avalik-õiguslikud asutused ning 
kontsessiooni või avalik-õiguslik asutuste 
loa alusel transporditeenuseid osutavad 
ettevõtjad (edaspidi veoettevõtjad) on antud 
aastal ostnud või liisinud, on artiklis 2 
määratletud keskkonnasõbralikud sõidukid.

Liikmesriigid tagavad, et 25% üle 3,5tonnise 
tehniliselt lubatud suurima tegeliku massiga 
maanteeveokitest, mis avalik-õiguslikud 
asutused ning kontsessiooni või avalik-
õiguslik asutuste loa alusel 
transporditeenuseid osutavad ettevõtjad 
(edaspidi veoettevõtjad) on antud aastal 
ostnud või liisinud, on artiklis 2 määratletud 
keskkonnasõbralikud sõidukid. Esimene 
lause kehtib ainult tingimusel, et Euroopa 
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sõidukiturul on lisaks maagaasiga 
töötavatele sõidukitele tavapäraste 
hindadega kättesaadavad ka diisliga 
töötavad sõidukid artikli 2 tähenduses. 

Or. de

Selgitus

Käesoleval ajal ei ole Euroopa sõidukiturul saada turul tavapäraste hindadega diisliga 
töötavaid, eriti keskkonnasõbraliku sõiduki standardile vastavaid busse. See kujutaks endast 
ühekülgset ja seadusega ettenähtud maagaasitööstuse eelistamist ja sekkuks turgu lubamatul 
viisil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 20
Artikkel 3

Liikmesriigid tagavad, et 25%ne kvoot üle 
3,5tonnise tehniliselt lubatud suurima 
tegeliku massiga maanteeveokitest, mis 
avalik-õiguslikud asutused ning 
kontsessiooni või avalik-õiguslik asutuste 
loa alusel transporditeenuseid osutavad 
ettevõtjad (edaspidi veoettevõtjad) on antud 
aastal ostnud või liisinud, on artiklis 2 
määratletud keskkonnasõbralikud sõidukid.

Liikmesriigid tagavad, et 25% üle 3,5tonnise 
tehniliselt lubatud suurima tegeliku massiga 
maanteeveokitest, mis avalik-õiguslikud 
asutused ning artikli 1 tähenduses 
kontsessiooni või avalik-õiguslik asutuste 
loa alusel transporditeenuseid osutavad 
ettevõtjad (edaspidi veoettevõtjad) on antud 
aastal ostnud või liisinud, on artiklis 2 
määratletud keskkonnasõbralikud sõidukid.

Or. de

Selgitus

Artikkel 3 seab väikeettevõtted asjakohatult halba olukorda, sest 25%line kvoot avaldab neile 
suuremat mõju kui keskmistele või suurtele ettevõtetele. Väikeettevõtted (vähem kui 50 
töötajat tähendab enamasti isegi vähem kui 40 sõidukit) ei osta üle ühe sõiduki aastas, 
tavaliselt isegi ainult iga üheksa aasta järel (seaduslik amortisatsioon), nii et see oleks 
seadusega sätestatud konkurentsimoonutus väikeettevõtete kahjuks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reinhard Rack

Muudatusettepanek 21
Artikkel 3

Liikmesriigid tagavad, et 25%ne kvoot üle 
3,5tonnise tehniliselt lubatud suurima 
tegeliku massiga maanteeveokitest, mis 

Liikmesriigid tagavad, et 25% üle 3,5tonnise 
tehniliselt lubatud suurima tegeliku massiga 
maanteeveokitest, mis avalik-õiguslikud 
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avalik-õiguslikud asutused ning 
kontsessiooni või avalik-õiguslik asutuste 
loa alusel transporditeenuseid osutavad 
ettevõtjad (edaspidi veoettevõtjad) on antud 
aastal ostnud või liisinud, on artiklis 2 
määratletud keskkonnasõbralikud sõidukid.

asutused ning artikli 1 tähenduses
kontsessiooni või avalik-õiguslik asutuste 
loa alusel transporditeenuseid osutavad 
ettevõtjad (edaspidi veoettevõtjad) on antud 
aastal ostnud või liisinud, on artiklis 2 
määratletud keskkonnasõbralikud sõidukid.

Or. de

Selgitus

Artikkel 3 seab väikeettevõtted asjakohatult halba olukorda, sest 25%line kvoot avaldab neile 
suuremat mõju kui keskmistele või suurtele ettevõtetele. Mikroettevõtted ei osta üle ühe 
sõiduki aastas, nii et 25%line kvoot tähendab nende ettevõtjate puhul faktiliselt 100%list 
kvooti. Nad peaksid soetama pidevalt uusi ja kulukaid sõidukeid, sel ajal kui keskmise 
suurusega/suurtel ettevõtetel tuleks hankida ainult 25% uusi sõidukeid. See kujutab endast 
seadusega sätestatud konkurentsimoonutust mikroettevõtete kahjuks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 22
Artikli 3 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriigid, mille juurde kuuluvad 
EÜ asutamislepingu artikli 299 lõikes 2 
nimetatud äärepoolseimad alad, võivad 
otsustada võtta käesoleva direktiivi 
kohaldamisel üleminekumeetmeid 
maksimaalselt kaheaastaseks perioodiks.

Or. pt

Selgitus

Artikli 3 eesmärgiks on:

1. Kohaldada EÜ asutamislepingu artikli 299 lõike 2 sätteid.

2. Võimaldada kõnealuse direktiivi tõhusat kohaldamist äärepoolseimatel aladel, vähendades 
tunduvalt suuremaid kulusid, mis tekivad äärepoolseimate alade transpordisektoris pidevalt 
raskendatud tingimuste tõttu, mille all kõnealused Portugali, Hispaania ja Prantsusmaa 
piirkonnad kannatama peavad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Reinhard Rack

Muudatusettepanek 23
Artikli 3 lõige 1 b (uus)
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1 b. Erandiks lõikest 1 on mikroettevõtted.

Or. de

Selgitus

Artikkel 3 seab väikeettevõtted asjatult halba olukorda, sest 25%ne kvoot avaldab neile 
suuremat mõju kui keskmistele või suurtele ettevõtetele. Mikroettevõtted ei osta üle ühe 
sõiduki aastas, nii et 25%ne kvoot tähendab nende ettevõtjate puhul faktiliselt 100%-list 
kvooti. Nad peaksid soetama pidevalt uusi ja kulukaid sõidukeid, samas kui keskmise 
suurusega või suurtel ettevõtetel tuleks hankida ainult 25% uusi sõidukeid. See kujutab endast 
seadusega sätestatud konkurentsimoonutust mikroettevõtete kahjuks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 24
Artikli 3 lõige 1 c (uus)

1 c. Erandiks lõikest 1 on väikeettevõtted (< 
50 töötajat).

Or. de

Selgitus

Artikkel 3 seab väikeettevõtted asjakohatult halba olukorda, sest 25%ne kvoot avaldab neile 
suuremat mõju kui keskmistele või suurtele ettevõtetele. Väikeettevõtted (vähem kui 50 
töötajat tähendab enamasti isegi vähem kui 40 sõidukit) ei osta üle ühe sõiduki aastas, 
tavaliselt isegi ainult iga üheksa aasta järel (seaduslik amortisatsioon), nii et see oleks 
seadusega sätestatud konkurentsimoonutus väikeettevõtete kahjuks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marta Vincenzi

Muudatusettepanek 25
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 ette nähtud
keskkonnasõbraliku sõiduki määratlust peab
tehnika arenguga õigeaegselt kohandama
artikli 6 lõikes 2 sätestatud korras ja 
laiendama tehnoloogilistele alternatiividele. 
Keskkonnasõbraliku sõiduki määratlus 
peab lisaks keskkonnamõjude 
parameetritele arvestama energiatõhusust.

Or. it
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Selgitus

Eriti keskkonnasõbraliku sõiduki määratlust tuleks muuta nii, et võetakse arvesse 
energiatõhususe parameetreid ja kaasatakse uuenduslik tehnoloogia vastavalt Euroopa 
energiapoliitika suunistele ja ühenduse alternatiivsete kütuste nõuetele. Eriti 
keskkonnasõbraliku sõiduki määratluse kitsendamisel jäetakse arvestamata sõidukid, mis ei 
eralda tavapäraseid heitmeid ja mis aitavad suuremal määral kaasa energia säästmisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Liberadzki

Muudatusettepanek 26
Artikli 6 lõige 1

1. Liikmesriigid koostavad kord aastas alates 
artikli 7 lõikes 1 esitatud kuupäevast 
asjaomase kalendriaasta kohta statistika 
avalik-õiguslike asutuste või veoettevõtjate 
ostetud või liisitud eriti keskkonnasõbralike 
sõidukite arvu ja osakaalu kohta.

1. Liikmesriigid koostavad kord aastas alates 
artikli 7 lõikes 1 esitatud kuupäevast 
asjaomase kalendriaasta kohta statistika 
avalik-õiguslike asutuste või veoettevõtjate 
ostetud või liisitud eriti keskkonnasõbralike 
sõidukite arvu sõidukiliikide (bussid, 
veokid) lõikes ja osakaalu kohta.

Or. pl

Selgitus

Tuleb luua võimalus täpsemalt analüüsida käesoleva direktiivi ellurakendamise astet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Emanuel Jardim Fernandes

Muudatusettepanek 27
Artikli 6 lõige 1

1. Liikmesriigid koostavad kord aastas 
alates artikli 7 lõikes 1 esitatud kuupäevast 
asjaomase kalendriaasta kohta statistika 
avalik-õiguslike asutuste või veoettevõtjate 
ostetud või liisitud eriti keskkonnasõbralike 
sõidukite arvu ja osakaalu kohta.

1. Liikmesriigid koostavad iga kahe aasta 
järel alates artikli 7 lõikes 1 esitatud 
kuupäevast asjaomase kalendriaasta kohta 
statistika avalik-õiguslike asutuste või 
veoettevõtjate ostetud või liisitud eriti 
keskkonnasõbralike sõidukite arvu ja 
osakaalu kohta.

Liikmesriigid edastavad kõnealuse teabe igal 
aastal komisjonile hiljemalt 30. septembriks.

Liikmesriigid edastavad kõnealuse teabe iga 
kahe aasta järel komisjonile hiljemalt 30. 
septembriks.

Or. pt



PE 374.104v01-00 12/13 AM\614756ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Käesoleva muudatuse eesmärgiks on tagada antud artikli sätete kohaldamine, karmistamata 
kohaldamisega seotud bürokraatlikke nõudeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Willi Piecyk

Muudatusettepanek 28
Artikli 6 lõige 2

2. Komisjon koostab kõnealuse teabe põhjal 
aastaaruande käesolevas direktiivis 
sätestatud nõuete järgmise kohta.

2. Komisjon koostab kõnealuse teabe põhjal 
aastaaruande käesolevas direktiivis 
sätestatud stiimulite järgmise kohta.

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

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 
vajaduse korral ettepanekud eelkõige 
keskkonnasõbralike sõidukite müügi 
edendamise kohta sõiduautode ja alla 
3,5tonnise massiga kergeveokite osas.

Or. de

Selgitus

Vabatahtlikkus tundub olevat parem põhimõte. Sarnaste asjaoludega juhtumil, kui oli 
tegemist direktiiviga 2003/30/EÜ, millega edendatakse biokütuste ja muude taastuvkütuste 
kasutamist transpordisektoris, Euroopa seadusandja ükskord juba otsustas valida kõnealuse 
tee.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Willi Piecyk

Muudatusettepanek 29
Artikli 7 lõige 1

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi 
järgimiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt 12 kuu jooksul alates artiklis 8 
esitatud kuupäevast. Nad edastavad 
komisjonile viivitamata nende 
õigusnormide teksti ning nende 
õigusnormide ja käesoleva direktiivi sätete 

välja jäetud
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vastavustabeli.
Kui liikmesriigid need normid vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse normidesse 
või nende normide ametliku avaldamise 
korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 
ette liikmesriigid.

Or. de


