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Muudatusettepanek 10
Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni ettepaneku tagasi.

Or. de

Selgitus

Eeldatakse, et keskkonnasõbralike maanteeveokite edendamise direktiiviga ei kaasne 
nimetamisväärses mahus mõju õhupuhtusele või kliimakaitse eesmärkide saavutamisele. 
Adressaatide ring on suhteliselt väike (8,25% turust). Kõnealused sõidukid ei ole igal pool 
kättesaadavad. Lisaks sellele jõustub 2008.–2009. aastal EURO 5 norm, mis on peaaegu 
identne EEV standardiga.
Sellele räägivad vastu olulised tekkivad lisakulud, mis on saavutatava tuluga võrreldes 
ebaproportsionaalsed.
Otstarbekam ja odavam oleks auahne Euro 6 normi edendamine, mille laialdane mõju viiks 
jätkusuutlikult õhusaaste vähendamiseni.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 11
Tagasilükkamisettepanek
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Euroopa Parlament lükkab komisjoni ettepaneku tagasi.

Or. de

Selgitus

Eeldatakse, et käesoleva ettepanekuga ei kaasne nimetamisväärses mahus mõju õhupuhtusele 
või kliimakaitse eesmärkide saavutamisele. Sõidukite kohta kehtivad Euro 5 normi 
tootepõhised keskkonnaeeskirjad, mis 2008. aastal ka jõustuvad.
Kõnealune ettepanek tuleks võtta kaalumisele alles siis, kui on olemas Euro 6 piirväärtused. 
Erinevad vaheastmed tekitavad vaid ebakindlust ega ole ka keskkonnapoliitika aspektist 
mõistlikud. Lisaks sellele ei eeldata, et direktiiv, mis sätestab hankekvoodi eriti 
keskkonnasõbralikele sõidukitele, mida turul saada ei ole, käivitaks sõidukitööstuses 
vajalikud arenguimpulsid. Direktiiv avaldaks mõju ainult vähem kui igale kümnendale 
soetatavale sõidukile; äärmiselt suured lisakulud, mis sellega kohalikele omavalitsustele 
kaasnevad, on tulemusega võrreldes ebaproportsionaalsed.

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 12
Punkt 1 a (uus)

1 a. palub nõukogul mitte asuda ühisele seisukohale ja palub komisjonil võtta ettepanek 
tagasi;

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 13
Punkt 1 a (uus)

1 a. palub nõukogul mitte asuda ühisele seisukohale ja palub komisjonil võtta ettepanek 
tagasi;

Or. de

Selgitus

Eeldatakse, et käesoleva ettepanekuga ei kaasne nimetamisväärses mahus mõju õhupuhtusele 
või kliimakaitse eesmärkide saavutamisele. Sõidukite kohta kehtivad Euro 5 normi 
tootepõhised keskkonnaeeskirjad, mis 2008. aastal ka jõustuvad.

Kõnealune ettepanek tuleks võtta kaalumisele alles siis, kui on olemas Euro 6 piirväärtused. 
Erinevad vaheastmed tekitavad vaid ebakindlust ja ega ole ka keskkonnapoliitika aspektist 
mõistlikud. Lisaks sellele ei eeldata, et direktiiv, mis sätestab hankekvoodi eriti 
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keskkonnasõbralikele sõidukitele, mida turul saada ei ole, käivitaks sõidukitööstuses 
vajalikud arenguimpulsid. Direktiiv avaldaks mõju ainult vähem kui igale kümnendale 
riigihankena soetatavale sõidukile; äärmiselt suured lisakulud, mis sellega kohalikele 
omavalitsustele kaasnevad, on tulemusega võrreldes ebaproportsionaalsed.

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 14
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 
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.

(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 
kõnealune norm olevat käesolevas direktiivis 
kasutatud keskkonnasõbraliku sõiduki 
määratluse jaoks raskeveokite puhul kõige 
kohasem. Tehnika arengu viimast sõna 
arvesse võttes tuleks siiski ette näha 
kõnealuse määratluse muutmise võimalus.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek15
Põhjendus 9
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(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, mis toob endaga kaasa õhu 
kvaliteedi paranemise ja seega eriti ka 
elukvaliteedi märkimisväärse tõusu 
linnades, mis on asutamislepingu artikli 2 
kohaselt Euroopa Ühenduse kohustus.

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärgiks on selgitada, et direktiivis seatud keskkonnasõbralike sõidukite 
riigihankekohustused täidavad samal ajal ühendusele Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artiklis 2 pandud keskkonna kvaliteedi parandamise ja elukvaliteedi tõstmise ülesandeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 10

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

(10) Keskkonnasõbralike sõidukite 
riigihangete edendamine peaks aitama kaasa 
saaste ja energiatarbimise vähendamisele 
ning tõukama tagant selliste 
sõidukitehnoloogia lahenduste kiiremat 
turuleviimist.

Or. de

Selgitus

Avalik-õiguslike asutuste eriti keskkonnasõbralike sõidukite hankimise kohustusest tuleks 
loobuda.
Paindlikum regulatsioon võimaldaks paremini arvese võtta kõnealuste sõidukite tegelikku 
kättesaadavust, mida ei ole veel igal pool, ning vastavaid kohalikke olusid ja rahalisi 
võimalusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 10
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(10) Keskkonnasõbralike sõidukite 
kohustuslikud riigihanked peaksid aitama 
kaasa saaste ja energiatarbimise 
vähendamisele ning soodustama selliste 
sõidukitehnoloogia lahenduste kiiremat 
turuleviimist.

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

Or. pl

Selgitus

ELi uute liikmesriikide rahalisi võimalusi silmas pidades on sõnastus „keskkonnasõbralike 
sõidukite järkjärgulised riigihanked" vastuvõetavam ja kergemini ellurakendatav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 18
Põhjendus 10

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

(10) Keskkonnasõbralike sõidukite 
riigihanked aitavad kaasa saaste ja 
energiatarbimise vähendamisele ning 
soodustavad selliste sõidukitehnoloogia 
lahenduste kiiremat turuleviimist. Seetõttu 
tuleks seda avalikus ja erasektoris 
vabatahtlikkuse alusel ulatuslikult 
edendada.

Or. en

Selgitus

Keskkonnasõbralike sõidukite hankimist tuleks kõikides sektorites, kaasa arvatud avalik-
õiguslikud asutused, tööstusettevõtted ja kodumajapidamised, aktiivselt soodustada, et 
tekitada suur nõudlus keskkonnasõbralike sõidukite järele. Suure nõudluse tekitamine seab 
tööstusettevõtted olukorda, kus nad hakkavad kõnealuseid sõidukeid suures mahus 
taskukohaste hindadega tootma.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 11

(11) Käesolev direktiiv ei takista 
liikmesriike samuti edendamast vähem kui 
3,5tonnistesse massikategooriatesse 
kuuluvate parandatud 

välja jäetud
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keskkonnasäästlikkusega sõidukite 
riigihankeid, eelistades viimaseid 
saasteainete heidet käsitlevaid Euro norme 
vastavalt direktiivile 70/220/EÜ, ning 
sõiduautode kategoorias sõidukeid, mille 
süsinikdioksiidiheide on alla 120 g/km, 
võttes arvesse kõiki sõidukitehnoloogiad, 
sealhulgas niisuguseid, mis kasutavad 
bensiini ja diiselkütust, samuti 
alternatiivseid kütuseid ja tehnoloogiad, 
täpsemalt biokütuseid, maagaasi, LPGd, 
vesinikku ning elektri- või kombineeritud 
jõuseadmeid.

Or. pl

Selgitus

Nimetatud sõiduautode kategooriasse kuuluvate sõidukite eelistamine võib viia 
korruptsioonini, sest soodustatakse ühte või mitut firmat.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 11

(11) Käesolev direktiiv ei takista 
liikmesriike samuti edendamast vähem kui 
3,5tonnistesse massikategooriatesse 
kuuluvate parandatud 
keskkonnasäästlikkusega sõidukite 
riigihankeid, eelistades viimaseid 
saasteainete heidet käsitlevaid Euro norme 
vastavalt direktiivile 70/220/EÜ, ning 
sõiduautode kategoorias sõidukeid, mille 
süsinikdioksiidiheide on alla 120 g/km, 
võttes arvesse kõiki sõidukitehnoloogiad, 
sealhulgas niisuguseid, mis kasutavad 
bensiini ja diiselkütust, samuti alternatiivseid 
kütuseid ja tehnoloogiad, täpsemalt 
biokütuseid, maagaasi, LPGd, vesinikku 
ning elektri- või kombineeritud 
jõuseadmeid.

(11) Käesolev direktiiv kohustab 
liikmesriike lisaks sellele samuti edendama 
vähem kui 3,5tonnistesse 
massikategooriatesse kuuluvate parandatud 
keskkonnasäästlikkusega sõidukite 
riigihankeid, eelistades viimaseid 
saasteainete heidet käsitlevaid Euro norme 
vastavalt direktiivile 70/220/EÜ, ning 
sõiduautode kategoorias sõidukeid, mille 
süsinikdioksiidiheide on alla 120 g/km 
(alates 2010. aastast 100 g/km); võttes 
arvesse kõiki sõidukitehnoloogiad, 
sealhulgas niisuguseid, mis kasutavad 
bensiini ja diislikütust, samuti alternatiivseid 
kütuseid ja tehnoloogiad, täpsemalt 
biokütuseid, maagaasi, LPGd, vesinikku 
ning elektri- või kombineeritud 
jõuseadmeid.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 12

(12) Sõidukite ostmise või liisimise 
kohustust tuleks kohaldada samamoodi 
kõikide ühistransporditeenuste osutajate 
suhtes.

(12) Sõidukite ostmise või liisimise 
ergutamist tuleks kohaldada samamoodi 
kõikide ühistransporditeenuste osutajate 
suhtes.

Or. de

Selgitus

Avalik-õiguslike asutuste eriti keskkonnasõbralike sõidukite hankimise kohustusest tuleks 
loobuda.
Paindlikum regulatsioon võimaldaks paremini arvese võtta kõnealuste sõidukite tegelikku 
kättesaadavust, mida ei ole veel igal pool, ning vastavaid kohalikke olusid ja rahalisi 
võimalusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 22
Põhjendus 12

(12) Sõidukite ostmise või liisimise 
kohustust tuleks kohaldada samamoodi 
kõikide ühistransporditeenuste osutajate 
suhtes.

(12) Sõidukite ostmise või liisimise 
motiivide loomist tuleks kohaldada 
samamoodi kõikide ühistransporditeenuste 
osutajate suhtes.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 3 muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 23
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 

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

tehnoloogialahenduste turuleviimine. 
Nõudluse kasvades peaks mastaabisääst 
tooma kaasa kulude kahanemise. 

Or. de

Selgitus

Kohustuslikust regulatsioonist tulenev miinimumnõudlus tuleb muudatusettepaneku 3 
(põhjendus 10) selgituses juba nimetatud põhjustel tagasi lükata. Sellest olenemata 
eeldatakse, et vastavad soovitused annavad turuleviimisele positiivse impulsi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 24
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 peaks riiklike ja 
asjakohaste ühenduse fondide, nagu näiteks 
struktuuri- ja ühtekuuluvusfondid, 
finantstoetus hüvitama kõrgemad 
riigihangetega seoses kantud kulud. 
Eeldatakse, et mõjude vähendamine 
keskkonnale ja tervisele tagab ühiskonnale 
üldise positiivse kulutasuvuse.

Or. de

Selgitus

Teatud kvoodi ulatuses keskkonnasõbralike sõidukite hankimise edendamise eesmärki on 
võimalik saavutada ainult juhul, kui avalik-õiguslikke asutusi toetatakse 
motivatsioonisüsteemide kaudu. Selleks on vaja maksta vastavate toetusprogrammide kaudu 
hüvitisi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 25
Põhjendus 14

(14) Keskkonnasõbralike sõidukite kõrgem 
hind ei tohiks põhjustada 
ühistransporditeenuste kvaliteedi 
halvenemist. Seepärast võib riiklike ja 
asjakohaste ühenduse fondide finantstoetus 

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

hüvitama kõrgemad riigihangetega seoses 
kantud kulud. Eeldatakse, et mõjude 
vähendamine keskkonnale ja tervisele tagab 
ühiskonnale üldise positiivse kulutasuvuse.

Or. en

Selgitus

Komisjon juhib õigustatult tähelepanu, et oluliselt kallimate sõidukite ostmine sisaldab 
ühistransporditeenuste osutajate väiksema konkurentsivõime riski teiste transpordiliikidega 
võrreldes ning samuti riski, et linnade ja piirkondade niigi piiratud eelarvetele pannakse 
täiendav koormus. Lisaks sellele tuleks ühenduse ja riikide tasandil luua kohalikele ja 
piirkondlikele asutustele rahalised motiivid keskkonnasõbralike sõidukite ostmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 26
Artikkel 1

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

Liikmesriike kutsutakse üles astuma 
vajalikke samme avalik-õiguslike asutuste 
poolt keskkonnasõbralike sõidukite 
hankimise edendamiseks.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidele nõuete esitamisest tuleks loobuda. Soovituse paindlikumat instrumenti 
kasutades on võimalik hankida keskkonnasõbralikke sõidukeid tegeliku kättesaadavuse, 
vastavate kohalike olude ja rahaliste võimaluste raames. Meetmed, mida avalik-õiguslikel 
asutustel on võimalik võtta, peavad looma motivatsioonisüsteemid, mis ergutavad avalik-
õiguslikke asutusi hankima keskkonnasõbralikke sõidukeid käesoleva eeskirja tähenduses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 27
Artikkel 1

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

Käesoleva direktiiv soovitab liikmesriikidel 
võtta sobivaid meetmeid, mis võivad kaasa 
aidata sellele, et avalik-õiguslikud asutused 
pööravad eriti tähelepanu 
keskkonnasõbralike sõidukite hankimisele.

Or. de
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Selgitus

Liikmesriikidele nõuete esitamisest tuleks loobuda. Sama kehtib kohustusliku kvoodi 
kehtestamise nõude kohta eriti keskkonnasõbralike sõidukite hankimisel vastavalt direktiivile 
2005/55/EÜ. Võttes arvesse paljusid erinevaid tingimusi, mille raames sõidukeid kasutatakse, 
ja asjaolu, et vastavad sõidukid ei ole seni turul kättesaadavad, ei anna siduv kohustus 
korraldada hankeid ettenähtud kvoodi ulatuses tulemusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 28
Artikkel 1

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

Käesoleva direktiiviga luuakse
liikmesriikidele motiivid vajalike sammude 
astumiseks selle tagamiseks, et avalik-
õiguslikud asutused ja erasektor hangivad 
keskkonnasõbralikke sõidukeid teatava 
kvoodi ulatuses.

Or. en

Selgitus

Keskkonnasõbralike sõidukite kohustusliku 25% suuruse hankekvoodi kehtestamine tekitab 
kohalikele ja piirkondlikele asutustele olulisi lisakulusid. Siduv kohustus osta kallimaid 
sõidukeid võib avaldada negatiivset mõju ühistranspordisüsteemide konkurentsivõimele. 
Seetõttu avaldaks vabatahtlikkuse põhimõte direktiivi eesmärkide täitmisele suuremat mõju. 
Lisaks sellele tuleks luua motiive, mis julgustavad erasektorit ostma keskkonnasõbralikke 
sõidukeid. Selle kaudu oleks võimalik saavutada positiivsemaid tulemusi ning luua avaliku ja 
erasektori jaoks võrdsed konkurentsitingimused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 29
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 raskeveok – 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. 

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 30
Artikkel 2 punkt b a (uus)

b a) Keskkonnasõbralik sõiduauto – uus 
sõiduauto, mis vastab viimastele 
saasteainete heidet käsitlevatele Euro 
normidele vastavalt direktiivile 70/220/EÜ 
ja mille süsinikdioksiidiheide on alla 120 
g/km (alates 2010. aastast 100 g/km). 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 31
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 loovad avaliku ja erasektori 
jaoks vastavad motiivid, et 25% üle 
3,5tonnise tehniliselt lubatud suurima 
tegeliku massiga maanteeveokitest, mis 
antud aastal ostetakse või liisitakse, on 
artiklis 2 määratletud keskkonnasõbralikud 
sõidukid.

Or. en

Selgitus

Keskkonnasõbralike sõidukite ostmist 25% suuruse kvoodi ulatuses vabatahtlikkuse alusel 
tuleks aktiivselt edendada. Käesoleval ajal on keskkonnasõbralikud sõidukid oluliselt 
kallimad kui traditsioonilised sõidukid. Liikmesriigid peaksid välja töötama meetmed, et luua 
kõikide sektorite jaoks motiivid keskkonnasõbralike sõidukite ostmiseks vabatahtlikkuse 
alusel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 32
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 artiklis 2 määratletud 
keskkonnasõbralike sõidukite osakaalu 
järkjärgulise suurendamise üle 3,5tonnise 
tehniliselt lubatud suurima tegeliku massiga 
maanteeveokite koguarvust, mis avalik-
õiguslikud asutused ning kontsessiooni või 
avalik-õiguslike asutuste loa alusel 
transporditeenuseid osutavad ettevõtjad
(edaspidi veoettevõtjad) on antud aastal 
ostnud või liisinud.

Or. pl

Selgitus

ELi uute liikmesriikide rahalisi võimalusi silmas pidades on sõnastus „keskkonnasõbralike 
sõidukite osakaalu järkjärgulise suurendamise" vastuvõetavam ja kergemini ellurakendatav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 33
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. 

Liikmesriikidel soovitatakse võtta 
asjakohaseid meetmeid, mis aitavad kaasa, 
et 25% üle 3,5tonnise tehniliselt lubatud 
suurima tegeliku massiga maanteeveokitest, 
mis avalik-õiguslikud asutused ning 
kontsessiooni või avalik-õiguslike asutuste 
loa alusel transporditeenuseid osutavad 
ettevõtjad (edaspidi veoettevõtjad) on antud 
aastal ostnud või liisinud, on artiklis 2 
määratletud keskkonnasõbralikud sõidukid.

Or. de

Selgitus

Eelnevast tulenev muudatus. Keskkonnasõbralike sõidukite hankimise edendamine peaks 
toimuma vabatahtlikkuse alusel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 34
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 seavad eesmärgiks, et 25%
üle 3,5tonnise tehniliselt lubatud suurima 
tegeliku massiga maanteeveokitest, mis 
avalik-õiguslikud asutused ning 
kontsessiooni või avalik-õiguslike asutuste 
loa alusel transporditeenuseid osutavad 
ettevõtjad (edaspidi veoettevõtjad) on antud 
aastal ostnud või liisinud, on artiklis 2 
määratletud keskkonnasõbralikud sõidukid.

Or. de

Selgitus

25%se keskkonnasõbralike sõidukite hankimise kvoodi järgimine tuleks kõigepealt eesmärgiks 
seada seda kohustuslikus korras kehtestamata. Selle aluseks on vajalike tehnoloogiate 
kättesaamatus erinevates sõidukiliikides ning vajadus arvestada vastavaid olusid, mida on 
võimalik täita ainult soovituse paindlikuma vahendi abil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 35
Artikli 3 lõige 1 a (uus)

Liikmesriigid tagavad, et 50% 
sõiduautodest, mis avalik-õiguslikud 
asutused ning kontsessiooni või avalik-
õiguslike asutuste loa alusel 
transporditeenuseid osutavad ettevõtjad 
(edaspidi veoettevõtjad) on antud aastal 
ostnud või liisinud, on artiklis 2 
määratletud keskkonnasõbralikud 
sõidukid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 36
Artikli 4 lõige 1
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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 võib 
tehnika arenguga kohandada artikli 5 lõikes 
2 sätestatud korras.

Or. de

Selgitus

Võrdlusnormi artikli 6 lõike 2 asendamine artikli 5 lõikega 2 on toimetamisvea parandamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 37
Artikkel 5

1. Komisjoni abistab komitee. välja jäetud
2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 
5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 
sätestatut. Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 
lõikes 6 sätestatud ajavahemik on …[ei või 
ületada 3 kuud]. 
3. Komitee võtab vastu oma töökorra.

Or. de

Selgitus

Komisjoni abistamiseks ei ole vaja komiteed. Komiteest loobumine kujutab endast ka 
halduskulude vähendamise meedet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 38
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. 

välja jäetud

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

Or. de
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Selgitus

Halduskulude vähendamise meede

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 39
Artikli 6 lõige 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.

Liikmesriigid koostavad kaks aastat pärast
artikli 7 lõikes 1 esitatud kuupäeva statistika
avalik-õiguslike asutuste või veoettevõtjate 
ostetud või liisitud eriti keskkonnasõbralike 
sõidukite arvu ja osakaalu kohta, 
sõidukiparkide viimase keskmise EURO 
näitaja ja selle iga-aastase muutumise 
kohta.

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

Or. de

Selgitus

Kõnealuse aruandluse eesmärgiks on dokumenteerida, milliseid tulemusi on saavutatud 
keskkonnasõbralike sõidukite hankimise ning sõidukipargi uuendamise osas.
Kahe aasta pärast esitatav aruandlus arvestab bürokraatia vähendamise ja dereguleerimise 
põhimõttelise eesmärgiga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 40
Artikli 6 lõike 1 esimene lõik

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.

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

Or. pl
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Selgitus

Väiksemad veoettevõtjad, kellel on üks või kaks sõidukit ja kes otsustavad sõidukeid juurde 
osta või liisida, on kooskõlas käesoleva direktiiviga (KOM(2005)0634 (lõplik)) kohustatud 
halduseeskirjade alusel liisima või ostma keskkonnasõbralikke sõidukeid, mis on sageli 
seotud suuremate kuludega.
Antud sõnastus on vastuolus vaba konkurentsi põhimõttega siseturul, sest suurematel 
veoettevõtjatel on võimalik keskkonnasõbralike sõidukite ostmisega seoses tekkivad kulud 
klientidele üle kanda, samal ajal kui väiksemad kaotavad rahalise likviidsuse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Matthias Groote, Jutta D. Haug

Muudatusettepanek 41
Artikli 6 lõige 2

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

2. 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 võetud 
meetmeid, edasise tegevuse vajadust ning 
tehakse vajaduse korral ettepanekud 
eelkõige keskkonnasõbralike sõidukite 
riigihanke kohustuse kehtestamise kohta.

Or. de

Selgitus

Eelnevast tulenev muudatus. Halduskulude vähendamise meede.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 42
Artikli 6 lõige 2

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

2. Komisjon koostab liikmesriikide teabe 
põhjal vastavalt artikli 6 lõikele 1 hiljemalt 
kolm aastat pärast artikli 1 lõikes 1 
kehtestatud kuupäeva aruande direktiivi 
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kohaldamise kohta. Aruandes hinnatakse 
käesoleva direktiivi mõju, liikmesriikide 
võetud meetmeid, edasise tegevuse vajadust 
ning tehakse vajaduse korral ettepanekud 
eelkõige keskkonnasõbralike sõidukite 
riigihanke kohustuse kehtestamise 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.

Or. de

Selgitus

Saavutatud tulemustest ja turu arengust sõltuvalt on võimalik võtta edasisi meetmeid, nagu 
näiteks kohustuse kehtestamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 43
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 
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 riigihanke 
motiivide laiendamise kohta sõiduautodele ja
alla 3,5tonnise massiga kergeveokitele.

Or. en
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Selgitus

Kohustuste kehtestamisega kaasneks kohalike ja piirkondlike asutuste jaoks olulised 
lisakulud; seetõttu tuleks luua vastavad motiivid, et suurendada keskkonnasõbralike sõidukite 
ostmist vabatahtlikkuse alusel, milleks on vaja ka piisavalt rahalisi vahendeid.


