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Muudatusettepanek 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Ettepanek võtta direktiiv

Tagasilükkamise ettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. de

Selgitus

Ettepanek on vastuolus vabaturumajanduse põhimõttega ja piirab suurel määral kohalike 
asutuste hankevõimalusi. Lisaks ei arvesta läbivaadatud ettepanek seisukohta (A6-
0232/2006), mille parlamendikomisjonid 29. juunil 2006. aastal vastu võtsid.

Muudatusettepanek 13
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
juhtida turgu keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate sõidukite suunas ja eriti –
kuna sellel oleks oluline keskkonnamõju 
– mõjutada turgu suurtes kogustes 
toodetavate standardsõidukite, selliste 
nagu sõiduautod, bussid, veokid jms, 
suunas. Seepärast ei ole kavas mõjutada 
hankeotsuseid sõidukite kohta, mis 
osutavad eluliselt olulisi
hädaabiteenuseid, või erisõidukeid.

Or. en

Selgitus

Alarmsõidukid ja teised erisõidukid on kallid ja neid toodetakse väikestes kogustes, mis 
tähendab, et nad ei ole tõhusad turu mõjutajad.
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Muudatusettepanek 14
Inés Ayala Sender

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 et kõigi lisas nimetatud 
kütuseliikidega varustamiseks 
paigaldatakse vajalikud seadmed.

Or. es

Muudatusettepanek 15
Anja Weisgerber

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 võiks tagada, et 
mastaabisäästuga kaasneb kulude 
kahanemine.

Or. de

Selgitus

Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der 
EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission 
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hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ Nachfrage 
sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der Kommission 
offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern auch die 
Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr unterschiedlichen 
Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise oder der Preiselastizität 
der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Muudatusettepanek 16
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kõige suuremat mõju turule koos 
parima tulemusega tulususe osas avaldab
see, kui sõiduki kogu kasutusiga hõlmavad 
energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heitega seotud kulud lisatakse 
kohustuslikult ühistransporditeenuste 
osutamisel kasutatavate sõidukite 
hankelepingu sõlmimise kriteeriumide 
hulka.

(13) Üks mõju turule koos parima 
tulemusega tulususe osas võib olla see, kui 
sõiduki kogu kasutusiga hõlmavad 
energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heitega seotud kulud lisatakse 
ühistransporditeenuste osutamisel 
kasutatavate sõidukite hankelepingu 
sõlmimise kriteeriumide hulka.

Or. de

Selgitus

Komisjoni oletus, et kõige suurem mõju turule koos parima tulemusega tulususe osas 
saavutataks sellega, kui sõiduki kogu kasutusiga hõlmavad energiatarbimise, süsinikdioksiidi 
ja saasteainete heitega seotud kulud lisatakse kriteeriumide hulka, jätab välja hankelepingu 
sõlmimise majanduslikud kriteeriumid, näiteks hoolduskulud. Läbivaadatud ettepanekus 
osutatud keskkonnakriteeriumidel on seoses keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
sõidukitega üksnes teisejärguline tähtsus.
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Muudatusettepanek 17
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heite lisamine lepingu 
sõlmimise tingimustesse ei tekita 
kogukulude suurenemist, vaid pigem 
tähendab see sõiduki kogu kasutusiga 
hõlmavate kulude kajastamist 
hankeotsuses. Lisaks heitkoguste Euro-
norme sätestavale seadusandlusele, millega 
kehtestatakse maksimaalsed heitkoguste 
piirväärtused, omistatakse sellise 
lähenemisviisiga rahalised väärtused 
tegelikele saasteainete heitkogustele ega 
nõuta lisanormide kehtestamist.

(14) Energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heite lisamine lepingu 
sõlmimise tingimustesse võib tähendada
sõiduki kogu kasutusiga hõlmavate kulude 
kajastamist hankeotsuses. Lisaks 
heitkoguste Euro-norme sätestavale 
seadusandlusele, millega kehtestatakse 
maksimaalsed heitkoguste piirväärtused, 
omistatakse sellise lähenemisviisiga 
rahalised väärtused tegelikele saasteainete 
heitkogustele ega nõuta lisanormide 
kehtestamist.

Or. de

Selgitus

Die Annahme der EU-Kommission, dass durch die Einbeziehung der Kriterien für die 
Beschaffung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge keine höheren Gesamtkosten anfallen, 
trifft nicht in jedem Fall zu, da sie von der Nutzung des einzelnen Fahrzeugs abhängt (z.B. 
Nutzungsintensität; Einsatz in städtischen Zentren oder im Überlandverkehr; Einsatz in 
Bergregionen oder auf dem flachen Land). Allein der zusätzliche Verwaltungsaufwand bei 
einer obligatorischen Berücksichtigung des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der 
Schadstoffemissionen können durchaus höhere Gesamtkosten entstehen, die zu Steigerungen 
bei den Ticketpreisen führen.

Muudatusettepanek 18
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) ExternE uurimus, komisjoni 
programm „Puhas õhk Euroopale” (Clean 
Air For Europe – CAFE) ning HEATCO 
uurimus on selgitanud süsinikdioksiidi, 

(15) ExternE uurimus, komisjoni 
programm „Puhas õhk Euroopale” (Clean 
Air For Europe – CAFE) ning HEATCO 
uurimus on selgitanud süsinikdioksiidi, 
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lämmastikoksiidide, muude süsivesinike 
kui metaani ja tahkete osakeste heite 
kulusid. Kulusid arvestatakse ajaldatud 
väärtuses, et pakkumismenetlus oleks 
lihtne.

lämmastikoksiidide, muude süsivesinike 
kui metaani ja tahkete osakeste heite 
kulusid. Siiski tuleks teha vahet 
kasvuhoonegaasidel ja mürgistel ainetel, 
kuna viimasel juhul tähendaks see 
rahalise väärtuse eelistamist inimeste 
tervisele.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Glenis Willmott

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Samuti tuleks selgitada, et samaaegselt käesolevas direktiivis nimetatud kriteeriumidega võib 
kasutada teisi kriteeriume ja meetodeid. Seetõttu on käesolevat põhjendust muudetud ja see 
on lisatud direktiivi põhisätetele uue artiklina pärast artiklit 4.

Muudatusettepanek 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

rakendamine keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate sõidukite hankel ei välista 
lepingu sõlmimise kriteeriumide 
prioritiseerimist ega muude asjakohaste 
kriteeriumide kasutamist. See ei välista ka 
keskkonnasõbralikkuse suurendamise 
eesmärgil moderniseeritud sõidukite 
valikut.

Or. en

Selgitus

Prioriteetide kehtestamine hankelepingu sõlmimise kriteeriumide vahel on iga hanget 
korraldava asutuse kohustus. Direktiivis peaks tehtama selgeks, et riigiasutustele jäetakse 
paindlikkus seoses hankemenetlusega, mida nad kohaldama peaksid, ja ka seoses sellega, kui 
kaalukaks peavad nad sõiduki kasutusiga hõlmavaid hankelepingu sõlmimise kriteeriume oma 
lõplikes ostuotsustes. 

Muudatusettepanek 21
Anja Weisgerber

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

Or. de

Selgitus

Kui tuleb vältida EÜ asutamislepingu artikli 5 tähenduses subsidiaarsuse põhimõtte 
rikkumist, ei saa ELi tasandil keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite hanke 
kriteeriumide kohustuslikku kohaldamist sätestada. Energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heitega seotud kulude kohustuslik lisamine lepingu sõlmimise kriteeriumidena on 
vastuolus hanget käsitlevate üldiste ELi direktiividega.
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Muudatusettepanek 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Kohaldada tuleks direktiivides 
2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ sätestatud 
võrdlusaluseid.

Or. de

Selgitus

Tuleks selgitada, et kohaldada tuleb direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ sätestatud 
miinimumvõrdlusaluseid. Väiksemamahulised hanked tuleks välja jätta, et tagada eeskirjade 
rakendatavus.

Muudatusettepanek 23
Hanne Dahl

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Ühine fossiilenergiast lähtuva 
süsinikdioksiidi maksu alammäär tekitaks 
rahalisi vahendeid taastuvenergiale 
üleminekusse investeerimise 
rahastamiseks ja aitaks kaasa energia 
säästmisele.

Or. en

Selgitus

Kliimamuutused on nii olulised, et meil on vaja keskkonnasõbralikumate ja 
energiatõhusamate mootorsõidukite edendamisel võtta tõsiseid meetmeid.
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Muudatusettepanek 24
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kuna keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate sõidukite edendamise 
eesmärki ei ole võimalik piisavalt 
saavutada liikmesriikide tasandil ning 
seega nõuab see meetmeid ühenduse 
tasandil, et luua piisav hulk sõidukeid 
Euroopa tööstuse kulutasuvaks arenguks, 
võib ühendus võtta meetmeid vastavalt EÜ 
asutamislepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttele. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei minda käesoleva 
direktiiviga kaugemale, kui nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalik,

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Komisjon oletab lihtsalt, et keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite kasutamise 
eesmärki ei ole võimalik liikmesriikides eraldi piisaval määral saavutada, ja et meetmega 
ühenduse tasandil saavutatakse Euroopa tööstusharu kulutasuva arengu jaoks sõidukite 
kriitiline mass.

Muudatusettepanek 25
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
jätkama linnatranspordiga seotud 
algatuste, näiteks Euroopa programmide 
CIVITAS ja „Arukas energeetika“ 
toetamist.
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Or. de

Selgitus

ELi algatused, näiteks Euroopa programmid CIVITAS ja „Arukas energeetika”, on osutunud 
väga edukateks keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite kasutamise julgustamisel ja 
neid tuleks sellepärast edasi toetada.

Muudatusettepanek 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Liikmesriigid ja komisjon peaksid 
jätkama linnatranspordiga seotud 
algatuste, näiteks programmide CIVITAS 
ja „Arukas energeetika“ toetamist.

Or. de

Selgitus

ELi algatused, näiteks Euroopa programmid CIVITAS ja „Arukas energeetika”, on osutunud 
väga edukateks keskkonnasõbralike ja energiatõhusate sõidukite kasutamise julgustamisel ja 
neid tuleks sellepärast edasi toetada.

Muudatusettepanek 27
Holger Krahmer

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 

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 



PE407.696v01-00 12/41 AM\726332ET.doc
Freelance-tõlge

ET

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.

hõlmavad energiatarbimise, 
süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud 
lepingu sõlmimise tingimuste hulka, ning 
kui riigiasutuste välja antud lepingu, 
litsentsi, loa või volituse alusel tegutsevad 
ettevõtjad ostavad selliseid sõidukeid, 
lisatakse need kulud ostutingimuste hulka. 
Mootorsõidukid, mida kasutavad 
asutused/ettevõtjad tegevustoetuse 
pakkumiseks ja infrastruktuuri 
säilitamiseks seoses kohaliku 
ühistranspordiga, jäetakse käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja.

Or. de

Selgitus

Erisõidukeid, mida kasutatakse seoses kohaliku ühistranspordiga, näiteks selleks, et hooldada 
õhuliine, toodetakse väga vähe ja ühekordsete mudelitena. Sellised sõidukid tuleks direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta, kuna nende suures ulatuses varieeruvad sõidutsüklid välistavad 
energiatarbimise ja saasteainete heite ühtlustatud arvutamise. Kõnealune väljajätmine 
vähendaks direktiivi ülevõtmise ja rakendamise jälgimisega seotud kulusid.

Muudatusettepanek 28
Martin Callanan

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 kui 
direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ 
määratletud tähenduses tellivad asutused 
või ostjad hangivad uusi mootorsõidukeid, 
lisatakse sõidukite kogu kasutusiga 
hõlmavad energiatarbimise, 
süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud 
lepingu sõlmimise tingimuste hulka, ning 
kui riigiasutuste välja antud lepingu, 
litsentsi, loa või volituse alusel tegutsevad 
ettevõtjad ostavad selliseid sõidukeid, 
lisatakse need kulud ostutingimuste hulka.
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Käesolevas direktiivis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:
– „mootorsõiduk” – sõiduk 
klassifikatsiooniga N2 või N3; kui avaliku 
teenuse osutajad kasutavad seda 
reisijateveoteenusteks, on see sõiduk 
klassifikatsiooniga N3.
– „avaliku teenuse osutaja” – Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 
2007. aasta määruses (EÜ) nr 1370/2007 
(mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse 
osutamist raudteel ja maanteel) 
määratletud teenusepakkuja.1
1 ELT L 315, 03.12.2007, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sisu Sisu ja eesmärk
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.

Käesoleva direktiivi eesmärk on toetada ja 
arendada turgu keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate sõidukite suunas. 
Sõidukite kogu kasutusiga hõlmavate 
tegelike kulude, sealhulgas 
keskkonnakulude lisamine 
riigihankemenetlustesse on üks vahend 
kõnealuse eesmärgi saavutamiseks. 
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 riigiasutuste välja antud lepingu, 
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litsentsi, loa või volituse alusel tegutsevad 
ettevõtjad ostavad selliseid sõidukeid, 
lisatakse need kulud ostutingimuste hulka.

Or. de

Selgitus

Riigihange on üks keskkonnasõbralike sõidukite turu arendamise tõhusaid vahendeid.

Muudatusettepanek 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 
soovitatakse käesolevas direktiivis, et kui 
direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ 
määratletud tähenduses tellivad asutused 
või ostjad hangivad uusi mootorsõidukeid, 
lisatakse sõidukite kogu kasutusiga hõlmav
energiatarbimine, süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heide hankesse juhisena, ning 
kui riigiasutuste välja antud lepingu, 
litsentsi, loa või volituse alusel tegutsevad 
ettevõtjad ostavad selliseid sõidukeid, 
lisatakse need osad juhisena 
ostutingimuste hulka.
(Kõnealust muudatusettepanekut juhiste 
andmise kohta kohaldatakse kogu teksti 
suhtes. Muudatusettepaneku heakskiitmine 
eeldab vastavaid muudatusi kogu tekstis. 
Kui sõnu „lepingu sõlmimise kriteeriumid” 
või „kriteeriumid” kasutatakse lepingu 
sõlmimise kriteeriumide tähenduses, tuleks 
need asendada sõnaga „juhis”. )

Or. de
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Selgitus

Ettepanekuga tehakse nõuetele vastavaks hankeid käsitlevates direktiivides kasutatud 
terminoloogia, kuid see on vastuolus hankeid käsitlevate ELi õigusaktide aluspõhimõtetega.
Praktikas moonutab see riigihangetega seotud otsuste tegemist. Selleks et teha selget vahet 
kaalumisel oleva ettepaneku sõnastuse ja riigihankeid käsitlevate õigusaktide sõnastuse 
vahel, tuleks kasutada sõna „juhis“. Paljudes piirkondades ei ole kohalikel asutustel muud 
valikut kui soetada kasutatud sõidukeid.

Muudatusettepanek31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis kasutatakse 
järgmisi mõisteid:
– „mootorsõiduk” – lisa tabelis 3 
nimetatud sõidukikategooriatega 
hõlmatud sõiduk;
– esimeses lõigus osutatud 
„teenusepakkujad” – teenusepakkujad, 
kes täidavad kohustusi avaliku 
teenindamise lepingu alusel Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 
2007. aasta määruse (EÜ) nr 1370/2007 
(mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse 
osutamist raudteel ja maanteel)1

tähenduses.
1 ELT L 315, 3.12.2007, lk 1.

Or. en
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Muudatusettepanek 32
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
jäetakse välja järgmist tüüpi sõidukid:
– sõidukid, millega osutatakse eluliselt 
olulisi hädaabiteenuseid, nagu 
kiirabiautod, siirdatavate elundite või 
verevarude sõidukid, tuletõrje- ja 
päästeautod ning hädaabisõidukid;
– erisõidukid, mida toodetakse väikeses 
mahus.

Or. en

Selgitus

Direktiivi reguleerimisala tuleb selgitada. Alarmsõidukid ja teised erisõidukid on kallid ja 
neid toodetakse väikestes kogustes, mis tähendab, et nad ei ole tõhusad turu mõjutajad.

Muudatusettepanek 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
jäetakse välja järgmised mootorsõidukid:
– ühistranspordisektoris tegevuse 
toetamisel ja infrastruktuuri hooldamisel 
kasutatavad erisõidukid;
– tuletõrjes ning tänavate ja 
kanalisatsioonisüsteemide puhastamisel 
kasutatavad erisõidukid.
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Or. en

Selgitus

Very specialised support or maintenance vehicles used in the public transport sector (e.g. 
track maintenance vehicles), but also for fire brigades, street cleaning and cleaning of sewage 
systems are procured/purchased only in very small volumes and have always individual 
design/equipment which can considerably influence the energy consumption and emissions. 
These vehicles should be excluded from the scope of the Directive as real drive cycles for 
those vehicles will vary individually and therefore the harmonised calculation of energy 
consumption or emissions will be impossible. In addition the exclusion of these vehicles from 
the scope will reduce the costs for controlling the application of this Directive.

Muudatusettepanek 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
sõidukite hanked

Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
sõidukite hanked

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 artiklis 1 a määratletud 
tähenduses tellivad asutused ja ostjad 
artiklites 2 a ja 3 määratletud metoodikat 
alati, kui nad kohaldavad uute 
mootorsõidukite hangetel sõidukite kogu 
kasutusiga hõlmavaid käitamisega seotud 
energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heite kulusid lepingu 
sõlmimise kriteeriumidena.

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

3. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. 3. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. 
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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.

jaanuaril 2012 lisatakse avalik-õiguslike 
asutuste litsentsi, loa või volituse alusel 
ühistransporditeenuste osutamisel 
kasutatavate uute mootorsõidukite ostmisel 
sõiduki kogu kasutusiga hõlmavad 
käitamisega seotud energiatarbimise, 
süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud 
ostutingimuste hulka vastavalt artiklites 
2 a ja 3 määratletud metoodikale.

Or. de

Selgitus

Paljudes piirkondades ei ole kohalikel asutustel muud valikut kui soetada kasutatud 
sõidukeid.

Muudatusettepanek 35
Holger Krahmer

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 või vastavat 
modelleerimismeetodit, mida nad sobivaks 
peavad, alati, kui nad kohaldavad 
mootorsõidukite hangetel sõidukite kogu 
kasutusiga hõlmavaid käitamisega seotud 
energiatarbimise, süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heite kulusid lepingu 
sõlmimise kriteeriumidena.

Or. de

Selgitus

Direktiiv peaks hõlbustama heade tavade arengut, võimaldades asutustel ja kohaliku 
ühistranspordisektori teenusepakkujatel kasutada kas oma modelleerimismeetodeid või 
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direktiivis väljapakutud metoodikat. Sellisel viisil võiks kasutada modelleerimismeetodeid, 
mis lähtuvad heitest tootmisallikast kuni sõidukis kasutamiseni.

Muudatusettepanek 36
Martin Callanan

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 või mis tahes 
muud samaväärset modelleerimist, mida 
nad sobivaks peavad, alati, kui nad 
kohaldavad uute mootorsõidukite hangetel 
sõidukite kogu kasutusiga hõlmavaid 
käitamisega seotud energiatarbimise, 
süsinikdioksiidi ja saasteainete heite 
kulusid lepingu sõlmimise kriteeriumidena.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärk peaks olema teha keskkonnaalased kaalutlused hankeprotsessi 
lahutamatuks osaks. Mõned tellivad asutused juba teevad seda keerulise modelleerimise 
kaudu. Direktiiv peaks võimaldama heade tavade jätkuvat arendamist, võimaldades tellivatel 
asutustel kasutada kas oma samaväärset modelleerimist või direktiivi metoodikat. See toob 
lisakasu, mis saadakse, kui tellival asutusel lubatakse kasutada modelleerimist, mis arvestab 
heidet tootmisallikast kuni sõidukis kasutamiseni. Praegu olemasolevas artiklis 3 määratletud 
metoodikas ei ole see võimalik.
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Muudatusettepanek 37
Holger Krahmer

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. 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 või vastavale 
modelleerimismeetodile, mida nad 
sobivaks peavad.

Or. de

Selgitus

Direktiiv peaks hõlbustama heade tavade arengut, võimaldades asutustel ja kohaliku 
ühistranspordisektori teenusepakkujatel kasutada kas oma modelleerimismeetodeid või 
direktiivis väljapakutud metoodikat. Sellisel viisil võiks kasutada modelleerimismeetodeid, 
mis lähtuvad heitest tootmisallikast kuni sõidukis kasutamiseni.

Muudatusettepanek 38
Martin Callanan

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 

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

Or. en

Selgitus

Paljud kogukonnapõhised organisatsioonid ja väikesed teenusepakkujad kasutavad kasutatud 
sõidukeid ja sageli ametlikus pakkumismenetluses ei osale; käesoleva direktiivi nõuded 
paneksid sellistele organisatsioonidele ebaproportsionaalse koormuse. Direktiivist tuleks 
kasutatud sõidukid välja jätta. Direktiivi eesmärk peaks olema teha keskkonnaalased 
kaalutlused hankeprotsessi lahutamatuks osaks. Mõned tellivad asutused juba teevad seda 
keerulise modelleerimise kaudu.

Muudatusettepanek 39
Holger Krahmer

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. 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 või vastavale 
modelleerimismeetodile, mida nad 
sobivaks peavad.

Or. de

Selgitus

Direktiiv peaks hõlbustama heade tavade arengut, võimaldades asutustel ja kohaliku 
ühistranspordisektori teenusepakkujatel kasutada kas oma modelleerimismeetodeid või 
direktiivis väljapakutud metoodikat. Sellisel viisil võiks kasutada modelleerimismeetodeid, 
mis lähtuvad heitest tootmisallikast kuni sõidukis kasutamiseni.
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Muudatusettepanek 40
Martin Callanan

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

Or. en

Selgitus

Paljud kogukonnapõhised organisatsioonid ja väikesed teenusepakkujad kasutavad kasutatud 
sõidukeid; käesoleva direktiivi nõuded paneksid sellistele organisatsioonidele 
ebaproportsionaalse koormuse. Direktiivist tuleks kasutatud sõidukid välja jätta. Direktiivi 
eesmärk peaks olema teha keskkonnaalased kaalutlused ostuprotsessi lahutamatuks osaks. 
Mõned ostjad juba teevad seda keerulise modelleerimise kaudu. Direktiiv peaks võimaldama 
heade tavade jätkuvat arendamist, võimaldades ostjatel kasutada kas oma samaväärset 
modelleerimist või direktiivi metoodikat.

Muudatusettepanek 41
Margrete Auken

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud 
asutused, kes soetavad 
keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid 
sõidukeid vähemalt 75% osas oma iga-
aastasest konkreetsest hankest, võivad 
kasutada märgist „keskkonnasõbralik ja 
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energiatõhus linna maanteetransport“. 
Komisjon kehtestab kõnealuse märgise 
jaoks ühtse kujunduse.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb raportööri muudatusettepanekul, kuid selles soovitatakse, et 
märgistamine piirduks nende riigiasutustega, kes ostavad selge enamiku autodest nende 
keskkonnasäästlikkuse alusel.

Muudatusettepanek 42
Martin Callanan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Käesoleva direktiiviga hõlmatud 
mootorsõidukite tootjad peavad andma 
kirjeldavad andmed nende sõidukite kogu 
kasutusiga hõlmava energiatarbimise, 
süsinikdioksiidi ja saasteainete heite 
kohta, kui neid müügiks pakutakse.

Or. en

Selgitus

Tootjatel on mootorsõidukite hanke-/ostutsüklis kõige parem positsioon selleks, et anda 
kirjeldavaid andmeid oma sõidukite kogu kasutusiga hõlmava energiatarbimise, 
süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kohta, kui neid müügiks pakutakse. Selline 
ökomärgistamise pretsedent on ELi õigusaktides juba loodud.
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Muudatusettepanek 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Valikuvõimalused artiklite 1 ja 2 

kohaldamisel
Artiklites 1 ja 2 esitatud nõuded täidetakse 
vastavalt järgmistele valikuvõimalustele:
a) tehniliste näitajate kehtestamisega 
energiatõhususe ja 
keskkonnasäästlikkuse osas 
mootorsõidukite ostudokumentides iga 
arvessevõetud mõju ning iga täiendava 
keskkonnamõju kohta või
b) energia- ja keskkonnamõju 
arvestamisega ostuotsuses, kusjuures:
– juhul, kui kohaldatakse 
hankemenetlust, tehakse seda, kasutades 
kõnealuseid mõjusid lepingu sõlmimise 
kriteeriumidena, ja
– juhul, kui kõnealused mõjud on 
ostuotsuses rahaliselt kindlaks määratud, 
kasutatakse artiklis 3 sätestatud 
metoodikat.

Or. en

Selgitus

Säte pakub liikmesriikidele suuremat paindlikkust otsustamisel, kuidas artikli 1 ja 2 nõudeid 
täita. Sättes võetakse arvesse seda, mida liikmesriigid on juba siseriiklike sätete ja erinevate 
standardite abil ära teinud.
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Muudatusettepanek 44
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Energia- ja keskkonnakulud lepingu 
sõlmimise kriteeriumidena sõidukite 
hangetel

Energia- ja keskkonnakulud lepingu 
sõlmimise kriteeriumidena uute sõidukite 
hangetel

Or. en

Selgitus

Paljud kogukonnapõhised organisatsioonid ja väikesed teenusepakkujad kasutavad kasutatud 
sõidukeid; käesoleva direktiivi nõuded paneksid sellistele organisatsioonidele 
ebaproportsionaalse koormuse. Direktiivist tuleks kasutatud sõidukid välja jätta.

Muudatusettepanek 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 3 – lõige 1 – sissejuhatav lõik

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. Artikli 2 a punkti b kohaldamisel 
väljendatakse hangetega hõlmatud uute 
sõidukite kogu kasutusiga hõlmavad 
käitamisega seotud energiatarbimise, 
süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud 
rahalises väärtuses ja arvutatakse vastavalt 
punktides a, b ja c sätestatud metoodikale.

Or. de

Selgitus

Paljudes piirkondades ei ole kohalikel asutustel muud valikut kui soetada kasutatud 
sõidukeid.
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Muudatusettepanek 46
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kasutatakse ühtset rahalist väärtust 
energiaühiku kohta. See ühtne väärtus on 
transpordisektoris kasutatava bensiini või 
diislikütuse energiaühiku madalaim hind 
enne maksude tasumist;

– kasutatakse ühtset rahalist väärtust 
energiaühiku kohta. See ühtne väärtus on 
transpordisektoris kasutatava bensiini või 
diislikütuse energiaühiku madalaim hind 
koos maksudega;

Or. en

Selgitus

Enamik riigiasutusi maksavad kütusemakse nagu iga teine tarbija ja need on osa kütusekulust 
sõiduki elutsükli jooksul.

Muudatusettepanek 47
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

(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 
või suurema kuluga.

Or. en

Selgitus

Kui näiteks kasvuhoonegaasidega seotud eesmärkidega seotud kohustuste pärast soovivad 
riigiasutused hinnata süsinikdioksiidi heite väärtust suuremaks kui tabelites, peab seda olema 
võimalik teha.
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Muudatusettepanek 48
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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.

(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 kas 
mootorsõiduki tootja esitatud kirjeldavates 
andmetes või mis tahes samaväärses 
modelleerimises, mida ostja asjakohaseks 
peab, esitatud kuluga kilogrammi kohta.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärk peaks olema teha keskkonnaalased kaalutlused sõidukiostu otsuste 
lahutamatuks osaks. Mõned sõidukite hankijad juba teevad seda keerulise modelleerimise 
kaudu. Direktiiv peaks võimaldama sellise hea tava jätkumist, andes hankijatele/ostjatele 
valiku kas kasutada oma samaväärset modelleerimist – võttes arvesse kirjeldavaid andmeid, 
mille on esitanud mootorsõidukite tootjad, kellel on hanke-/ostutsüklis parim positsioon 
selliste andmete esitamiseks – või direktiivis esitatud metoodikat.

Muudatusettepanek 49
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 

(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 
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tabelis 2 esitatud kuluga kilogrammi kohta. või kasutatakse vastavat 
modelleerimismeetodit, mida ostja 
sobivaks peab.

Or. de

Selgitus

Direktiiv peaks hõlbustama heade tavade jätkuvat arengut, võimaldades asutustel ja kohaliku 
ühistranspordisektori teenusepakkujatel kasutada kas oma modelleerimismeetodeid – mis on 
paljudel juhtudel juba välja töötatud – vastavalt sõidukitootjate esitatud andmetele või 
direktiivis väljapakutud metoodikale. 

Muudatusettepanek 50
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 heitkogusega 
grammides kilomeetri kohta ning lisa
tabelis 2 esitatud vastava kuluga grammi 
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 heitkogusega 
grammides kilomeetri kohta ning kas I lisa 
tabelis 2 esitatud ELi keskmiste väärtuste 
või I a lisas esitatud diferentseeritud 
väärtuste või, kui see on õigustatud, 
suuremate väärtuste vastava kuluga 
grammi kohta.

Or. en

Selgitus

Õhu saasteainete puhul, mis peegeldavad kohalikke olusid, peaks olema võimalik kasutada 
täpsemaid väärtuseid, kui sellised väärtused kättesaadavad on.
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Muudatusettepanek 51
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 heitkogusega 
grammides kilomeetri kohta ning lisa 
tabelis 2 esitatud vastava kuluga grammi 
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 heitkogusega 
kilogrammides kilomeetri kohta ning kas 
mootorsõiduki tootja esitatud kirjeldavates 
andmetes või mis tahes samaväärses 
modelleerimises, mida ostja asjakohaseks 
peab, esitatud vastava kuluga kilogrammi 
kohta.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärk peaks olema teha keskkonnaalased kaalutlused sõidukiostu otsuste 
lahutamatuks osaks. Mõned sõidukite hankijad juba teevad seda keerulise modelleerimise 
kaudu. Direktiiv peaks võimaldama sellise hea tava jätkumist, andes hankijatele/ostjatele 
valiku kas kasutada oma samaväärset modelleerimist – võttes arvesse kirjeldavaid andmeid, 
mille on esitanud mootorsõidukite tootjad, kellel on hanke-/ostutsüklis parim positsioon 
selliste andmete esitamiseks – või direktiivis esitatud metoodikat. 

Muudatusettepanek 52
Vittorio Prodi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Heitevabade sõidukite puhul 
tunnustatakse erilist väärtust ühes või 
enamas kategoorias. Kõnealune väärtus 
arvutatakse liitmise teel lisa tabeli 2 
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veergudes esitatud iga nullväärtuse 
kogukulu näitava arvu poolitamise teel.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Erandi tegemine olemasolevate 
alternatiivsete meetodite puhul

Komisjon võib kohalike või piirkondlike 
asutuste taotlusel, kes on töötanud välja 
kasutusea kulude, sealhulgas 
keskkonnamõju, arvutamise meetodid, 
mis on kohandatud spetsiaalselt vastavalt 
kohalikele vajadustele ja oludele, 
vabastada need kohalikud omavalitsused 
arvutuste esitamisest vastavalt artiklile 3, 
kui ollakse seisukohal, et kohaldatavatel 
meetoditel on võrdväärne positiivne mõju 
keskkonnale ning keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate sõidukite edendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Läbipaistvus

Hoolimata direktiivide 2004/17/EÜ ja 
2004/18/EÜ sätetest, tagavad 
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liikmesriigid, et artikli 3 kohaselt teevad 
kõik artiklis 2 loetletud osalejad nõudmise 
korral kättesaadavaks teabe energia- ja 
keskkonnakulude kohta seoses iga 
laekunud pakkumisega.

Or. de

Selgitus

Läbipaistvuse suurendamiseks peaksid tellivad asutused ja ostjad tegema nõudmise korral 
energia- ja keskkonnakulude alase teabe kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 55
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Seadmed

Liikmesriigid tagavad, et 1. jaanuariks 
2012 on paigaldatud vajalikud seadmed 
iga lisas kirjeldatud kütuseliigi 
tarnimiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 56
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Lisatoetus avalikule sektorile

1. Liikmesriigid peaksid kohustuma 
andma avaliku sektori töötajatele teavet 
alternatiivkütustel töötavate sõidukite 
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eeliste kohta, sealhulgas teavet tankimis-
ja hooldusseadmete asukoha, 
alternatiivkütustel töötavate sõidukite 
valiku ja talitlusvõime ning olemasolevate 
riigisiseste ja Euroopa 
soodusprogrammide kohta.
2. Liikmesriigid julgustavad ja ergutavad 
alternatiivkütuste tarnijaid tegema 
asenduskütused laialdaselt avalikkusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Riigiasutused vajavad lisatoetust, rahalisi vahendeid ja teisi soodustusi eelistatud 
keskkonnasõbralike valikute rakendamiseks. Edasiliikumisel tuleb anda juhiseid, et hankega 
tegelevatel ametnikel oleks täielikum arusaam erinevate alternatiivkütustel töötavate 
sõidukite üldisest talitlustoimest, tõhususest, kättesaadavusest ja sellest, kui kerge neid 
kasutada on.

Muudatusettepanek 57
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 b
Energia- ja keskkonnakulud lepingu 
sõlmimise kriteeriumidena sõidukite 

hangetel
Lisa tabelis 2 esitatud väärtused heite 
kulude arvutamiseks tuleb 
miinimumväärtustena arvesse võtta. Kui 
asutused otsustavad võtta keskkonnamõju 
arvesse selle rahaliselt 
kindlaksmääramise abil ning selle 
lisamisega artiklis 3 sätestatud üldisesse 
kulude hindamisse, peavad nad 
välisenergia ja keskkonnamõju 
hindamiseks kasutama suuremaid 
arvväärtusi.
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Or. en

Selgitus

Asutused peaksid saama vabalt kasutada heite kulude hindamiseks suuremaid arvväärtusi kui 
komisjoni esitatud arvud, kui nad nii otsustavad. Kõik heite hindamiseks kokku lepitud 
arvväärtused peaksid olema miinimumväärtused ja ei tohiks takistada asutusi, kes soovivad 
seda teha, keskkonnakaitset kõrgemalt hindamast.

Muudatusettepanek 58
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Muud lepingu sõlmimise kriteeriumid ja 

metoodikad
Kohustuslike kriteeriumide rakendamine 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
sõidukite hankel ei välista lepingu 
sõlmimise kriteeriumide ega muude 
asjakohaste kriteeriumide või metoodikate 
kasutamist. See ei välista ka 
keskkonnasõbralikkuse suurendamise 
eesmärgil moderniseeritud sõidukite 
valikut.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et samaaegselt käesolevas direktiivis nimetatud kriteeriumidega võib 
kasutada teisi kriteeriume ja meetodeid.
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Muudatusettepanek 59
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Rahastamisvahendid

Komisjon töötab välja Euroopa 
Kliimakaitse Fondi, mida kasutatakse 
muu hulgas selleks, et julgustada asutusi 
ja teenusepakkujaid soetama 
keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid 
mootorsõidukeid artikli 1 tähenduses.
Pädevad eelarvepädevad institutsioonid 
eraldavad ELi eelarve asjakohased 
vahendid.

Or. de

Selgitus

Euroopa Kliimakaitse Fond kujutab endast võimast vahendit uute tehnoloogiate kasutamise 
kiirendamiseks, et võidelda kliimamuutuste vastu. Uute tehnoloogiate kasutuselevõttu 
toetatakse väga tõhusalt piiratud riiklike vahendite tagamisega eelkõige keskkonnasõbralike 
ja energiatõhusate mootorsõidukite valdkonnas.

Muudatusettepanek 60
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Ühenduse finantsinstrumentide 

kasutamine

Selleks et tagada, et paigaldatakse 
vajalikud seadmed iga lisas kirjeldatud 
kütuseliigi tarnimiseks, annavad 
liikmesriigid ja komisjon võimaluse 
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kasutada teiste allikate hulgas 
üleeuroopaliste energiavõrkude rahalisi 
vahendeid.

Or. es

Muudatusettepanek 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Rahastamisvahendid

Komisjon töötab välja Euroopa 
Kliimakaitse Fondi, mida kasutatakse 
muu hulgas selleks, et julgustada asutusi 
ja teenusepakkujaid soetama 
keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid
mootorsõidukeid artikli 1 tähenduses.
Pädevad eelarvepädevad institutsioonid 
eraldavad ELi eelarve asjakohased 
vahendid.

Or. de

Selgitus

Euroopa Kliimakaitse Fond kujutab endast võimast vahendit uute tehnoloogiate kasutamise 
kiirendamiseks, et võidelda kliimamuutuste vastu. Uute tehnoloogiate kasutuselevõttu 
toetatakse väga tõhusalt piiratud riiklike vahendite tagamisega eelkõige keskkonnasõbralike 
ja energiatõhusate mootorsõidukite valdkonnas.
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Muudatusettepanek 62
Hanne Dahl

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui läbivaatamine näitab, et 
edusamme ei ole, julgustavad 
liikmesriigid süsinikdioksiidimaksu 
kehtestamist sisepõlemismootoritele.

Or. en

Selgitus

Kliimamuutused on nii olulised, et meil on vaja keskkonnasõbralike ja energiatõhusamate 
mootorsõidukite edendamisel võtta tõsiseid meetmeid.

Muudatusettepanek 63
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – tabel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tabel 1: Mootorikütuste energiasisaldus Tabel 1: Mootorikütuste energiasisaldus

Kütus                                   Energiasisaldus Kütus                                   Energiasisaldus
Diislikütus                                      36 
MJ/liiter

Diislikütus                                      36 
MJ/liiter

Bensiin                                           32 
MJ/liiter

Bensiin                                           32 
MJ/liiter

Maagaas                                         38
MJ/Nm3

Maagaas                                         33 
MJ/Nm3

LPG (veeldatud naftagaas)            24 
MJ/liiter

LPG (veeldatud naftagaas)            24 
MJ/liiter

Etanool                                            21 
MJ/liiter

Etanool                                            21 
MJ/liiter

Biodiislikütus                                 33 
MJ/liiter

Biodiislikütus                                 33 
MJ/liiter

Emulsioonkütus                             32 
MJ/liiter

Emulsioonkütus                             32 
MJ/liiter

Vesinik                                           11 
MJ/Nm3

Vesinik                                           11 
MJ/Nm3
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Or. it

Selgitus

Tüübikinnituse korra kohaselt võetakse sõiduautode keskmise kütusetarbimise puhul arvesse 
asjaolu, et maagaas võib olla väikese energiasisaldusega. Selleks et tagada sidusus 
olemasolevate sõidukite keskmise kütusetarbimisega, tuleks kasutada pigem väärtust 33 MJ –
mis viitab metaanitüüpi segatootele – kui väärtust 38 MJ. Kui komisjoni soovitatud väärtused 
säiliksid, kerkiksid esile probleemid seoses sidususe puudumisega käesolevas ettepanekus 
sätestatud parameetrite ja tüübikinnituse parameetrite vahel, mida praegu ametlike 
parameetrite ja võrdlusalusena tunnustatakse.

Muudatusettepanek 64
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – tabel 2

Komisjoni ettepanek

Tabel 2: Heidetega seotud kulud maanteetranspordis (2007. aasta hinnad):

CO2 NOx Muud 
süsivesinikud 
kui metaan

Tahked osakesed

2 
eurosenti/kg

0,44 
eurosenti/kg

0,1 
eurosenti/kg

8,7 eurosenti/kg

Muudatusettepanek

Tabel 2: Heidetega seotud kulud maanteetranspordis (2007. aasta hinnad):

CO2 NOx Muud 
süsivesinikud kui 
metaan

Tahked osakesed

2 
eurosenti/
kg

kehtestatakse kehtestatakse kehtestatakse

Or. it
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Selgitus

The CO2 value appears to be in line with the values set for sectors regulated by the ETS, but 
is vastly disproportionate to the values for polluting emissions shown in the table proposed by 
the Commission. Unless there is a further evaluation, the paradoxical situation will arise of 
the potential demonstrated by vehicles emitting very low levels of pollutants being 
disregarded, when they are ideal for improving air quality in urban areas, which is the main 
objective of this legislation. The values relating to polluting emissions must therefore be 
reassessed with that in mind. One alternative might be to establish an index of priorities to be 
assigned to the various types of emission shown in the table, so as to enable public 
administrations to establish which vehicles are best suited to the purpose, on the basis of their 
own emissions reduction strategies and specific local conditions.

Muudatusettepanek 65
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – tabel 2

Komisjoni ettepanek

Tabel 2: Heitega seotud kulud maanteetranspordis (2007. aasta hinnad):

CO2 NOx NMHC Tahked osakesed

2 
eurosenti/k
g

0,44 
eurosenti/g

0,1 eurosenti/g 8,7 eurosenti/g

Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Euroopa linnadel ja piirkondadel ja/või tellivatel asutustel peaks olema vabadus 
saasteainetele hindade kehtestamiseks erineval moel sõltuvalt kohalikest oludest. Nad võivad 
tahta tegelda ühe teatava saasteainega, kui nad näiteks rikuvad ELi selliseid piirväärtusi 
nagu NO2 või MP10. Sellises olukorras võivad nad tahta anda ühele saasteainele suurema 
väärtuse kui teisele. Kuigi põhimõtteliselt on direktiiv tehnoloogia osas neutraalne, kaldub 
praktikas metodoloogias saasteainete jäik hinnakujundus teatavaid tehnoloogiaid teistele 
eelistama.
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Muudatusettepanek 66
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – tabel 2 – veerg 1 – rida 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 eurosenti/kg 3 eurosenti/kg või saastekvootidega 
kauplemise süsteemi turuhind, ükskõik 
kumb neist on kõrgem

Or. en

Selgitus

30 eurosenti/tonn esindab tõenäoliselt täpsemat süsinikdioksiidi heite hinda pärast 
2010. aastat soetatud sõidukite kasutusea puhul.

Muudatusettepanek 67
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – tabel 3

Komisjoni ettepanek

Tabel 3: Mootorsõidukite läbisõit kasutusea jooksul
Sõidukikategooria Läbisõit kasutusea 

jooksul 
(M- ja N-kategooriad, nagu need on määratletud 
direktiivis 2007/46/EÜ)
Sõiduautod (M1) 200 000 km

Kergveokid (N1) 250 000 km

Raskeveokid (N2, N3) 1 000 000 km

Bussid (M2, M3) 800 000 km

Muudatusettepanek

Tabel 3: Mootorsõidukite läbisõit kasutusea jooksul
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Or. en

Selgitus

Tabeli sisu on muudetud selleks, et kajastada piiratud kohaldamisala N1-, N2 ja N3-
kategooria sõidukitele.

Muudatusettepanek 68
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
1 a lisa (uus)

Muudatusettepanek

Õhusaaste kulud eurodes saasteaine tonni kohta maantee, raudtee ja veeteede puhul

Kulutegurid eurodes, 2000. aasta hindades, ühik: 2000 eurot/saasteaine t
Saasteaine NOx NMVOC SO2 PM2.5 (heitgaas) PM10  (mitteheitgaas)
Allikas CAFÉ 

CBA
CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

HEATCO UBA, mis 
on üle 
viidud 
HEATCO-
le

HEATCO/ 
CAFÉ CBA 
(meretranspord
i puhul)

HEATCO UBA, mis 
on üle 
viidud 
HEATCO-
le

HEATC
O

CAFÉ CBA 
tundlikkus

VOLY 
keskmin
e 
(PM/O3)

VOLY 
keskmin
e 
(PM/O3)

VOLY 
keskmin
e 
(PM/O3)

Ühik 2000 
eurot 
(heide 
2010)

2000 
eurot 
(heide 
2010)

2000 
eurot 
(heide 
2010)

2000 eurot 2000 eurot 2000 eurot 2000 eurot 2000 eurot 2000 
eurot

Kohalik 
keskkond

Suurlinnad Linnad Asulatest 
väljaspool

Suurlinnad Linnad Asulatest 
väljaspool

Austria 8,700 1,700 8,300 415,000 134,300 69,600 166,200 53,700 27,800
Belgia 5,200 2,500 11,000 422,200 136,200 91,100 169,900 54,500 36,500
Bulgaaria 1,800 200 1,000 43,000 13,800 11,000 17,200 5,500 4,400
Küpros 500 300 2,000 243,700 78,700 20,600 97,500 31,500 8,200
Tšehhi Vabariik 7,300 1,000 8,000 252,600 81,400 62,700 101,000 32,600 25,100
Taani 4,400 700 5,200 386,800 124,700 45,500 154,700 49,900 18,200
Eesti 800 100 1,800 133,400 43,400 22,500 53,400 17,300 9,000
Soome 800 200 1,800 337,100 108,600 28,100 134,800 43,400 11,200
Prantsusmaa 7,700 1,400 8,000 392,200 126,300 78,400 156,900 50,500 31,400
Saksamaa 9,600 1,700 11,000 384,500 124,000 75,000 153,800 49,600 30,000

Sõidukikategooria Läbisõit 
kasutusea jooksul 

(M- ja N-kategooriad, nagu need on määratletud 
direktiivis 2007/46/EÜ)
Raskeveokid (N2, N3) 1 000 000 km

Bussid (M3) 800 000 km
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Kreeka 800 300 1,400 248,700 80,100 35,000 99,500 32,100 14,000
Ungari 5,400 900 4,800 203,800 65,600 52,300 81,500 26,200 20,900
Iirimaa 3,800 700 4,800 391,000 126,200 40,900 156,400 50,500 16,400
Itaalia 5,700 1,100 6,100 371,600 120,100 67,600 148,600 48,000 27,100
Läti 1,400 200 2,000 115,700 37,200 21,500 46,300 14,900 8,600
Leedu 1,800 200 2,400 143,100 46,500 28,600 57,200 18,600 11.400
Luksemburg 8,700 2,700 9,800 671,500 216,200 95,700 268,600 86,500 38,300
Malta 700 400 2,200 245,400 78,700 20,400 98,200 31,500 8,200
Madalmaad 6,600 1,900 13,000 422,500 136,400 82,600 169,000 54,500 33,000
Norra 2,000 300 2,500 309,600 99,600 30,100 123,800 39,900 12,000
Poola 3,900 600 5,600 174,500 56,000 52,400 69,800 22,400 20,900
Portugal 1,300 500 3,500 259,500 83,600 38,500 103,800 33,500 15,400
Rumeenia 2,200 400 2,000 29,200 9,400 7,500 11,700 3,800 3,000
Slovakkia 5,200 700 4,900 194,200 62,100 52,400 77,700 24,900 21,000
Sloveenia 6,700 1,400 6,200 262,900 84,500 54,500 105,200 33,800 21,800
Hispaania 2,600 400 4,300 299,600 96,400 41,200 119,900 38,600 16,500
Rootsi 2,200 300 2,800 352,600 113,400 34,300 141,000 45,400 13,700
Šveits 9,200 1,800 8,800 444,800 143,100 73,500 177,900 57,200 29,400
Ühendkuningrii
k

3,900 1,100 6,600 389,100 125,300 60,700 155,700 50,100 24,300

EL-25 4,400 1,000 5,600 26,000
Läänemeri 2,600 500 3,700 12,000
Vahemeri 500 300 2,000 5,600
Atlandi ookeani 
kirdeosa

1,600 400 2,200 4,800

Põhjameri 5,100 1,900 6,900 28,000

Suurlinnad: enama kui 0,5 miljoni elanikuga linnad
Linnad: väiksemad ja keskmise suurusega, kuni 0,5 miljoni elanikuga linnad

Or. en

Selgitus

Kohalikud asutused peaksid olema suutelised kasutama asjakohasemaid kuluväärtusi, kui 
need on kättesaadavad. Tabel sellisel kujul, nagu nõukogu töödokumendis.
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