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LÜHISELGITUS

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid
Transpordisektori pidev kasv põhjustab suurt energiatarbimist, kõrget süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heidet ning lisaks on sektor tugevasti sõltuv naftast. Seetõttu on soovitav võtta 
rohkem kasutusele keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid sõidukeid. See on kooskõlas ka 
Euroopa Liidu transpordi-, keskkonna- ja energiapoliitiliste eesmärkidega1.
Komisjon kohustus võtma meetmeid, et toetada uue põlvkonna sõidukite arendamist. Praegu 
on selline tehnoloogia siiski veel kallim kui see, mida kasutatakse tavapäraste autode puhul.
Üks oluline sellel eesmärgil rakendatav edendav vahend on vähem saastavate ja 
energiatõhusamate sõidukite riigihanked, et luua turg sellistele sõidukitüüpidele. Mis 
puudutab sõidukite masstootmist Euroopas, siis on võimalik veenda tootjaid hakkama tootma 
spetsiaalseid sõidukiseeriaid vaid juhul, kui ühenduse tasandil võetakse meetmeid piisavalt 
suure üleeuroopalise turu loomiseks.

Komisjoni ettepaneku sisu
ELi õigusaktides on juba kehtestatud keskkonnasäästlikkuse rangem norm, mille järgimine on
vabatahtlik, näiteks maksusoodustuste näol. Käesoleva ettepanekuga tehakse järgmine samm 
ja kasutatakse „eriti keskkonnasõbraliku sõiduki“ (enhanced environment-friendly vehicle -
EEV) mõistet, nagu on määratletud direktiivis 2005/55/EÜ (ELT L 275/1, 20.10.2005, lk 1), 
et seda kohustuslikus korras rakendada osa sõidukipargi suhtes. Käesolevas direktiivis 
väljapakutud keskkonnasõbraliku sõiduki riigihanke kohustus on esimeses etapis piiratud 
sõidukitega, mille mass ületab 3,5 t. Sellesse sõidukikategooriasse kuuluvad bussid ja enamik 
erisõidukeid, näiteks prügiautod. Avalik-õiguslikelt asutustelt nõutakse raskeveokite iga-
aastaste riigihangete (ostmise või liisimise) puhul miinimumkvootide eraldamist 25 protsendi 
ulatuses sõidukitele, mis vastavad eriti keskkonnasõbraliku sõiduki keskkonnasäästlikkuse 
normile.

Arvamuse koostaja ettepanekud
Peale mõne sõnastust puudutava paranduse teeb arvamuse koostaja ettepaneku kolme olulise 
muudatuse tegemiseks:
1. "avalik-õigusliku asutuse" lai määratlus — see peab hõlmama ka kõiki kontsessiooni või 

avalik-õiguslike asutuste loa alusel tegutsevaid teenuse osutajaid;
2. riigihangete protsendi suurendamine 40% kvoodini, mis võimaldaks luua piisavalt suure 

turu. Komisjoni nimetatud arvude põhjal toob 25% kvoodi kehtestamine endaga 
erisõidukite puhul kaasa vaid tühise 1,5% ja busside puhul 8% koguturuosa. Kõnealuseid 
turuosasid tuleb suurendada;

3. kehtivusala laiendamine alla 3,5tonnise massiga kergeveokitele. Kehtivusalast väljapoole 
jääksid vaid kerged sõiduautod (alla 3,5tonnise massiga M1 kategooria sõidukid). Selline 
laiendamine on kooskõlas keskkonnasõbralikke sõidukeid käsitleva direktiiviga 
2005/55/EÜ, mis kehtib kõikidele sõidukitele, v.a kerged sõiduautod. 

  
1 Vt näiteks rohelist raamatut energiavarustuse kindluse kohta KOM(2000)0769, valget raamatut Euroopa 

transpordipoliitika kohta aastaks 2010 KOM(2001)0370 ja õhukvaliteeti käsitlevat direktiivi (direktiiv 
1996/62/EÜ õhukvaliteedi hindamise ja kontrollimise kohta) ja direktiivi 1999/30/EÜ saasteainete piirtasemete 
kohta välisõhus.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikkel 1

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

Käesoleva direktiiviga nõutakse 
liikmesriikidelt vajalike sammude astumist 
selle tagamiseks, et avalik-õiguslikud 
asutused ja kontsessiooni või avalik-
õiguslike asutuste loa alusel 
transporditeenuseid osutavad ettevõtjad 
hangivad keskkonnasõbralikke sõidukeid 
teatava kvoodi ulatuses.

Selgitus

Kooskõlas artikliga 3 peab käesoleva direktiivi kohaldamisala laienema ka kontsessiooni või 
avalik-õiguslike asutuste loa alusel transporditeenuseid osutavatele ettevõtjatele. 

Muudatusettepanek 2
Artikkel 3

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

Liikmesriigid tagavad, et 40%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.

Selgitus

Kui komisjoni arvamuse kohaselt ulatub avalik-õiguslike asutuste sõidukite turuosa 
erisõidukite puhul ligikaudu 6% ja busside puhul ligikaudu 33%, siis viib keskkonnasõbralike 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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sõidukite osas 25% kvoodi kehtestamine turuosade suurenemiseni erisõidukite puhul vastavalt 
1,5% ja busside osas ligikaudu 8% koguturuosani. Nimetatud turuosad on liiga väikesed ega 
paku endiselt masstootmise jaoks soodsat perspektiivi. Kui avalik-õiguslikud asutused aga 
40% ulatuses keskkonnasõbralikke sõidukeid soetavad, siis on võimalik suurendada ka 
turuosasid (vastavalt ligikaudu 2,4% ja 13%). 

Muudatusettepanek 3
Artikkel 3

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

Liikmesriigid tagavad, et 25%ne kvoot
maanteeveokitest, mis avalik-õiguslikud 
asutused ning kontsessiooni või avalik-
õiguslik asutuste loa alusel 
transporditeenuseid osutavad ettevõtjad 
(edaspidi veoettevõtjad) on igal aastal 
ostnud või liisinud, on artiklis 2 määratletud 
keskkonnasõbralikud sõidukid.

Selgitus

Kaalupiiranguid ei ole vaja kehtestada, direktiivi kehtivusala peaks laienema ka N1 
kategooria kergeveokitele. See on kooskõlas direktiivi 2005/55/EÜ artiklis 1 määratletud 
sõiduki mõistega, millele vastavalt jäävad kehtivusalast välja vaid M1 kategooria sõidukid, 
mille suurim tehniliselt lubatud täismass on alla 3,5 tonni (sõiduautod) või sellega võrdne. 
Peale selle peab protsendimäär kehtima iga aasta kohta, mitte aga üksnes antud aasta kohta. 

Muudatusettepanek 4
Artikli 5 lõike 2 teine lõik

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 
sätestatud ajavahemik on … [ei või ületada 
3 kuud].

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 
sätestatud ajavahemik on 2 kuud.

Muudatusettepanek 5
Artikli 6 lõike 1 teine lõik

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

Liikmesriigid edastavad kõnealuse teabe igal 
aastal komisjonile hiljemalt käesolevale 
kalendriaastale järgneva aasta 30. 
septembriks.

Selgitus

Aasta tuleb täpsemalt määratleda.
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Muudatusettepanek 6
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 
M1 sõidukikategooria 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.

Selgitus

Direktiivis 2005/55/EÜ määratletud sõiduki mõiste alla kuuluvad ka alla 3,5tonnise 
täismassiga kergeveokid. Vastavalt muudatusettepanekule 3 peaks käesoleva direktiivi 
kehtivusala laienema ka nendele sõidukitele. Üksikud liikmesriigid võivad siis veel 
vabatahtlikult võtta vaid alla 3,5tonnise massiga sõiduautosid puudutavaid meetmeid ja 
teavitama sellest komisjoni.


