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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanek 
keskkonnasõbralike maanteeveokite edendamise kohta
(KOM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2005)0634)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0008/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ja  transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi 
(A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
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 

(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 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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vastu ning sõidukites kasutatavatest 
maagaasil või veeldatud naftagaasil 
töötavatest ottomootoritest eralduvate 
gaasiliste osakeste heitmete vastu1 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.

vastu ning sõidukites kasutatavatest 
maagaasil või veeldatud naftagaasil 
töötavatest ottomootoritest eralduvate 
gaasiliste osakeste heitmete vastu2 üle 3,5 
tonni raskuste sõidukite jaoks.  Praegu 
tundub kõnealune norm olevat käesolevas 
direktiivis esitatud piirväärtuste jaoks
kõige kohasem, arvestades üle 3,5 tonni 
raskuseid sõidukeid. Alla 3,5 tonni 
raskuste sõidukite piirväärtuste jaoks 
tunduvad olevat kõige kohasemad Euro 5 
normid, mis on komisjoni esitatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
ettepanekus, mis käsitleb mootorsõidukite 
tüübikinnitust seoses heitmetega ja 
sõidukite remondi teabe kättesaadavust, 
millega muudetakse direktiivi 
72/306/EMÜ ja direktiivi .../.../EÜ1. 
Tehnika arengu viimast sõna arvesse võttes 
tuleks siiski ette näha piirväärtuste
muutmise või rakendamise võimalus.
_______________
1 KOM(2005)0683.

Selgitus

Avaliku sektori tellimuste tingimused peaksid samuti hõlmama kergeveokeid (vt artikli 1 a 
muudatuse selgitust). Et eriti keskkonnasõbraliku sõiduki määratlus kehtib ainult üle 3,5 tonni 
raskuste sõidukite puhul, tuleks kasutada kergeveokite puhul teist määratlust. Euro 5 on kõige 
uuem komisjoni esitatud sõiduautode ja kergeveokite norm ning seepärast tundub olevat 
kohane kasutada seda normi uues lisas esitatud kergeveokite piirväärtuste alusena.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 8 a (uus)

(8 a) Eesmärgiga tagada ülipeente tahkete 
osakeste (PM) heitkoguste vähendamise 
kontroll, peaks komisjon samuti kaaluma   
viia osakeste väljapaiskumise puhul sisse 
lisaks praegusele osakeste massil 
põhinevale lähenemisviisile ka osakeste 
arvul põhinev lähenemisviis. 

    
1 EÜT L 44, 16.2.2000, lk 1.
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Selgitus

Peened tahked osakesed tunduvad põhjustama rohkem terviseprobleeme kui suuremad 
osakesed; on oluline, et heitmeid ei arvestataks mitte ainult eraldatud osakeste massi, vaid ka 
nende arvu järgi.  Vältimaks võimalust, et tulevikus töötatakse tahkete osakeste uue piirmäära 
täitmiseks välja avatud filtrid, mis lasevad läbi suurel hulgal ülipeeneid osakesi, on 
otstarbekas kehtestada uus norm, millega piiratakse atmosfääri paisatavate osakeste lubatud 
arvu. Praegu ei ole sellele arvule kohane normi kehtestada, sest ÜRO / Euroopa 
Majanduskomisjoni tahkete osakeste mõõtmise programmi (PMP) raames viiakse läbi 
sellealast uuringut. ÜRO / Euroopa Majanduskomisjoni töörühm alles uurib seda küsimust. 
Kui PMP-programmi tulemused saavad teatavaks, kehtestatakse sellele arvule 
komiteemenetluse tulemusena norm.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 11

(11) Käesolev direktiiv ei takista 
liikmesriike samuti edendamast vähem kui
3,5 tonnistesse 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 ei takista 
liikmesriike samuti edendamast käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja jäävate 
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.

Selgitus

Vajalik muudatus viis muudatusettepanekuni, mis kaasab kergeveokid direktiivi 
reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 4
Artikkel 1 a (uus)

Artikkel 1 a
Reguleerimisala

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
järgmiste maanteeveokite gruppide 
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suhtes:
a) üle 3,5 tonnise tehniliselt lubatud 
suurima tegeliku massiga M2- ja M3-
kategooria sõidukid, nagu määratletud 
direktiivi XXXX/XX/EÜ1 II lisas;
b) üle 3,5 tonnise tehniliselt lubatud 
suurima tegeliku massiga N2- ja N3-
kategooria sõidukid, nagu määratletud 
direktiivi XXXX/XX/EÜ II lisas; ja

c) kuni 3,5 tonnise tühimassiga N1-
kategooria kergeveokid, nagu määratletud 
direktiivi XXXX/XX/EÜ II lisas.
_______
1 See viitab komisjoni ettepanekule 
KOM(2003)0418, 2003/0153 (COD), mida muudeti 
KOM(2004)0738 abil, mis on 
kaasotsustamismenetluses. Viidet raamdirektiivile 
uuendatakse niipea kui see on vastuvõetud.

Selgitus

Direktiivi reguleerimisala peab olema selge ning sellesse peaksid olema juba praegu 
kaasatud kergeveokid. Ei tohi unustada, et hinnangulise 162 000 sõiduki hulgas (grupid a), b) 
ja c)), mida avalik-õiguslikud asutused igal aastal ostavad, on 110 000 kergeveokit.

Muudatusettepanek 5
Artikli 2 punkt b

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

b) Keskkonnasõbralik sõiduk – uus 
maanteeveok,  mille puhul kasutatakse 
mootorit, mis on kooskõlas heidete 
lubatud piirväärtustega vastavalt lisa 
tabelitele.

Selgitus
Keskkonnasõbraliku sõiduki määratlus ei tohiks piirduda üle 3,5 tonniste raskeveokitega ning 
ei peaks olema seotud muus direktiivis sätestatud piirväärtustega, eriti kui selle direktiivi 
piirväärtused ei ole eriti ambitsioonikad. Seepärast on käesoleva direktiivi uude lisasse 
lisatud piirväärtused, võimaldades kaasata ka kergeveokite piirväärtusi. Uue lisa tabelites 1 
ja 2 toodud piirväärtuste alusena kasutati algset eriti keskkonnasõbraliku sõiduki normi, 
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tehes siiski mõningaid muudatusi tehnika arengu edendamiseks.

Muudatusettepanek 6
Artikkel 3

Liikmesriigid tagavad, et 25%ne kvoot üle 
3,5 tonnise 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 vähemalt 35%ne
kvoot igast artikli 1 a punktides a) kuni c) 
loetletud maanteeveokite grupist, 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

Kvootide taga peitub idee, suurendada riigihankeid kasutades turunõudlust 
keskkonnasõbralike sõidukite järele. Kvoodid ei peaks olema mitte ainult piisavad, 
saavutamaks mastaabisäästu, vaid ka valmistamaks ette avalik-õiguslikku masinaparki 
tulevaste, peagi jõustuvate, uute Euro normide jaoks. Selles tähenduses näib 35%ne kvoot 
olevat miinimum.

Muudatusettepanek 7
Artikli 4 lõige 1

1. Artikli 2 punktis b ettenähtud 
keskkonnasõbraliku sõiduki määratlust 
võib tehnika arenguga kohandada artikli 
6 lõikes 2 sätestatud korras. 

1. Lisa võib kohandada  pidades silmas 
tehnika arengut ja arvestades arenguid 
sõidukiturul, kooskõlas artikli 5 lõikes 2 
sätestatud korraga Igal juhul ei tohi 
muudatused tuua endaga kaasa 
piirväärtuste taotletava taseme 
vähendamist keskkonnakaitse seisukohast 
lähtudes. 
Pärast seda, kui sõidukeid käsitleva 
eeskirjade ühtlustamise ülemaailmse 
foorumi egiidi all läbiviidava ÜRO / 
Euroopa Majanduskomisjoni tahkete 
osakeste mõõtmise programm lõpule 
jõuab, tuleb muuta lisa kooskõlas artikli 5 
lõikes 2 sätestatud menetlusele, 
eesmärgiga ümberkalibreerida osakeste 
massil põhinevad piirväärtused ning 
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lisada osakeste arvul põhinevad 
piirväärtused.

Selgitus

Tõhususe tagamiseks tuleb käesolevas direktiivis sätestatud piirväärtusi  tehnika arengut 
silmas pidades reeglipäraselt ajakohastada. Niipea, kui on sisseviidud sõidukite uued Euro 
normid, tuleb direktiivis piirväärtusi muuta, juhul kui need ei ole piisavalt ambitsioonikad. 
Sellise ajakohastamise tagamiseks on kaasotsustusmenetlus lihtsalt liiga aeganõudev, 
seepärast soovitab raportöör kasutada komitoloogiamenetlust. Igal juhul on lisatud 
kaitseklausel, et takistada piirväärtuste suurendamist. Osakeste arvul põhinevate 
piirväärtuste kohta, vt vastavat selgitust.

Muudatusettepanek 8
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 3,5 tonnise 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 3,5 tonnise massiga kergeveokitele.

Komisjon koostab hiljemalt kolme aasta 
jooksul pärast artiklis 8 esitatud kuupäeva 
aruande käesoleva direktiivi kohaldamise 
ning keskkonnasõbralike sõidukite, muude 
kui käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate, sealhulgas energiatõhusad 
sõidukid ja sõidukid, mille CO2-heited on 
alla 120g/km, 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 kaasaarvatud lisas toodud CO2 -
piirväärtused ning osakeste arv, 
arvestades kõiki sõidukeid, mida veel ei 
ole vastavalt artiklile 4 hõlmatud. 
Komisjon peab tagama piisavad 
edusammud osakeste arvu mõõtmisel, et 
ta oleks võimeline esitama normid kõikide 
sõidukite jaoks võimalikult kiiresti, kuid 
kõige hiljem ülaltoodud ülevaate 
esitamise tähtajaks.  

Selgitus

Selleks, et üht sõidukit saaks lugeda tõeliselt "keskkonnasõbralikuks sõidukiks, peab see 
täitma CO2- ning tahkete osakeste arvu väljapaiskamise norme.
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Muudatusettepanek 9
Lisa (uus)

LISA: Eriti keskkonnasõbralike sõidukite heitkoguste vähendamine

Tabel 1: Üle 3,5 tonnise tehniliselt lubatud suurima tegeliku massiga maanteeveokite piirväärtused - ESC- ja ELR-katsed

Süsinikmonoksiidi 
mass

(CO) g/kWh

Süsivesinike mass
(HC) ) g/kWh

Lämmastikoksiidide 
mass

(NOx) ) g/kWh

Tahkete osakeste 
mass

(PT) g/kWh

Suits

m-1

Tahkete osakeste 
arv1

(PM)
1,5 0,25 1 0,002 0,15

1 Arvuline norm määratakse kindlaks hiljem.

Diiselmootorite puhul, mida on täiendavalt katsetatud ETC-katsel ning eriti gaasimootorite puhul, ei tohi süsinikmonoksüüdi, mittemetaansete 
süsivesinike, metaani (vajaduse korral), lämmastikuoksiidide ning osakeste mass (vajaduse korral) ületada tabelis 2 toodud piirväärtusi.

Tabel 2: Üle 3,5 tonnise tehniliselt lubatud suurima tegeliku massiga maanteeveokite piirväärtused - ETC-katsed

Süsinikmonoksiidi 
mass

(CO) g/kWh

Mittemetaansete 
süsivesinike mass
(NMHC) g/kWh

Metaanide mass

(CH4) g/kWh(1)

Lämmastikoksiidide 
mass

(NOx) g/kWh

Tahkete osakeste 
mass

(PT) g/kWh

Tahkete osakeste 
arv2

(PM)
3,0 0,40 0,65 1 0,002

1 Ainult ....
2 Arvuline norm määratakse kindlaks hiljem.
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Tabel 3: Alla 3,5 tonnise tehniliselt lubatud suurima tegeliku massiga maanteeveokite piirväärtused - ETC-katsed
 

Piirväärtused

Süsinikmonoksiidi 
mass
(CO)

Süsivesinike mass
(HC)

Lämmastikoksiidide 
mass
(NOx)

Süsivesinike ja 
lämmastikuoksiidide 

kogumass
(HC + NOx)

Tahkete osakeste 
mass
(PM)

Tahkete osakeste 
arv1

(PM)

Tuletatud 
mass
(RM)
(kg)

L1
(mg/km)

L2
(mg/km)

L3
(mg/km)

L2 + L3
(mg/km) L4

(mg/km)

L5
(#/km)

Kategoor
ia

Klass PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI CI

N1 I RM ≤ 1305 1000 500 75 — 60 200 — 250 5.0 5.0
II 1305 < RM 

≤ 1760
1810 630 100 — 75 260 — 320 5.0 5.0

III 1760 < RM 2270 740 120 — 82 310 — 380 5.0 5.0

Võti: PI = ottomootor, CI = diiselmootor
1 Arvuline norm määratakse kindlaks hiljem. 
2 Ottomootorite tahkete osakeste massi norme kohaldatakse ainult otsesissepritsega sõidukite suhtes, mis töötavad osaliselt või täielikult lahjasegurežiimil. 

Selgitus

Selleks, et mitte olla seotud raskeveokitele kehtivate eriti keskkonnasõbralike sõidukite normidega ning et laiendada riigihankekohustust 
kergeveokitele (ning et lihtsustada nende nõudmiste hilisemat laiendamist sõiduautodele), teeb raportöör ettepaneku, paigutada piirväärtuste 
tabelid eriti keskkonnasõbralike sõidukite norme käsitlevast direktiivist ümber käesoleva direktiivi lisasse ning lisada komisjoni ettepanekul Euro 5 
normid.   Pidades silmas eriti keskkonnasõbralike sõidukite norme, on tehtud kaks olulist muudatust, arvestades nende olulist tähtsust tervisele ja 
keskkonnale:  NOx-piirväärtust on langetatud 2 mg/km asemel 1 mg/km ning tahkete osakeste massi 0,02 mg/km asemel 0,002 mg/km.  Mõlemad 
esitatud piirväärtused on kooskõlas Saksamaa Liitvabariigi keskkonnaministeeriumi (Umweltgundesamt) juba 2003. aastal tehtud ettepanekutega. 
NOx piirväärtuste puhul on oluline märkida, et Ameerika Ühendriigid kasutavad sama tüüpi sõidukite puhul piirväärtust 0,4. Esitatud tahkete 
osakeste piirväärtus põhineb tõsiasjal, et kohustuslikuks filtrite sisseviimiseks peab piirväärtus olema 0,002. 
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SELETUSKIRI

Raporti üldine eesmärk

Raportöör tervitab komisjoni ettepanekut ning toetab täielikult vajalikke parandusi 
õhukvaliteedi, keskkonna ja tervise osas, sealhulgas riiklikud investeeringud 
keskkonnasõbralikumate sõidukite turule.

Direktiivi tuleb vaadelda laiemas kontekstis, eelkõige tulevaste Euro 6 normide valguses, mis, 
nagu ka käesolev raport, on suunatud üle 3,5 tonni raskustele veokitele ja kergeveokitele. 
Kõikidele uutele sõidukitele rangemate normide sisseviimine on pikemas perspektiivis täiesti 
elutähtis keskkonna ja tervise kvaliteedi parandamise seisukohalt, ning on seega meie töö 
lõpp-eesmärgid.

Käesolevat raportit tuleb seega mõista sammuna tulevikus vajalikul normide karmistamise 
teel. Seetõttu on raportööri muudatusettepanekud jagatud kolmeks.

Esiteks taotletakse esitatud eriti keskkonnasõbraliku sõiduki normide rangemaks muutmisega, 
keskkonnale suurema lühiajalise kasu saavutamist.

Teiseks peaksid need rangemad nõuded aitama kaasa, et me suudaksime juhtida turgu, 
pidades silmas tuleviku norme, mis ei ole võimalik, kui ei muudeta rangemaks eriti NOx-ide 
kohta kehtivaid norme ja tahkete osakeste norme eriti keskkonnasõbralike sõidukite ja Euro 5 
suhtes.

Kolmandaks teeb raportöör ettepaneku tõsta üldist ambitsioonide ja vastutuse taset, mis on 
vajalik kulutuste vähendamiseks pikaajalises perspektiivis.

Rangemad normid

Keskkonna- ja tervisemõjude seisukohalt, on kõige olulisemad eriti keskkonnasõbraliku 
sõiduki normid, NOx- ja osakeste piirväärtused. Euro 5 norm, mis on juba vastuvõetud ja 
kehtib üle 3,5tonni raskuste raskeveokite puhul, ning jõustub 2008/2009, on just nendes 
punktides väga lähedane komisjoni ettepanekus esitatud eriti keskkonnasõbraliku sõiduki 
normidele. Isegi selle ettepaneku kaalumise ja vastuvõtmise menetlust optimistlikult vaadates, 
on kasu keskkonnale piiratud, kuna parimal juhul jõustuks direktiiv umbes üks aasta enne 
seda, kui Euro 5 normid hakkaksid kehtima kõigile uutele sõidukitele.

Mis puudutab uuendustegevust ja turu liikumapanevaid jõude, eelkõige autotööstust, siis 
leidub Euro 5 normides juba praegu piisavalt stiimuleid, et toota neile normidele vastavaid 
sõidukeid.

Arvestades, et käesolev direktiiv hõlmab vaid piiratud turuosa, on oluline, et see toetaks 
selliste sõidukite arendamist, mis toovad olulist kasu keskkonnale.

Seepärast peaks olema pikaajaline ambitsioon, valmistada end ette Euro 6 normideks ning 
selleks rangemate normide kehtestamiseks, eelkõige mis puudutab NOx ja tahkeid osakesi.
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Pikaajalised investeeringud

Põhiargument olemasoleva direktiivi ambitsioonide taseme tõstmise vastu, on rahalised 
kulutused, mis on seotud keskkonnasõbralike sõidukite osakaalu suurenemisega.  Siiski on see 
lühinägelik mõtlemine.

Tuleviku Euro 6 normid, mis hakkavad kehtima kõikidele uutele sõidukitele, toovad endaga 
kaasa - kui me ei investeeri sellesse valdkonda õigeaegselt palju - äärmiselt suuri lisakulutusi, 
nii avalik-õiguslike kui eraõiguslike ostjate jaoks.

Ettepaneku taga peitub juba praegu idee, luua suurem keskkonnasõbralike sõidukite Euroopa 
ühisturg ning seeläbi saavutada mastaabisääst, tagades tööstusele tõhusa suure turu, mis 
õigustab vajalikke investeeringuid.

Järgides algse ettepaneku kavatsust, anda riiklikele investeeringutele turu liikumapaneva 
jõuna otsustav osa, teeb raportöör ettepaneku suurendada keskkonnasõbralike sõidukite 
osakaalu riigihangetes 35%le ning samuti laiendada direktiivi rakendusala kergeveokitele.

Ambitsioonide kõrgem tase ja üldine vastutus tööstuse ees, on seetõttu otsustav, kui me 
tahame tagada vajalikud investeeringud ja saavutada  mastaabisäästu, vähendades seejuures 
kulutusi pikemas perspektiivis.

Muutmine ja uuendamine vastavalt tehnika arengule

Raportöör on seisukohal, et direktiivi nõudmisi tuleb uuendada jätkupõhiselt, vastavalt 
tehnika arengule. Eesmärgiga kohanduda kiiresti uute võimalustega ja nõudmistega, järgib 
raportöör ettepaneku kavatsust, saavutada vastuvõtmine ilma uue poliitilise käsitluseta, kuid 
teeb samal ajal ettepaneku, suurendada kontrolli muutmisprotsessi osas, lisades selgesõnaliselt 
need elemendid, mis tõotavad tulevikus olla kõige otsustavamad. Eelkõige puudutab see 
direktiivi rakendusala laiendamist sõiduautodele, kaasaarvatud CO2-piirväärtused ja 
nõudmiste energiatõhusus ning normide kohandamist tehnika võimalustega.

Lisaks viib direktiiv sisse nõude, pöörata suuremat tähelepanu tahkete osakeste arvu 
mõõtmise meetodite arendamisele (vastupidiselt praegusele massi mõõtmisele) ning lisada 
need väärtused tulevikus direktiivile. Oma kergele kaalule vaatamata kujutavad peened tahked 
osakesed endast väga tõsist ohtu tervisele, mis nõuab erimeetmete rakendamist.

Rahastamine

Selle direktiivi pädevusse ei kuulu, teha ettekirjutusi tuleviku investeeringute rahastamise 
osas. Kooskõlas ettepaneku põhjendusega 14, on raportööri selge seisukoht, et tuleb mängu 
panna nii ühenduse kui riiklikud rahastamisallikad, et tuleviku investeerimiskulutused ei 
mõjutaks ühistranspordi kvaliteeti. Lisaks sellele peab raportöör seda loomulikuks, kui 
liikmesriigid arvestavad oma investeeringuid tehes antud piirkondlike või kohalike poliitilisel 
ja halduslikul tasemel tehtud kulutusi, eesmärgiga järgida käesolevat direktiivi.
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Siiski oleks subsidiaarsuse põhimõttega vastuolus, määrata kindlaks täpseid 
rahastusmudeleid; nii ei määra ka ettepanek kindlaks mudeleid direktiivi üldnõuete täitmiseks, 
võttes arvesse erinevaid organisatsioonivorme riiklikul tasandil.


