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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. 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 väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.



PR\721683ET.doc 3/14 PE405.923v01-00
Freelance-tõlge

ET

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT..5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................13



PE405.923v01-00 4/14 PR\721683ET.doc
Freelance-tõlge

ET



PR\721683ET.doc 5/14 PE405.923v01-00
Freelance-tõlge

ET

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

läbivaadatud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamise kohta
(KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2007/0817(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0817);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0008/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning 
transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

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

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjoni teatises „Euroopa 
energiapoliitika” tehti ettepanek seada ELis 
eesmärgiks saavutada aastaks 2020 
kasvuhoonegaaside vähemalt 20% 
vähendamine võrreldes aastaga 1990. On 
tehtud ka ettepanek võtta ELis aastaks 
2020 siduvad eesmärgid energiatõhususe 
edasise suurendamise kohta 20% võrra, 
taastuvenergia 20% taseme ja biokütuste 
10% turuosa kohta mootorikütuste turul, 
muu hulgas selleks, et parandada 

(4) Komisjoni teatises „Euroopa 
energiapoliitika” tehti ettepanek seada ELis 
eesmärgiks saavutada aastaks 2020 
kasvuhoonegaaside vähemalt 20% 
vähendamine võrreldes aastaga 1990. On 
tehtud ka ettepanek võtta ELis aastaks 
2020 siduvad eesmärgid energiatõhususe 
edasise suurendamise kohta 20% võrra, 
taastuvenergia 20% taseme ja säästvalt 
toodetud ning sertifitseeritud biokütuste 
10% turuosa kohta mootorikütuste turul, 



PE405.923v01-00 6/14 PR\721683ET.doc
Freelance-tõlge

ET

energiavarustuse kindlust kütuseliikide 
mitmekesistamise teel.

muu hulgas selleks, et parandada 
energiavarustuse kindlust kütuseliikide 
mitmekesistamise teel.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Teatavate tehnoloogiate, näiteks 
vesiniku jõul liikuvad sõidukid, veeldatud 
naftagaas (LPG), surumaagaas, 
rakendamine võib nõuda suuri esialgseid 
investeeringukulusid, mis on muu hulgas 
seotud infrastruktuuriga, ja seega peaks 
komisjon kaaluma, kuidas oleks võimalik 
sellistele investeeringutele riigi- ja 
ühenduse abi andmise läbipaistvaid ja 
mittediskrimineerivaid eeskirju kehtestada 
ja keskkonna kasuks säilitada.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Komisjoni mõjuhinnangu kohaselt 
vastab siis, kui käesolev direktiiv jõustub, 
50% ostetud sõidukitest parimale 
turualternatiivile sõiduki kasutusiga 
hõlmavate üldkulude, sealhulgas 
väliskulude osas.

Or. en



PR\721683ET.doc 7/14 PE405.923v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Eri linnu, kes soovivad end näidata 
keskkonnateadlikena, tuleks julgustada 
seda tegema ning neile tuleks pakkuda 
näitamisvõimalusi riigihankeid käsitleva 
teabe, arvutuste, otsuste ja 
võrdlusuuringute läbipaistva ja 
süstemaatilise avalikustamise kaudu 
Internetis vastavalt käesolevale 
direktiivile.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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.

Käesolevas direktiivis püütakse edendada 
ja ergutada keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate sõidukite turgu, 
kasutades aktiivse vahendina riigihanget, 
mis põhineb sõiduki kogu kasutusiga 
hõlmavatel reaalsetel kuludel, sealhulgas 
keskkonnakuludel. Direktiivis nõutakse, 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 riiklike asutuste välja antud lepingu, 
litsentsi, loa või volituse alusel tegutsevad 
ettevõtjad ostavad selliseid sõidukeid, 
lisatakse need kulud ostutingimuste hulka.

Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada 
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teatav nõudlus keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate mootorsõidukite järele, 
mis on piisavalt oluline, et julgustada 
tootjaid ja tootmisharu investeerima ning 
arendama rohkem väikeste 
energiatarbimise kulude, vähese 
süsinikdioksiidi heite ja saasteainete 
heitega sõidukeid.

Or. en

Muudatusettepanek 6

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 2010 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.

Or. en

Muudatusettepanek 7

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, 

3. Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. 
jaanuaril 2010 lisatakse avalik-õiguslike 
asutuste litsentsi, loa või volituse alusel 
ühistransporditeenuste osutamisel 
kasutatavate mootorsõidukite ostmisel 
sõiduki kogu kasutusiga hõlmavad 
käitamisega seotud energiatarbimise, 
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süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud 
ostutingimuste hulka vastavalt artiklis 3 
määratletud metoodikale.

süsinikdioksiidi ja saasteainete heite kulud 
ostutingimuste hulka vastavalt artiklis 3 
määratletud metoodikale.

Or. en

Muudatusettepanek 8

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 50% ulatuses oma 
iga-aastasest konkreetsest hankest, võivad 
kasutada märgist „keskkonnasõbralik ja 
energiatõhus maanteetransport”. 
Komisjon kehtestab kõnealuse märgise 
jaoks ühtse kujunduse.

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sõiduki kütusekulu kilomeetri kohta 
vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 
teisendatakse energiatarbimiseks 
kilomeetri kohta, kasutades lisa tabelis 1 
(kütuste energiasisaldus) esitatud 
ümberarvestustegureid;

– sõiduki kütusekulu kilomeetri kohta 
vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 
arvestatakse energiatarbimise ühikutes
kilomeetri kohta, ükskõik kas see on 
antud vahetult, mis on nii näiteks 
elektriautode puhul, või mitte. Kui 
kütusekulu on antud erinevates ühikutes, 
teisendatakse see energiatarbimiseks 
kilomeetri kohta, kasutades lisa tabelis 1 
(kütuste energiasisaldus) esitatud 
ümberarvestustegureid;

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Läbipaistvus

Et soodustada avalikku ja poliitilist 
arutelu, mis käsitleb riigihankega seotud 
sõiduki kogu kasutusiga hõlmavaid 
kulusid, ning ilma et see piiraks ühtegi 
direktiivides 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ 
sätestatud nõuet, tagavad liikmesriigid, et 
kõik artiklis 2 nimetatud osalejad teevad 
teabe artiklis 3 osutatud energia- ja 
keskkonnakulude kohta Internetis 
avalikkusele kättesaadavaks seoses iga 
laekunud pakkumisega.
Et veelgi stimuleerida avalikku poliitilist 
arutelu, koostab komisjon tulemustabeli, 
mis põhineb aruandlusel vastavalt 
artiklile 6 ja mis tehakse kättesaadavaks 
Internetis ning mille abil on võimalik 
suhteliselt sarnaseid linnu ja piirkondi 
nende keskkonnasõbralike hangete põhjal 
võrrelda.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga kahe aasta järel alates artiklis 8 
nimetatud kuupäevast valmistab komisjon 
ette aruande käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta ning liikmesriikide 
võetud meetmete kohta 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 

Iga aasta järel alates artiklis 8 nimetatud 
kuupäevast koostavad liikmesriigid 
asjaomase kalendriaasta kohta 
statistilised andmed, mis käsitlevad 
artiklis 2 nimetatud osalejate ostetud 
sõidukite arvu, mis on jagatud järgmisse 
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maanteesõidukite hangete edendamiseks. nelja kategooriasse:
– sõiduautod,
– kergveokid,
– bussid ja
– teised raskeveokid.
Igal aastal hiljemalt 30. oktoobril 
edastavad liikmesriigid kõnealuse teabe 
koos hinnanguga, kuidas artiklis 3 
sätestatud kriteeriumid on turgu 
mõjutanud.

2. Aruandes hinnatakse direktiivi mõjusid 
ja vajadust edasiste meetmete võtmiseks, 
vajadusel lisatakse asjakohased 
ettepanekud.

2. Hiljemalt kolm aastat pärast artiklis 8 
nimetatud kuupäeva ja sellest alates iga 
kahe aasta järel koostab komisjon 
aruande käesoleva direktiivi rakendamise 
kohta, sealhulgas lõikes 1 osutatud teave, 
ning liikmesriikide võetud meetmete kohta 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
maanteesõidukite hangete edendamiseks. 
Aruandes hinnatakse direktiivi mõjusid,
sealhulgas kvantitatiivseid näitajaid 
keskkonnaalase kasu hindamiseks, 
liikmesriikide aruandlust ja vajadust 
edasiste meetmete võtmiseks, vajadusel 
lisatakse asjakohased ettepanekud.

Komisjon seostab kõnealuste ostetud 
sõidukite nominaalarvud ja suhtarvud, 
mis vastavad parimale turualternatiivile 
sõiduki kogu kasutusiga hõlmavate 
üldkulude osas igas kategoorias lõikes 1 
osutatud neljast kategooriast, kogu nende 
sõidukite turuga ning hindab seda, kuidas 
artiklis 3 toodud kriteeriumid on turgu 
mõjutanud.
2 a. Komisjon hindab eelkõige, kas 50% 
ostetud sõidukite – mis vastavad parimale 
turualternatiivile sõiduki kogu kasutusiga 
hõlmavate üldkulude, sealhulgas 
väliskulude osas – eeldatud mõju on 2012. 
aastaks teoks saanud. Kui see nii ei ole, 
esitatakse hiljemalt 2014. aastaks 
ettepanek keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate sõidukite osakaalu 
suurendamiseks ning vajaduse korral 
turule ja keskkonnale avaldatava ja 
eeldatava ning soovitud mõju 
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kindlustamiseks kohustuslike 
valikukriteeriumide lisamise abil.

Or. en
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SELETUSKIRI

Käesolev ettepanek hõlmab keskkonnakomisjoni eelnevaid soovitusi 

Käesoleva ettepanekuga muudetakse eelmist ettepanekut (KOM (2005), 634 lõplik) ning 
kesksetes valdkondades – keskkonnakomisjoni poolse kaalutlemise tulemusena – hõlmab see 
mitmeid praktilisi soovitusi, mille on andnud raportöör ja parlamendiliikmed.

Mõned olulisimatest tunnusjoontest on järgmised:
 direktiiviga on hõlmatud kõik sõidukid;
 lisatud on süsinikdioksiidi heide;
 mudel on pigem tehnoloogianeutraalne ja paindlik kui staatiline etalon;
 riigihange on säilitatud kui vahend keskkonnasõbralike sõidukite edendamiseks;
 konkreetseid kohaliku tasandi kaalutlusi võib võtta arvesse nii, et austatakse 

subsidiaarsuse põhimõtet.

Sõiduki kogu kasutusiga hõlmavad arvestuslikud kulud

Direktiivis nõutakse, et kõik riigihangetega tegelevad ametnikud – või avaliku sektori nimel 
või avaliku sektori litsentsi alusel osalejad – arvutaksid välja mitte ainult ostuhinna, vaid ka 
kasutusiga hõlmavad kütuse-, süsinikdioksiidi heitega seotud ja õhusaastekulud, ning 
kasutaksid neid kriteeriumeid ostmisel.

Riigihange kui turu katalüsaator

Raportöör toetab kindlalt mõtet kasutada riigihanget kui turu katalüsaatorit 
keskkonnasõbralike sõidukite nimel ning on seepärast kohandanud artiklit 1, rõhutades seda 
aspekti kui direktiivi olulist eesmärki.

Riigihange esindab Euroopa tasandil märkimisväärset osa turust ja kui riiklikud asutused 
võtavad hanke alusena kasutusiga hõlmavate kulude arvutamise ja kasutamisega seoses 
juhtiva rolli, tagab see, et autotööstust õhutatakse arenema ning investeerima madalama 
süsinikdioksiidi heite ja õhusaaste tasemega keskkonnasõbralikesse sõidukitesse.

Läbipaistvus ja avalik arutelu
Kui sõidukite hankega seotud kohaliku tasandi otsuseid tuleb keskkonnaalaste kaalutlustega 
mõjutada, on ülioluline, et valitsusvälistel organisatsioonidel, kodanikel ja kohalikel 
poliitikutel oleks sellist hanget puudutavale teabele juurdepääs.

Seepärast on raportöör muutnud direktiivi mitmetes valdkondades eesmärgiga tugevdada 
läbipaistvust ja avalikkuse juurdepääsu teabele ning parandada võrdluse ulatust.

Kõnealused muudatusettepanekud sisaldavad:

 kohalikke asutusi, kes panevad Internetti üles kogu sõiduki kasutusiga hõlmava teabe 
seoses hanget puudutavate otsustega;

 komisjoni, kes koostab tulemustabeli, võimaldades hinnata, kui innukad on kohalikud 
asutused keskkonnasõbralike sõidukite ostmisel;
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 sellise keskkonnasõbraliku hanke märgise kehtestamist, mida saavad kohalikud ja 
piirkondlikud asutused keskkonnasõbralike sõidukite hangete teerajajatena kasutada.

Direktiivi mõju läbivaatamine ja hindamine

Oluline on hinnata, kui suures ulatuses on direktiivil praegusel kujul soovitud mõju. 
Raportöör on seepärast kavandanud mitmeid muudatusettepanekuid, et tagada konkreetsed 
järelmeetmed ning turule ja keskkonnale avaldatava mõju hindamise.

Seepärast on komisjon kohustatud:

 esitama igal aastal aruandluse direktiivi rakendamise ja mõju kohta turule erinevates 
sõidukikategooriates ning mõju kohta keskkonnale;

 hindama, kui suures ulatuses 50%lise riigihanke soovitud ja eeldatav mõju 2012. 
aastaks saavutatakse, ja kui see nii ei ole, hindama, kuidas on direktiivi võimalik 
muuta nii, et kõnealune eesmärk saavutatakse.

Rakendamine

Raportöör on seisukohal, et ettenähtud kasutusea kulude arvutusmeetodit peaks olema 
võimalik võtta tarvitusele ja kasutada juba 2010. aastal, ning teeb seepärast ettepaneku, et see 
kuupäev esitataks nii, et keskkonna- ja turumõjud saaksid realiseeruda niipea kui võimalik.
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