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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 

tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 

õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 

kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 

päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 

viide muudetavale sättele.  

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes 

kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning 

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud) 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2017)0676), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 

1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0395/2017), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 

uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1, 

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 14. 

märtsi 2018. aasta kirja keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile, 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 59, 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 

transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0287/2018), 

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste 

konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid sisulisi 

muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate 

õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub 

ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta; 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

 

                                                 
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1. 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Euroopa vähese heitega liikuvuse 

strateegia16 sisaldab selget eesmärki: 

sajandi keskpaigaks tuleb 

transpordisektoris vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 60 % 

võrreldes 1990. aasta tasemega ning tuleb 

jätkata sihikindlat tööd täiesti heiteta 

transpordisüsteemi saavutamiseks. 

Transpordist tulenevat, inimeste tervist 

kahjustavat õhusaasteainete heidet tuleb 

viivitamata järsult vähendada. Pärast 

2020. aastat peab tavapärastest 

sisepõlemismootoritest pärit heide veelgi 

vähenema. Kasutusele tuleb võtta heiteta ja 

vähese heitega sõidukid, mis peaksid 2030. 

aastaks hõivama märkimisväärse turuosa. 

(3) Transport on liidus ainuke 

ulatuslikum valdkond, kus 

kasvuhoonegaaside heitkogused endiselt 

kasvavad. Selleks et täita liidu poolt 

2015. aastal Pariisis toimunud ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooni 

osaliste konverentsi 21. istungjärgul 

võetud kohustused, tuleb kiirendada kogu 

transpordisektori CO2-heite vähendamist 
ning selle sektori kasvuhoonegaaside 

heide peaks kindlalt liikuma sajandi 

keskpaigaks nulltaseme saavutamise 

poole. Samuti tuleb kohe järsult 

vähendada transpordist tulenevat ja meie 

tervist ja keskkonda oluliselt kahjustavat 

õhusaasteainete heidet. Pärast 2020. aastat 

peavad tavapärastest 

sisepõlemismootoritest pärit heitkogused 

veelgi vähenema. Tuleb kasutusele võtta 

heiteta ja vähese heitega sõidukid, mis 

peaksid 2030. aastaks hõivama 

märkimisväärse turuosa. 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Autotranspordisektori vähesele 

CO2-heitele ülemineku edenemise 

seisukohalt on tähtis arendada 

kergkomponentide ehitamise uurimis-, 

tarne-, töötlemis- ja tootmisstrateegiaid. 

Osana biomajanduse ja selle võimalike 

uuendatavate, ringlusse võetavate ja 

kestlike toodete kasvavast tähtsusest 

käsitletakse teadusuuringutes üha enam 

looduslikku kiudu sisaldavaid tooraineid 

ja nende koostisosi. Selliste arengute 

keskmes peaks olema arusaamine 
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loodusvarade ja kasutatava maa 

piiratusest, mis tekitab vajaduse leida 

olelusringi lõppu jõudnud toodete 

probleemile kestlikke lahendusi. 

Selgitus 

Tehnoloogianeutraalse tee kontekstile vaatamata peetakse sektori vähesele CO2-heitele 

üleminekul lahenduseks elektrisõidukeid. Sellised sõidukid peavad olema kerged, ning 

täielikult või osaliselt biomaterjalidest koosnevad detailid ongi kerged. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 b) Ühiskonnale vastuvõetav õiglane 

üleminek heiteta transpordile käesoleva 

sajandi keskpaigaks eeldab 

autotranspordisektori väärtusahelas 

põhjalikke muutusi, mille juures tuleb 

võtta arvesse kõigi liikmesriikide 

kodanikele ja piirkondadele avalduvat 

kahjulikku mõju. Tähtis on arvestada 

ülemineku sotsiaalsete tagajärgedega 

ning ennetavalt tegeleda selle mõjuga 

tööhõivele. Seepärast on ülioluline 

täiendada praegusi meetmeid sihipäraste 

ELi, riikliku ja piirkondliku tasandi 

programmidega, mille sisuks on töötajate 

ümberõpe, täiendõpe ja 

ümberpaigutamine ning haridus- ja 

tööhõivealgatused negatiivseid mõjusid 

kogevates piirkondades ja kogukondades, 

ning need meetmed tuleb võtta tihedas 

dialoogis sotsiaalpartnerite ja pädevate 

asutustega. 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 c) Edukas heiteta liikuvusele 
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üleminek eeldab sõidukite, taristute, 

elektrivõrkude ning akude tootmise, 

tarnimise ja ringlussevõtu ühist 

poliitikaraamistikku, milles 

majanduslikud ja tööhõive stiimulid 

toimiksid kogu liidus ühtselt nii riiklikul, 

piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil 

ning mida toetaksid senisest tugevamad 

liidu rahastamisvahendid.  

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Euroopa Ülemkogu kiitis 2014. 

aasta oktoobri järeldustes heaks eesmärgi 

vähendada sektorites, mis ei ole hõlmatud 

Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise 

süsteemiga, kasvuhoonegaaside heidet 

2030. aastaks 30 % võrreldes 2005. aasta 

tasemega. Maanteetranspordist pärineb 

suur osa nende sektorite heitest ja 

maanteetranspordi tekitatud heide ületab 

ikka veel oluliselt 1990. aasta taset. Kui 

maanteetranspordist pärit heide veelgi 

suureneb, teeb see tasa heite vähenemise, 

mis on muudes sektorites kliimamuutuste 

vastu võitlemisel saavutatud. 

(6) Maanteetranspordist pärit heide 

ületab ikka veel oluliselt 1990. aasta taset, 

ning see nullib ära muudes sektorites 

kliimamuutuste vastu võitlemisel 

saavutatud heitkoguste vähenemise. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Määruseid (EÜ) nr 443/2009 ja 

(EL) nr 510/2011 hinnati 2015. aastal ning 

järeldati, et need määrused on olnud 

asjakohased, üldiselt sidusad ja on aidanud 

heidet märkimisväärselt vähendada ning on 

ühtlasi olnud algselt eeldatust 

kulutõhusamad. Samuti on nad toonud 

liidule märkimisväärset lisaväärtust, mida 

ei oleks olnud võimalik liikmesriikide 

(9) Määrusi (EÜ) nr 443/2009 ja (EL) 

nr 510/2011 hinnati 2015. aastal ning 

järeldati, et need määrused on olnud 

asjakohased, üldiselt sidusad ja on aidanud 

heidet märkimisväärselt vähendada ning on 

ühtlasi olnud algselt eeldatust 

kulutõhusamad. Samuti on nad toonud 

liidule märkimisväärset lisaväärtust, mida 

ei oleks olnud võimalik liikmesriikide 
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meetmetega samas ulatuses saavutada. meetmetega samas ulatuses saavutada. 

Kuid hindamisel leiti ka, et CO2-heite 

tegelik vähenemine on olnud märksa 

väiksem kui see, mida näitasid 

tüübikinnituskatsete tulemused, ning et 

tüübikinnituskatsete ja tegelike 

heitenäitajate erinevus on oluliselt 

kahandanud CO2-heite normide 

tulemuslikkust ja tarbijate usku uute 

sõidukite kütusesäästuvõimalustesse. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Selleks et käesolev määrus 

tulemusi annaks, peaks CO2-heite 

vähenemine toimuma sõidukite 

tavapärastes töö- ja kasutustingimustes. 

Seepärast tuleks määrusesse lisada range 

katkestusseadmete kasutamise keeld ning 

anda ametiasutustele vahendid keelu 

jõustamise tagamiseks. 

Selgitus 

Direktiivi 510/2011 artiklis 13 nähakse ette käesoleva määruse sihteesmärkide ja tingimuste 

läbivaatamine. Käesolevas muudatusettepanekus sätestatud tingimused on käesolevas 

määruses seatud üldeesmärgi ja sihteesmärkide saavutamisega olemuslikult seotud. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) On oluline, et CO2-heite 

vähendamise nõuete kehtestamine annaks 

liidu sõidukitootjatele prognoositavuse ja 

plaanimiskindluse seoses nende uute auto- 

ja väikeste tarbesõidukite toodanguga kogu 

liidus . 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)   
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Selgitus 

Direktiivi 510/2011 artiklis 13 nähakse ette käesoleva määruse sihteesmärkide ja tingimuste 

läbivaatamine. Muudatusettepaneku sisu on seotud käesolevas määruses seatud üldeesmärgi 

ja sihteesmärkide saavutamisega. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a)  Komisjoni poolt 2016. aastal läbi 

viidud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 1999/94/EÜ1a hindamisel leiti, et 

õigusakte tuleb veelgi täpsustada ja 

lihtsustada, sest see võimaldaks 

suurendada nende asjakohasust, 

tulemuslikkust, tõhusust ja sidusust. 

Komisjoni soovituse (EL) 2017/9481b 

eesmärk on soodustada direktiivi 

1999/94/EÜ ühetaolist kohaldamist. 

Sellegipoolest võivad paremini koostatud 

ja veelgi rohkem ühtlustatud liidu 

sõidukite märgistamise nõuded, millega 

antakse tarbijatele võrreldavat, 

usaldusväärset ja kasutajasõbralikku 

teavet vähese heitega sõidukite eeliste 

kohta, sealhulgas lisaks CO2-heidet ja 

kütusekulu käsitlevale teabele ka teavet 

õhusaasteainete ja jooksvate kulude 

kohta, soodustada kogu liidus kõige 

kütusesäästlikumate ja 

keskkonnasõbralikumate sõidukite 

kasutuselevõttu. Seetõttu peaks komisjon 

direktiivi 1999/94/EÜ hiljemalt 

31. detsembriks 2019 läbi vaatama ja 

esitama asjakohase seadusandliku 

ettepaneku. Sõiduautode kõrval võiksid ka 

väikesed tarbesõidukid sellise kütusekulu 

ja CO2-heidet kajastava märgise 

juurutamisest kasu saada. Seega peaks 

komisjon analüüsima kõnealuseid 

meetmeid ka nende sõidukite osas ning 

vajaduse korral esitama asjakohase 
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seadusandliku ettepaneku. 

 _______________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

13. detsembri 1999. aasta direktiiv 

1999/94/EÜ, milles käsitletakse 

kütusesäästuga ja süsinikdioksiidi 

heitmetega seotud andmete tarbijale 

kättesaadavust uute sõiduautode 

turustamisel (EÜT L 12, 18.1.2000, lk 16). 

 1b  Komisjoni 31. mai 2017. aasta soovitus 

(EL) 2017/948, milles käsitletakse 

ühtlustatud ülemaailmse kergsõidukite 

katsetamise meetodi kohaselt 

tüübikinnituse andmisel mõõdetud 

kütusekulu ja CO2-heite väärtuste 

kasutamist tarbijatele teabe andmisel 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga 1999/94/EÜ 

(ELT L 142, 2.6.2017, lk 100). 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Uute sõiduautode ja väikeste 

tarbesõidukite liidu pargi jaoks tuleks 

seepärast kehtestada vähendamismäärad 
2025. ja 2030. aastaks, võttes arvesse 

sõidukipargi uuendamiseks vajaminevat 

aega ning seda, et maanteetranspordisektor 

peab aitama saavutada 2030. aasta kliima- 

ja energiaeesmärke. See etapiviisiline 

käsitlus annab ühtlasi autotööstusele selge 

ja varase signaali mitte viivitada 

energiatõhusa tehnoloogia ning heiteta ja 

vähese heitega sõidukite turuletoomisega. 

(13) Seepärast tuleks kogu liidu uutele 

sõiduautodele ja väikestele 

tarbesõidukitele kehtestada 2025. ja 2030. 

aastaks vähendamismäärad, võttes arvesse 

sõidukipargi uuendamiseks vajaminevat 

aega ning seda, et maanteetranspordisektor 

peab aitama saavutada liidu kliima- ja 

energiaeesmärke aastaks 2030 ja sellele 

järgnevaks ajavahemikuks. See 

etapiviisiline käsitlus annab ühtlasi 

autotööstusele selge ja varase signaali mitte 

viivitada energiatõhusa tehnoloogia ning 

heiteta ja vähese heitega sõidukite 

turuletoomisega. Ning et heite vähenemine 

pärast 2030. aastat ei aeglustuks, tuleks 1. 

jaanuariks 2030 kohaldada vähemalt 

samasugust heitkoguste piiramist, nii et 

sektori CO2-heite vähenemine saaks 

jätkuda kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
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põhjal võetud kohustustega. 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Liit on üks maailma suurimaid 

mootorsõidukite tootjaid ja on selles 

sektoris tehnoloogilisel juhtpositsioonil, 

kuid konkurents tiheneb ja maailmas 

muutub autotööstus kiiresti tänu elektriliste 

jõuseadmetega seotud innovatsioonile ning 

koostoimelistele, ühendatud ja 

automatiseeritud liikuvuslahendustele. Et 

püsiks liidu üleilmne konkurentsivõime ja 

juurdepääs turgudele, on liidul vaja 

reguleerivat raamistikku, mis hõlmab 

eristiimulit heiteta ja vähese heitega 

sõidukite valdkonnas ning millega luuakse 

ulatuslik kohalik turg ja toetatakse 

tehnoloogia arengut ja innovatsiooni. 

(14) Liit on üks maailma suurimaid 

mootorsõidukite tootjaid ja on selles 

sektoris tehnoloogilisel juhtpositsioonil, 

kuid konkurents tiheneb ja maailmas 

muutub autotööstus kiiresti tänu elektriliste 

jõuseadmetega seotud innovatsioonile ning 

koostoimelistele, ühendatud ja 

automatiseeritud liikuvuslahendustele. Kui 

liidu tööstus transpordisektori 

energiasüsteemi vajaliku 

ümberkujundamisega hiljaks jääb, võib ta 

kaotada oma juhtpositsiooni. Et püsiks 

liidu üleilmne konkurentsivõime ja 

juurdepääs turgudele, on liidul vaja 

reguleerivat raamistikku, mis hõlmab 

poliitika erimehhanismi heiteta ja vähese 

heitega sõidukite valdkonnas ning millega 

luuakse ulatuslik kohalik turg ja toetatakse 

tehnoloogia arengut ja innovatsiooni. 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Tehnoloogilise innovatsiooni ja 

tehnika arenguta ei ole võimalik 

saavutada liidus transpordi CO2-heite 

täieliku kaotamise pikaajalist eesmärki . 

Seda ja kasvavat rahvusvahelist 

konkurentsi silmas pidades on oluline, et 

nii liit kui ka liikmesriigid jätkuvalt 

uuriksid ja töötaksid välja algatusi, 

millega edendada kõnealuses sektoris 

võimalikku koostoimet, võttes eeskuju 

hiljuti loodud liidu akuliidust (Union 

Batteries Alliance), ning toetada liidu 

autotööstuses avaliku ja erasektori 
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investeeringuid teadusuuringutesse ja 

innovatsiooni, et säilitada liidu 

tehnoloogiline juhtpositsioon selles 

sektoris ning tagada liidu tööstusbaasi 

pikaajaline jätkusuutlikkus ja säilitada 

selle tõhusus ja konkurentsivõime 

maailmaturul. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Tuleks kehtestada spetsiaalne 

stimuleerimismehhanism, millega 

hõlbustada sujuvat üleminekut heidet 

mittetekitavale liikuvusele. See 

soodustussüsteem peaks olema selline, et 

sellega edendataks heiteta ja vähese 

heitega sõidukite kasutuselevõttu liidu 

turul. 

(15) Tuleks kehtestada spetsiaalne 

poliitikamehhanism, millega hõlbustada ja 

kiirendada sujuvat üleminekut heiteta 

liikuvusele. Kõnealune krediteerimis- ja 

debiteerimismehhanism tuleks kavandada 

nii, et sellega edendataks heiteta või vähese 

heitega sõidukite kasutuselevõttu liidu 

turul ning tagataks investeerimiskindlus 

vajalike laadimistaristute piisavaks ja 

õigeaegseks rajamiseks. 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) ELi sõidukipargis olevate heiteta ja 

vähese heitega sõidukite osakaalu 

võrdlustaseme kehtestamine ning hästi 

koostatud mehhanism, mille abil 

kohandatakse tootja CO2-eriheite sihttaset 

tootja sõidukipargis olevate heiteta ja 

vähese heitega sõidukite osakaalu alusel, 

peaks andma tugeva ja usaldusväärse 

signaali selliste sõidukite arendamiseks ja 

kasutuselevõtmiseks ning võimaldama 

samas ikkagi tõhustada tavapäraseid 

sisepõlemismootoreid. 

(16) ELi sõidukipargis olevate heiteta ja 

vähese heitega sõidukite osakaalu tugeva 

võrdlustaseme kehtestamine ning hästi 

koostatud mehhanism, mille abil 

kohandatakse tootja CO2-eriheite sihttaset 

tootja sõidukipargis olevate heiteta ja 

vähese heitega sõidukite osakaalu alusel, 

peaks andma tugeva ja usaldusväärse 

signaali selliste sõidukite arendamiseks, 

kasutuselevõtmiseks ja turustamiseks ning 

samas endiselt võimaldama tõhustada 

tavapäraseid sisepõlemismootoreid. 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Heiteta ja vähese heitega sõidukite 

jaoks soodustuste kindlaksmääramisel on 

asjakohane võtta arvesse nende sõidukite 

CO2-heite erinevust. 

Kohandamismehhanism peaks tagama, et 

võrdlustaset ületavale tootjale kehtiks 

kõrgem CO2-eriheite sihttase. Et tagada 

tasakaalustatud lähenemisviis, tuleks 

piirata selle mehhanismi raames 

võimalikku kohandamise taset. Nii luuakse 

stiimulid, millega edendatakse laadimis- ja 

tankimistaristu õigeaegset kasutuselevõttu 

ning tuuakse suurt kasu tarbijatele, 

konkurentsivõimele ja keskkonnale. 

(17) Heiteta ja vähese heitega sõidukite 

osakaalu võrdlustaseme 
kindlaksmääramisel on asjakohane võtta 

arvesse nende sõidukite CO2-heite 

erinevusi. Kohandamismehhanism peaks 

tagama, et võrdlustaset ületavale tootjale 

kehtiks kõrgem CO2-eriheite sihttase ning 

tootja, kes ei suuda sihttaset saavutada, 

peaks leppima rangema CO2-

sihttasemega. Tasakaalustatud 

lähenemisviisi tagamiseks tuleks piirata 

selle mehhanismi raames võimalikku 

kohandamise taset. Nii luuakse stiimulid, 

millega edendatakse laadimis- ja 

tankimistaristute õigeaegset 

kasutuselevõttu ning tuuakse suurt kasu 

tarbijatele, konkurentsivõimele ja 

keskkonnale. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Tuleks piisavalt ja õigeaegselt 

investeerida nii heiteta ja vähese heitega 

sõidukite tootmisse ja kasutuselevõtmisse 

kui ka vajalikesse tugitaristutesse, muu 

hulgas kestlike akude tootmisse, 

tarbimisse ja ringlussevõttu. Nii ELi kui 

ka liikmesriikide tasandi toetusvahendid 

peavad andma tulemuslikku koostoimet 

ning stimuleerima ja kaasama 

märkimisväärseid avaliku ja erasektori 

investeeringuid. Laadimis- ja 

tankimistaristud tuleb rajada kiiresti, et 

tekitada tarbijates usaldust ja 

sõidukitootjates ärialast kindlustunnet. 

Selleks tuleks toetada liidus akude 
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tootmist, mis peaks võimalust mööda 

toimuma sõidukitehaste läheduses. 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Siiski tuleks tagada tasakaal nende 

stiimulite vahel, mis luuakse 

ökoinnovatsiooni jaoks ja sellise 

tehnoloogia jaoks, mille puhul tõendatakse 

heidet vähendavat mõju ametliku 

katsemenetlusega. Seepärast on asjakohane 

säilitada sellise 

ökoinnovatsioonilahendustega saavutatud 

säästu ülempiir, mida tootja võib arvesse 

võtta sihttasemetest kinnipidamise 

arvestamisel. Komisjonil peaks olema 

võimalik ülempiir läbi vaadata eelkõige 

selleks, et võtta arvesse ametliku 

katsemenetluse muutmise mõju. Samuti on 

asjakohane täpsustada, kuidas tuleks 

kõnealust säästu arvutada, et jälgida 

sihttasemetest kinnipidamist. 

(23) Siiski tuleks tagada tasakaal nende 

stiimulite vahel, mis luuakse 

ökoinnovatsiooni jaoks ja sellise 

tehnoloogia jaoks, mille puhul tõendatakse 

heidet vähendavat mõju ametliku 

katsemenetlusega. Seepärast on asjakohane 

säilitada sellise 

ökoinnovatsioonilahendustega saavutatud 

säästu ülempiir, mida tootja võib arvesse 

võtta sihttasemetest kinnipidamise 

arvestamisel. Komisjonil peaks olema 

võimalik ülempiiri muuta ja langetada, 

eelkõige selleks, et võtta arvesse ametliku 

katsemenetluse muutmise mõju. Samuti on 

asjakohane täpsustada, kuidas tuleks 

sihttasemetest kinnipidamise jälgimiseks 

kõnealust säästu arvutada. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (25 a) Juhtudel, kui rasketele väikestele 

tarbesõidukitele (N1 klassi III kategooria) 

elektriaku lisamine võib suurendada 

sõiduki massi sellisel määral, et see 

liigitatakse ümber N2 klassi, tuleks 

kõnealust tehnilist probleemi 

nõuetekohaselt käsitleda. 

Selgitus 

Elektriaku lisamine võib väikeste tarbesõidukite massi suurendada. Kui seetõttu sõiduki mass 

ületab antud klassile määratud massi ülempiiri, ei saa sõidukipargis heiteta ja vähese heitega 

sõidukite arvu suurendamiseks tehtavate pingutuste üle arvestust pidada käesoleva määruse 
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alusel. Üks võimalus oleks tõsta sõidukitekategooria massi ülempiiri neil juhtudel, kus massi 

suurenemine selgelt seondub heitkoguste vähendamisega tänu alternatiivse jõuseadme 

kasutuselevõtmisele. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Nišitootjatele sõidukipargi 

sihttasemest 95 g CO2/km erandi tegemise 

kord tagab, et nišitootjad teevad heite 

vähendamiseks kõnealuse sihttaseme 

järgimisel sama palju jõupingutusi kui 

suurtootjad. Kogemused on siiski 

näidanud, et nišitootjatel on sama hästi 

võimalik CO2-heite sihttasemeid saavutada 

kui suurtootjatel ja alates 2025. aastast 

kehtestatud sihttasemete puhul ei peeta 

asjakohaseks neid kahte tootjate liiki 

eristada. 

(28) Kogemused on näidanud, et 

nišitootjatel on sama hästi võimalik CO2-

heite sihttasemeid saavutada kui 

suurtootjatel ja seetõttu ei peeta enam 

asjakohaseks neid kahte tootjate liiki 

eristada. 

Selgitus 

Direktiivi 510/2011 artiklis 13 nähakse ette käesoleva määruse sihteesmärkide ja tingimuste 

läbivaatamine. Muudatusettepaneku sisu on käesolevas määruses seatud üldeesmärgi ja 

sihteesmärkide saavutamisega olemuslikult seotud. 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 37 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(37) Uute sõiduautode ja väikeste 

tarbesõidukite CO2-eriheidet mõõdetakse 

liidus ühtlustatult vastavalt määruses (EÜ) 

nr 715/2007 sätestatud metoodikale. 

Käesolevast määrusest tuleneva 

halduskoormuse vähendamiseks tuleks 

nõuetele vastavust mõõta, tuginedes 

liikmesriikide kogutud ja komisjonile 

edastatud andmetele liidus registreeritud 

uute autode ja väikeste tarbesõidukite 

kohta. Vastavuse hindamiseks kasutatavate 

(37) Uute sõiduautode ja väikeste 

tarbesõidukite CO2-eriheidet mõõdetakse 

liidus ühtlustatult vastavalt määruses (EÜ) 

nr 715/2007 sätestatud metoodikale. 

Käesolevast määrusest tuleneva 

halduskoormuse vähendamiseks tuleks 

nõuetele vastavust mõõta, tuginedes 

liikmesriikide kogutud ja komisjonile 

edastatud andmetele liidus registreeritud 

uute autode ja väikeste tarbesõidukite 

kohta. Vastavuse hindamiseks kasutatavate 
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andmete järjepidevuse tagamiseks tuleks 

võimaluste piires ühtlustada kõnealuste 

andmete kogumise ja esitamise eeskirjad. 

Seepärast tuleks selgelt kirja panna, et 

pädevad asutused vastutavad õigete ja 

täielike andmete esitamise eest ning teevad 

komisjoniga koostööd andmete 

kvaliteediga seotud küsimuste 

lahendamisel. 

andmete järjepidevuse tagamiseks tuleks 

ühtlustada kõnealuste andmete kogumise ja 

esitamise eeskirjad. Seepärast tuleks selgelt 

kirja panna, et pädevad asutused 

vastutavad õigete ja täielike andmete 

esitamise eest ning teevad komisjoniga 

koostööd andmete kvaliteediga seotud 

küsimuste lahendamisel. 

Selgitus 

Direktiivi 510/2011 artiklis 13 nähakse ette käesoleva määruse sihteesmärkide ja tingimuste 

läbivaatamine. Muudatusettepaneku sisu on käesolevas määruses seatud üldeesmärgi ja 

sihteesmärkide saavutamisega olemuslikult seotud. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 38 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(37)  Tootjate kinnipidamist käesoleva 

määruse kohastest sihttasemetest tuleks 

hinnata liidu tasandil. Tootja, kelle puhul 

keskmine CO2-eriheide ületab käesoleva 

määrusega lubatut, peaks iga kalendriaasta 

kohta tasuma ülemäärase heite maksu. 

Ülemäärase heite maksu summad peaksid 

liidu üldeelarves kajastuma tuluna. 

(37)  Tootjate kinnipidamist käesoleva 

määruse kohastest sihttasemetest tuleks 

hinnata liidu tasandil. Tootja, kelle puhul 

keskmine CO2-eriheide ületab käesoleva 

määrusega lubatut, peaks iga kalendriaasta 

kohta tasuma ülemäärase heite maksu. 

Ülemäärase heite maksu summad peaksid 

liidu üldeelarves kajastuma tuluna ja nende 

arvel tuleks rahastada õiglast üleminekut 

heiteta liikuvusele. Nimetatud summadest 

tuleks ka toetada struktuursetest 

muudatustest mõjutatud töötajate 

ümberpaigutamise, ümberõppe ja 

täiendusõppe sihtprogramme ning 

tööhõive- ja tööotsimisalgatusi tööhõive 

muutustest mõjutatud piirkondades, seda 

tihedas dialoogis sotsiaalpartnerite, 

kogukondade ja pädevate asutustega.  

Selgitus 

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud teiste muudatusettepanekutega. 
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Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 41 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(40) See, kui tulemuslikult aitavad 

käesolevas määruses sätestatud sihttasemed 

tegelikult CO2-heidet vähendada, sõltub 

suuresti ametliku katsemenetluse 

esindavusest. Kooskõlas teadusnõustamise 

mehhanismi (Scientific Advice 

Mechanism, SAM) kaudu saadud 

arvamusega23 ja soovitusega, mille 

Euroopa Parlament esitas autotööstuses 

heite mõõtmise uurimise põhjal,24 tuleks 

kehtestada mehhanism, mille abil hinnata, 

kuivõrd esindavad tegelikkust sõidukite 

CO2-heite ja energiatarbimise näitajad, mis 

on määratud kindlaks vastavalt määrusele 

(EU) 2017/1151. Komisjonil peaks olema 

õigus tagada üldsuse juurdepääs sellistele 

andmetele ning töötada vajaduse korral 

välja selliseks hindamiseks vajalike 

andmete kindlakstegemise ja kogumise 

menetlus. 

(40) See, kui tulemuslikult aitavad 

käesolevas määruses sätestatud sihttasemed 

tegelikult CO2-heidet vähendada, sõltub 

suuresti ametliku katsemenetluse 

esindavusest. Kooskõlas teadusnõustamise 

mehhanismi (Scientific Advice 

Mechanism, SAM) kaudu saadud 

arvamusega23 ja soovitusega, mille 

Euroopa Parlament esitas autotööstuses 

heite mõõtmise uurimise põhjal,24 tuleks 

kehtestada mehhanism, mille abil hinnata, 

kuivõrd esindavad tegelikkust määruse 

(EU) 2017/1151 põhjal kindlaks määratud 

sõidukite CO2-heite ja energiatarbimise 

näitajad. Kõige kindlam viis tagada, et 

tüübikinnituse väärtused kajastaksid 

tegelikkust, on võtta kasutusele tegelikes 

liiklustingimustes tekkiva CO2-heite 

mõõtmise katse. Selleks peaks komisjon 

delegeeritud õigusaktidega ja mobiilse 

heitemõõtmissüsteemi kasutamise 

võimalust kaaludes välja töötama 

tegelikes liiklustingimustes tekkiva CO2-

heite mõõtmise katse ja võtma selle 

kasutusele hiljemalt kaks aastat pärast 

käesoleva määruse kohaldamise 

kuupäeva. Kuni nimetatud katse 

juurutamiseni tuleks aga käesoleva 

määruse nõuete täitmine tagada tootjate 

esitatud kütusekulu näitude põhjal, 

millele lisaks kehtestatakse kõigile 

tootjatele 2021. aastal vastavast näidust 

lubatud kõrvalekalde ülemmäär 

protsentides. Komisjonil peaks olema 

õigus tagada kütusekulu andmete 

üldkättesaadavus ning töötada välja 

selliseks hindamiseks vajalike kütusekulu 

andmete teatamise menetlus. Juhul kui 

tootjad käesoleva määruse kohaste 

tegelikes liiklustingimustes tekkivate CO2 

heitkoguste nõudeid ei täida, peaks 

komisjon võtma vajalikke meetmeid. 
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__________________ __________________ 

23 Teadusnõustajate kõrgetasemelise 

töörühma teaduslik arvamus 1/2016 

„Closing the gap between light-duty 

vehicle real-world CO2 emissions and 

laboratory testing“ (Laboris mõõdetud ja 

tegeliku CO2-heite vahelise erinevuse 

vähendamine kergsõidukite puhul). 

23 Teadusnõustajate kõrgetasemelise 

töörühma teaduslik arvamus 1/2016 

„Closing the gap between light-duty 

vehicle real-world CO2 emissions and 

laboratory testing“ (Kergsõidukite laboris 

mõõdetud ja tegeliku CO2-heite vahelise 

erinevuse vähendamine). 

24 Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2017. 

aasta soovitus nõukogule ja komisjonile 

autotööstuses heite mõõtmise uurimise 

põhjal (2016/2908(RSP)). 

24 Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2017. 

aasta soovitus nõukogule ja komisjonile 

autotööstuse heite mõõtmise uurimise 

põhjal (2016/2908(RSP)). 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 41 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (41 a) Praegu puudub ühtne meetod 

kergsõidukite olelusringi jooksul tekkivate 

heitkoguste hindamiseks. On asjakohane, 

et komisjon esitaks sellise analüüsi 2026. 

aasta lõpuks, et anda üldine ülevaade 

kergsõidukite sektori CO2-heitest. Selleks 

peaks komisjon töötama delegeeritud 

õigusaktidega välja ühtse liidu metoodika, 

mille alusel tootjad hakkaksid 2025. 

aastast alates esitama järjepidevalt 

andmeid kõikide nende poolt turule lastud 

sõidukite jõuseadmete ja kütuseliikide 

olelusringi jooksul tekkiva CO2-heite 

kohta. Selline metoodika peaks olema 

kooskõlas asjaomaste ISO standarditega 

ning selles tuleks arvesse võtta globaalse 

soojendamise potentsiaali, mille tekitab 

sõiduki heide kütuseahela algus- ja 

lõpuosas, tootmisprotsessi käigus ja 

olelusringi lõpus. Komisjon peaks oma 

analüüsis tuginema tootjate esitatud 

andmetele ja mis tahes muudele 

asjakohastele kättesaadavatele andmetele. 
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Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 46 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(45) Selleks et muuta või täiendada 

käesoleva määruse mitteolulisi osi, peaks 

komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 

290 vastu õigusakte II ja III lisa muutmise 

kohta seoses andmetele esitatavate nõuete 

ja andmeparameetritega, eriheite 

sihttasemetest tehtava erandi tegemise 

kriteeriumide tõlgendamist, eranditaotluste 

sisu ning CO2-eriheite piiramise kavade 

sisu ja hindamist käsitlevate eeskirjade 

täiendamisega , artiklis 13 osutatud 

suuruste M0 ja TM0 ja artiklis 11 osutatud 

CO2-heite ülempiiri 7 g/km 

kohandamisega ning artikli 14 lõike 3 

kohaste I lisas esitatud valemite 

kohandamisega . On eriti oluline, et 

komisjon viiks ettevalmistava töö käigus 

läbi asjakohased konsultatsioonid, 

sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 

kõnealused konsultatsioonid korraldataks 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises parema 

õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega. Selleks, et tagada 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 

võrdne osalemine , peaksid Euroopa 

Parlament ja nõukogu saama kõik 

dokumendid liikmesriikide ekspertidega 

samal ajal ning nende ekspertidel peaks 

olema pidev juurdepääs delegeeritud 

õigusakte ettevalmistavate komisjoni 

eksperdirühmade koosolekutele. 

(45) Selleks et muuta või täiendada 

käesoleva määruse mitteolulisi osi, peaks 

komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 

290 vastu õigusakte, millega: muudetakse 

II ja III lisa andmetele esitatavate nõuete 

ja andmeparameetrite osas; kehtestatakse 

nõuded katkestusseadmete keelustamise 

jõustamise tagamiseks; määratakse 

kindlaks artikli 4 lõikes 3 c osutatud 

laiendatud dokumentatsiooni sisu; 

kehtestatakse artikli 7 lõikes 8 a osutatud 

olelusringi jooksul tekkiva heite kohta 

andmete esitamise eeskirjad ja 

menetlused; täiendatakse eriheite 

sihttasemete osas erandite tegemise 

kriteeriumide tõlgendamise eeskirju; 

määratletakse eranditaotluste sisu ning 

CO2-eriheite piiramise kavade sisu ja 

hindamise eeskirjad; kohandatakse 
artiklis 13 osutatud suurusi M0 ja TM0 ja 

artiklis 11 osutatud CO2-heite ülempiiri 7 

g/km; töötatakse välja artikli 12 lõikes 1 a 

osutatud tegelikes liiklustingimustes 

tekkiva CO2-heite mõõtmise katse; ning 

kohandatakse artikli 14 lõikes 3 osutatud 

ja I lisas esitatud valemeid. On eriti 

oluline, et komisjon viiks ettevalmistava 

töö käigus läbi asjakohased 

konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 

tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

korraldataks kooskõlas 13. aprilli 2016. 

aasta institutsioonidevahelises parema 

õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega. Selleks, et tagada 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 

võrdne osalemine, peaksid Euroopa 

Parlament ja nõukogu saama kõik 

dokumendid liikmesriikide ekspertidega 

samal ajal ning nende ekspertidel peaks 

olema pidev juurdepääs delegeeritud 

õigusakte ettevalmistavate komisjoni 
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eksperdirühmade koosolekutele. 

Selgitus 

Vajalik kohandus, mis tuleneb uutest delegeeritud volitustest, mis on ette nähtud artikli 7 

lõikes 8 a ja artikli 12 lõikes 1 a (vt neile lisatud selgitusi). 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 

uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 

CO2-heite normid, et tagada siseturu 

nõuetekohane toimimine. 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 

uute sõiduautode ja uute väikeste 

tarbesõidukite CO2-heite normid, et täita 

liidu kliimaeesmärgid ja kliima-alased 

rahvusvahelised kohustused viisil, mis on 

kooskõlas siseturu nõuetekohase 

toimimisega. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud teiste muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Alates 1. jaanuarist 2025 kehtivad 

ELi sõidukipargi suhtes järgmised 

sihttasemed: 

4. Alates 1. jaanuarist 2025 kehtivad 

ELi sõidukipargi suhtes järgmised 

sihttasemed: 

a) ELi uute sõiduautode sõidukipargi 

keskmise heite sihttase, mis võrdub I lisa A 

osa punkti 6.1.1 kohase 2021. aasta heite 

sihttasemete keskmisega, mida on 

vähendatud 15 %; 

a) ELi uute sõiduautode sõidukipargi 

keskmise heite sihttase, mis võrdub I lisa A 

osa punkti 6.1.1 kohase 2021. aasta heite 

sihttasemete keskmisega, mida on 

vähendatud 20 %; 

b) ELi uute väikeste tarbesõidukite 

sõidukipargi keskmise heite sihttase, mis 

võrdub I lisa B osa punkti 6.1.1 kohase 

2021. aasta heite sihttasemete keskmisega, 

mida on vähendatud 15 %. 

b) ELi uute väikeste tarbesõidukite 

sõidukipargi keskmise heite sihttase, mis 

võrdub I lisa B osa punkti 6.1.1 kohase 

2021. aasta heite sihttasemete keskmisega, 

mida on vähendatud 20 %. 
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Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 4 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Alates 1. jaanuarist 2025 peab heiteta või 

vähese heitega sõidukite osakaal (mille 

eriheite sihttase määratletakse vastavalt I 

lisa A osa punkti 6.3 ja I lisa B osa punkti 

6.3 kohaselt) olema 20% 2025. aasta uute 

sõiduautode ja uute väikeste 

tarbesõidukite müügi turuosast. 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Alates 1. jaanuarist 2030 kehtivad 

järgmised sihttasemed: 

5. Alates 1. jaanuarist 2030 kehtivad 

järgmised sihttasemed: 

a) ELi uute sõiduautode sõidukipargi 

keskmise heite sihttase, mis võrdub I lisa A 

osa punkti 6.1.2 kohase 2021. aasta heite 

sihttasemete keskmisega, mida on 

vähendatud 30 %; 

a) ELi uute sõiduautode sõidukipargi 

keskmise heite sihttase, mis võrdub I lisa A 

osa punkti 6.1.2 kohase 2021. aasta heite 

sihttasemete keskmisega, mida on 

vähendatud 45 %; 

b) ELi uute väikeste tarbesõidukite 

sõidukipargi keskmise heite sihttase, mis 

võrdub I lisa B osa punkti 6.1.2 kohase 

2021. aasta heite sihttasemete keskmisega, 

mida on vähendatud 30 %. 

b) ELi uute väikeste tarbesõidukite 

sõidukipargi keskmise heite sihttase, mis 

võrdub I lisa B osa punkti 6.1.2 kohase 

2021. aasta heite sihttasemete keskmisega, 

mida on vähendatud 45 %. 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 5 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Alates 1. jaanuarist 2030 peab heiteta või 

vähese heitega sõidukite osakaal (mille 

eriheite sihttase määratletakse vastavalt I 

lisa A osa punkti 6.3 ja I lisa B osa punkti 

6.3 kohaselt) olema 40 % 2030. aasta uute 

sõiduautode ja uute väikeste 
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tarbesõidukite müügi turuosast. 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) direktiivi 2007/46/EÜ II lisas 

määratletud N1-kategooria mootorsõidukid 

(tuletatud massiga kuni 2 610 kg) ja 

sellised N1-kategooria mootorsõidukid, 

millele tüübikinnitus on laiendatud 

määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 2 lõike 2 

kohaselt (edaspidi „väikesed 

tarbesõidukid“) ning mis registreeritakse 

liidus esimest korda ja mis ei ole olnud 

varem registreeritud väljaspool liitu 

(edaspidi „uued väikesed tarbesõidukid“). 

b) direktiivi 2007/46/EÜ II lisas 

määratletud N1-kategooria mootorsõidukid 

(tuletatud massiga kuni 2 610 kg) ja 

sellised N1-kategooria mootorsõidukid, 

millele tüübikinnitus on laiendatud 

määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 2 lõike 2 

kohaselt (edaspidi „väikesed 

tarbesõidukid“) ning mis registreeritakse 

liidus esimest korda ja mis ei ole olnud 

varem registreeritud väljaspool liitu 

(edaspidi „uued väikesed tarbesõidukid“). 

Komisjonil on kooskõlas käesolevas 

määruses sätestatud eesmärkidega õigus 

vajaduse korral ajakohastada lubatud 

massi piirväärtust (2610 kg) väikeste 

tarbesõidukite jaoks, mis kasutavad 

alternatiivkütuseid ning vajavad lisamassi 

tavapäraste sõidukitega võrreldes 

raskemate jõuseadmete ja 

energiasalvestite (akud) tõttu. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud teiste muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Käesolevat määrust kohaldatakse 

alternatiivkütusel töötavate sõidukite 

suhtes, mille lubatud täismass on üle 3500 

kg, kuid ei ületa 4250 kg, tingimusel et 

suurem mass kui 3500 kg on tingitud 

üksnes jõuseadme lisamassist võrreldes 

jõuseadmega samade mõõtmetega 

sõidukil, mis kasutab tavalist säde- või 
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survesüütega sisepõlemismootorit. 

Selgitus 

Elektriaku lisamine võib väikeste tarbesõidukite massi suurendada. Kui seetõttu sõiduki mass 

ületab antud klassile määratud massi ülempiiri, ei saa sõidukipargis heiteta ja vähese heitega 

sõidukite arvu suurendamiseks tehtavate pingutuste üle käesoleva määruse alusel arvestust 

pidada. Üks võimalus oleks tõsta sõidukitekategooria massi ülempiiri neil juhtudel, kus massi 

suurenemine selgelt seondub heitkoguste vähendamisega tänu alternatiivse jõuseadme 

kasutuselevõtmisele. 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt n a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 n a) „katkestusseade” – 

konstruktsioonielement, mille abil 

mõõdetakse temperatuuri, sõiduki kiirust, 

mootori pöörlemiskiirust, 

ülekandemehhanismi, sisselasketorustiku 

rõhku või muid parameetreid, selleks et 

aktiveerida, muuta, edasi lükata või 

deaktiveerida mis tahes süsteemi või selle 

osa toimimist, mis suurendab CO2-heidet 

tingimustes, mida võib mõistlikult eeldada 

sõiduki tavapärasel töötamisel ja 

kasutamisel. 

Selgitus 

Direktiivi 510/2011 artiklis 13 nähakse ette käesoleva määruse sihteesmärkide ja tingimuste 

läbivaatamine. Muudatusettepaneku sisu on seotud käesolevas määruses seatud üldeesmärgi 

ja sihteesmärkide saavutamisega. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Tootja varustab sõidukid selliselt, 

et heitmeid mõjutada võivad süsteemid ja 
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komponendid oleksid konstrueeritud, 

valmistatud ja kokku monteeritud selliselt, 

et tootja sõiduautod või väikesed 

tarbesõidukid oleksid tavapärasel 

kasutamisel kooskõlas käesolevale 

määrusele ja selle rakendusmeetmetele 

vastavate eriheite sihteesmärkide ja 

muude nõuetega. 

Selgitus 

Direktiivi 510/2011 artiklis 13 nähakse ette käesoleva määruse sihteesmärkide ja tingimuste 

läbivaatamine. Käesolevas muudatusettepanekus sätestatud tingimused on käesolevas 

määruses seatud üldeesmärgi ja sihteesmärkide saavutamisega olemuslikult seotud. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 b. Keelustatakse katkestusseadmete 

kasutamine. Keeldu ei kohaldata, kui: 

 a) seade on vajalik mootori 

kaitsmiseks kahju või õnnetusjuhtumi eest 

ning sõiduki ohutuks kasutamiseks, 

 b) seade töötab ainult kuni mootori 

käivitamiseni, või 

 c) tingimused sisalduvad 

olemuslikult artiklis 1 osutatud 

katsemenetlustes. 

Selgitus 

Direktiivi 510/2011 artiklis 13 nähakse ette käesoleva määruse sihteesmärkide ja tingimuste 

läbivaatamine. Käesolevas muudatusettepanekus sätestatud tingimused on käesolevas 

määruses seatud üldeesmärgi ja sihteesmärkide saavutamisega olemuslikult seotud. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 c. Selleks, et tüübikinnitusasutused 

saaksid lõigetes 3 a ja 3 b toodud nõuete 

täitmist hinnata, esitab tootja laiendatud 

dokumentatsiooni. Komisjonil on õigus 

võtta käesoleva määruse täiendamiseks 

vastu delegeeritud õigusakt, milles 

esitatakse nõuded katkestusseadme 

keelustamise tagamiseks ning laiendatud 

dokumentatsiooni sisu. 

Selgitus 

Direktiivi 510/2011 artiklis 13 nähakse ette käesoleva määruse sihteesmärkide ja tingimuste 

läbivaatamine. Käesolevas muudatusettepanekus sätestatud tingimused on käesolevas 

määruses seatud üldeesmärgi ja sihteesmärkide saavutamisega olemuslikult seotud. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Igal kalendriaastal registreerivad 

liikmesriigid andmed oma territooriumil 

registreeritud iga uue sõiduauto ja iga uue 

väikese tarbesõiduki kohta vastavalt II ja 

III lisa A osale. Nimetatud andmed tehakse 

kättesaadavaks tootjatele ja nende 

määratud importijatele või esindajatele igas 

liikmesriigis. Liikmesriigid teevad kõik 

endast oleneva, et tagada aruandvate 

asutuste läbipaistev tegutsemine. Iga 

liikmesriik tagab, et sõiduautode, mille 

tüüp ei ole kinnitatud määruse (EÜ) nr 

715/2007 kohaselt, CO2-eriheide 

mõõdetakse ja kantakse 

vastavustunnistusele. 

1. Igal kalendriaastal registreerivad 

kõik liikmesriigid andmed kõigi oma 

territooriumil registreeritud uute 

sõiduautode ja uute väikeste 

tarbesõidukite kohta vastavalt II ja III lisa 

A osale. Nimetatud andmed tehakse 

kättesaadavaks tootjatele ja nende 

määratud importijatele või esindajatele igas 

liikmesriigis. Liikmesriigid tagavad 

aruandvate asutuste läbipaistva 

tegutsemise. Kõik liikmesriigid tagavad, et 

sõiduautode, mille tüüp ei ole kinnitatud 

määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaselt, CO2-

eriheide mõõdetakse ja kantakse 

vastavustunnistusele. 

Selgitus 

Direktiivi 510/2011 artiklis 13 nähakse ette käesoleva määruse sihteesmärkide ja tingimuste 

läbivaatamine. Käesolevas muudatusettepanekus sätestatud tingimused on käesolevas 

määruses seatud üldeesmärgi ja sihteesmärkide saavutamisega olemuslikult seotud. 
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Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Register on avalik. Register on avalik, sealhulgas digitaalsel 

kujul. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud teiste muudatusettepanekutega. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 5 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kolme kuu jooksul pärast seda, kui tootjat 

on lõike 4 kohaselt teavitatud esialgsetest 

arvutustest, võib tootja teavitada komisjoni 

andmetes esinenud vigadest, märkides ära, 

millist liikmesriiki käsitlevates andmetes 

viga tootja arvates esineb. 

Kolme kuu jooksul pärast seda, kui tootjat 

on lõike 4 kohaselt teavitatud esialgsetest 

arvutustest, teavitab tootja komisjoni 

andmetes esinenud vigadest, näidates, 

millist liikmesriiki käsitlevad andmed on 

tema arvates ebaõiged. 

Selgitus 

Direktiivi 510/2011 artiklis 13 nähakse ette käesoleva määruse sihteesmärkide ja tingimuste 

läbivaatamine. Käesolevas muudatusettepanekus sätestatud tingimused on käesolevas 

määruses seatud üldeesmärgi ja sihteesmärkide saavutamisega olemuslikult seotud. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 8 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võib vastu võtta üksikasjalikud 

eeskirjad sellistest kõrvalekalletest 

teatamise menetluste kohta ning nende 

arvesse võtmise kohta keskmise eriheite 

arvutamisel. Need menetlused võetakse 

vastu rakendusaktidega kooskõlas artikli 

Komisjon võtab vastu üksikasjalikud 

eeskirjad sellistest kõrvalekalletest 

teatamise menetluste kohta ning nende 

arvesse võtmise kohta keskmise eriheite 

arvutamisel. Need menetlused võetakse 

vastu rakendusaktidega kooskõlas artikli 
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15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. 15 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.  

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 8 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. Alates 1. jaanuarist 2025 annavad 

tootjad komisjonile liidu ühtlustatud 

metoodika alusel aru pärast seda 

kuupäeva nende poolt turule lastud 

sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 

olelusringi jooksul tekkivast CO2-heitest. 

Selleks võtab komisjon kooskõlas 

artikliga 16 hiljemalt 31. detsembriks 

2022 vastu käesolevat määrust täiendavad 

delegeeritud õigusaktid, milles esitatakse 

üksikasjalikud eeskirjad menetluste 

kohta, mille põhjal antakse aru kõikide 

liidu turul leiduvate kütuseliikide ja 

sõiduki jõuseadmete olelusringi jooksul 

tekkiva CO2-heite kohta.   

 Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 

2026 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande, milles analüüsitakse uute 

kergsõidukite kogu olelusringi jooksul 

liidus tekkivaid heitkoguseid ning 

võimalikke erinevaid regulatiivseid 

meetmeid, et edaspidi paremini suunata 

tegevust heite vähendamiseks kõnealuses 

sektoris. Analüüs tehakse üldsusele 

kättesaadavaks. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud teiste muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Ülemäärase heite maksude summad 4. Ülemäärase heite maksude summad 
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kajastatakse liidu üldeelarves tuluna. kajastatakse liidu üldeelarves tuluna. 

Nende tulude arvel täiendatakse tihedas 

koostöös sotsiaalpartneritega liidu ja 

liikmesriikide meetmeid töötajate 

väljaõpetamiseks ja ümberpaigutamiseks 

kõigis mõjutatud liikmesriikides ja 

eelkõige üleminekust enim mõjutatud 

piirkondades ja kogukondades, selleks et 

toetada üleminekut heiteta liikuvusele. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud teiste muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui komisjon leiab, et tootja vastab 

lõike 1 kohaselt taotletud erandi tegemise 

tingimustele ja et tootja esitatud CO2-

eriheite sihttase on kooskõlas tootja 

võimalustega vähendada heidet, sealhulgas 

majanduslike ja tehnoloogiliste 

võimalustega vähendada CO2-eriheidet, ja 

võttes arvesse toodetava väikese 

tarbesõiduki tüübi turu eripära, teeb 

komisjon tootja suhtes erandi. Taotlus 

esitatakse hiljemalt erandi kohaldamise 

esimese aasta 31. oktoobriks. 

3. Komisjon teeb tootja suhtes erandi, 

kui ta leiab, et tootja vastab lõike 1 

kohaselt taotletud erandi tegemise 

tingimustele ja et tootja esitatud CO2-

eriheite sihttase on kooskõlas tootja 

võimalustega vähendada heidet, sealhulgas 

majanduslike ja tehnoloogiliste 

võimalustega vähendada CO2-eriheidet, 

ning võttes arvesse toodetava sõiduauto 

või väikese tarbesõiduki tüübi turu eripära. 

Taotlus esitatakse hiljemalt erandi 

kohaldamise esimese aasta 31. oktoobriks. 

Selgitus 

Tekstis esinenud väljajätu parandamine. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Neid tehnoloogialahendusi võetakse 

arvesse üksnes juhul, kui nende hindamise 

Neid tehnoloogialahendusi võetakse 

arvesse üksnes juhul, kui nende hindamise 
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metoodikaga saab kontrollitavaid, 

korratavaid ja võrreldavaid tulemusi. 

metoodikaga saab kontrollitavaid, 

korratavaid ja võrreldavaid tulemusi, ning 

üksnes kuniks kergsõidukite ülemaailmse 

ühtlustatud katsemenetlusega (WLTP) 

mõõdetavat väärtust ei täiendata või 

asendata muude andmetega, mis 

kajastavad tegelikes liiklusoludes tekkivat 

heidet paremini. 

Selgitus 

Vältimatu teksti sisemise sidususe jaoks. 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 3 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 12 kuu jooksul pärast innovatiivse 

tehnoloogialahenduse või innovatiivse 

tehnoloogiapaketi heakskiitmist esitab 

sellise innovatiivse tehnoloogialahenduse 

või paketi tarnija või tootja toodetud 

sõidukite tegelikes sõidutingimustes 

tehtud heitekatsete tulemustel põhinevad 

tõendid, et tõendada sellise tehnoloogia 

või paketi kasulikkust. 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võib seda ülempiiri kohandada 

alates 2025. aastast. Ülempiiri 

kohandatakse delegeeritud õigusaktidega 

kooskõlas artikliga 16. 

Komisjon võib seda ülempiiri alates 2025. 

aastast alandada. Ülempiiri muudetakse 

delegeeritud õigusaktidega kooskõlas 

artikliga 16. 
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Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) innovatiivsed 

tehnoloogialahendused ei või kuuluda 

selliste kohustuslike sätete alla, mis 

tulenevad artiklis 1 nimetatud täiendavatest 

meetmetest, millega saavutatakse CO2-

heite vähenemine 10 g/km, ega saa olla 

kohustuslikud muude liidu õigusaktide 

alusel. Alates 1. jaanuarist 2025 ei 

kohaldata seda kriteeriumi kliimaseadmete 

tõhustamise suhtes. 

d) innovatiivsed 

tehnoloogialahendused ei või kuuluda 

selliste kohustuslike sätete alla, mis 

tulenevad artiklis 1 nimetatud täiendavatest 

meetmetest, millega saavutatakse CO2-

heite vähenemine 10 g/km, ega saa olla 

kohustuslikud muude liidu õigusaktide 

alusel. Alates 1. jaanuarist 2025 ei 

kohaldata seda kriteeriumi kliimaseadmete 

ja küttesüsteemide tõhustamise suhtes. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1.  Komisjon jälgib ja hindab, kuivõrd 

esindavad tegelikkust CO2-heite ja 

energiatarbimise näitajad, mis on määratud 

kindlaks vastavalt määrusele (EU) 

2017/1151. Komisjon tagab, et üldsust 

teavitatakse selle esindavuse muutumisest 

aja jooksul. 

1.  Komisjon jälgib ja hindab, kuivõrd 

esindavad tegelikkust CO2-heite ja 

energiatarbimise näitajad, mis on määratud 

kindlaks vastavalt määrusele (EL) 

2017/1151. 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Lõikes 1 osutatud esindavuse 

tagamiseks mõõdetakse alates 1. 

jaanuarist 2023 käesoleva määruse 

nõuete täitmist tegelikes liiklustingimustes 

tekkiva CO2-heite mõõtmise katse abil. 

Komisjon võtab hiljemalt kaks aasta 

pärast käesoleva määruse kohaldamist 

kooskõlas artikliga 16 vastu käesolevat 
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määrust täiendavad delegeeritud 

õigusaktid, millega töötatakse välja 

mobiilset heitemõõtesüsteemi kasutav 

tegelikes liiklustingimustes tekkiva CO2-

heite mõõtmise katse. 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Kuni tegelikes liiklustingimustes 

tekkiva CO2-heite mõõtmise katse 

kasutuselevõtmiseni mõõdetakse vastavust 

käesoleva määruse nõuetele kütusekulu 

mõõdikute näitude alusel, kohaldades 

2021. aastal igale tootjale kohaldatavat 

mitteületatavat piirmäära (protsentuaalne 

erinevus näitude ja tootja CO2-eriheite 

taseme vahel, mida mõõdetakse alates 

2021. aastast käivitatavate, määruse (EÜ) 

nr 715/2007 kohaste 

tüübikinnitusmenetluste raames). 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 c.  Kui tootja CO2-eriheite tase ületab 

lõikes 1 b kehtestatud piirmäära, 

muudetakse käesoleva määruse nõuete 

täitmise kontrolliks kasutatavat CO2-

eriheite sihteesmärki kõnealuse ületamise 

suuruse võrra. 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Komisjon tagab, et üldsust 

teavitatakse sellest, kuidas näitajate lõikes 
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1 osutatud tegelikkusele vastavus aja 

jooksul muutub. 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Kui sõidukitele paigaldatud 

kütusekulu mõõdikute täpsusele kehtivad 

nõuded ei ole kättesaadavad, tellib 

komisjon tehnilistes standardites 

kokkuleppimiseks vajalikud tööd ning 

lisab sellised standardid liidu õigusesse 

hiljemalt 1. jaanuaril 2020. 

Selgitus 

Akuga elektrisõidukite, kütuseelemendiga sõidukite ja vedelgaasil töötavate sõidukite 

kütusekulu mõõdikute täpsusnõuded ei ole praegu kättesaadavad. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon võib võtta käesolevas artiklis 

osutatud meetmeid vastu 

rakendusaktidega kooskõlas artikli 15 

lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. 

3. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 

kütusemõõdikute näitude teatamise korra 

üksikasjalikud eeskirjad. Nimetatud 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 15 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon võtab arvesse artikli 12 

kohaselt tehtud hindamist ning võib 

vajaduse korral läbi vaadata CO2-heite 

2. Komisjon võtab arvesse artikli 12 

kohaselt tehtud hindamist ning võib 

vajaduse korral läbi vaadata CO2-heite 
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mõõtmise menetlused vastavalt määruses 

(EÜ) nr 715/2007 sätestatule. Komisjon 

teeb eelkõige asjakohased ettepanekud 

nende menetluste kohandamiseks, et 

piisavalt täpselt kajastada autode ja 

väikeste tarbesõidukite tegelikku CO2-

heidet . 

mõõtmise menetlused vastavalt määruses 

(EÜ) nr 715/2007 sätestatule. Komisjon 

teeb eelkõige asjakohased ettepanekud 

nende menetluste kohandamiseks, et 

piisavalt täpselt kajastada autode ja 

väikeste tarbesõidukite tegelikku CO2-

heidet, kasutades selleks muu hulgas 

mobiilset heitemõõtmissüsteemi ja 

kaugseiret. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 3 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Komisjon vaatab 31. detsembriks 

2019 läbi direktiivi 1999/94/EÜ ja esitab 

vajaduse korral asjakohase seadusandliku 

ettepaneku, et anda tarbijatele täpset, 

usaldusväärset ja võrreldavat teavet turule 

lastud uute sõiduautode kütusekulu, CO2-

heite ja õhusaasteainete heite kohta. 

 Esimeses lõigus osutatud läbivaatamise 

käigus hindab komisjon ka võimalusi 

võtta kasutusele uute väikeste 

tarbesõidukite kütusesäästu ja CO2-heite 

märgis ning esitab vajaduse korral 

sellekohase seadusandliku ettepaneku. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud teiste muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon esitab vajaduse korral Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 

uutele sõiduautodele ja uutele väikestele 

tarbesõidukitele täiendavate heitkoguste 

piiramise sihteesmärkide kehtestamiseks 
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alates 1. jaanuarist 2031, eesmärgiga 

säilitada vähemalt 2030. aasta eelsel 

perioodil kujunenud heitkoguste 

vähendamise trajektoor. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on lahutamatult seotud teiste muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Artikli 7 lõike 7 teises lõigus, artikli 

10 lõikes 8, artikli 11 lõike 1 neljandas 

lõigus , artikli 13 lõikes 2 ja artikli 14 lõike 

3 teises lõigus osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

määramata ajaks alates [käesoleva määruse 

jõustumise kuupäevast]. 

1. Artikli 4 lõigetes 3c ja 8a, artikli 7 

lõike 7 teises lõigus ja lõikes 8a, artikli 10 

lõikes 8, artikli 11 lõike 1 neljandas lõigus, 

artikli 12 lõikes 1a, artikli 13 lõikes 2 ja 

artikli 14 lõike 3 teises lõigus osutatud 

õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

antakse komisjonile määramata ajaks alates 

[käesoleva määruse jõustumise 

kuupäevast]. 

  

 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2.  Euroopa Parlament või nõukogu 

võib artikli 7 lõike 7 teises lõigus, artikli 10 

lõikes 8, artikli 11 lõike 1 neljandas lõigus, 

artikli 13 lõikes 2 ja artikli 14 lõike 3 teises 

lõigus osutatud volituste delegeerimise igal 

ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse selles otsuses nimetatud 

volituste delegeerimine. Otsus jõustub 

järgmisel päeval pärast selle avaldamist 

Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 

nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 

mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

2.  Euroopa Parlament või nõukogu 

võib artikli 4 lõigetes 3c ja 8a, artikli 7 

lõike 7 teises lõigus ja lõikes 8a, artikli 10 

lõikes 8, artikli 11 lõike 1 neljandas lõigus, 

artikli 12 lõikes 1a, artikli 13 lõikes 2 ja 

artikli 14 lõike 3 teises lõigus osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi 

võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

selles otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 
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kehtivust. 

 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Artikli 7 lõike 7, artikli 10 lõike 8, 

artikli 11 lõike 1 neljanda lõigu , artikli 13 

lõike 2 ja artikli 14 lõike 3 teise lõigu 

alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 

jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 

jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitanud selle suhtes vastuväidet või kui 

Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 

selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

4. Artikli 4 lõigete 3c ja 8a, artikli 7 

lõike 7 teise lõigu ja lõike 8a, artikli 10 

lõike 8, artikli 11 lõike 1 neljanda lõigu, 

artikli 12 lõike 1a, artikli 13 lõike 2 ja 

artikli 14 lõike 3 teise lõigu alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti teatavakstegemist Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 

suhtes vastuväidet või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 

esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 

Määrus (EÜ) nr 715/2007 

Artikkel 11a – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 

15 vastu rakendusaktid, et määrata 

kindlaks menetlus, millega kontrollitakse 

kasutusel olevate kergsõidukite vastavust 

CO2-heite ja kütusetarbimise 

sertifitseeritud näitajatele. 

2. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 

14 a vastu delegeeritud õigusaktid, et 

määrata kindlaks menetlus, millega 

kontrollitakse kasutusel olevate 

kergsõidukite vastavust CO2-heite ja 

kütusetarbimise sertifitseeritud näitajatele. 

Selgitus 

Määrus (EÜ) nr 715/2007 on veel Lissaboni lepinguga kooskõlla viimata. Sellele vaatamata 
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on Euroopa Parlament seoses Dessi raporti ja autotööstuse heitkoguste mõõtmise 

soovitustega väljendanud oma selget seisukohta, mille kohaselt delegeeritud õigusaktid on 

ainuõige katsemenetluste üle otsustamise menetlus. 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 715/2007 

Artikkel 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 14a 

 Delegeeritud volituste rakendamine 

 1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 

 2. Artikli 11 a lõikes 2 osutatud õigus 

võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … 

[käesoleva muutmismääruse jõustumise 

kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud 

volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 

kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

 3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 11 a lõikes 2 osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi 

võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

selles otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust. 

 4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
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institutsioonidevahelises parema 

õigusloome kokkuleppes* sätestatud 

põhimõtetega iga liikmesriigi määratud 

ekspertidega. 

 5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb 

ta selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

 6. Artikli 11 a lõike 2 alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule teatavaks tegemist esitanud 

selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle 

tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 

et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 

Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 

võrra. 

 ___________________ 

 * ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“ 

Selgitus 

Määrus (EÜ) nr 715/2007 on veel Lissaboni lepinguga kooskõlla viimata. Sellele vaatamata 

on Euroopa Parlament seoses Dessi raporti ja autotööstuse heitkoguste mõõtmise 

soovitustega väljendanud oma selget seisukohta, mille kohaselt delegeeritud õigusaktid on 

ainuõige katsemenetluste üle otsustamise menetlus. 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – A osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Selle valemi arvutamiseks muudetakse 

punktis 4 määratletud eriheite sihttaset 

aastal 2021, et võtta arvesse CO2 eriheite 

(WLTPCO2) mõõdetud ja deklareeritud 

väärtuste erinevust. 

 Uute turule sisenejate korral on 

komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 

16 käesoleva määruse muutmiseks vastu 
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delegeeritud õigusakte valemi 

koostamiseks, millega arvutada 

asjaomane 2021. aasta eriheite sihttase 

eraldi iga tootja jaoks. 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – A osa – punkt 6.3 – lõik 3 – alalõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ZLEVi tegur on (1+y–x), välja arvatud 

juhul, kui see summa on suurem kui 1,05 

või väiksem kui 1,0; sellistel juhtudel 

võetakse ZLEVi tegur võrdseks vastavalt 

kas 1,05 või 1,0, 

ZLEVi tegur aastatel 2025–2029 on (1+y–

x), välja arvatud juhul, kui see summa on 

suurem kui 1,05; sellistel juhtudel 

võetakse ZLEVi teguriks 1,05; kui summa 

on vahemikus 1,0–0,98, võetakse ZLEVi 

teguriks 1,0; kui summa on alla 0,95, 

võetakse ZLEVi teguriks 0,95; 

 Alates 2030. aastast on ZLEVi tegur 

(1+y–x), välja arvatud juhul, kui see 

summa on suurem kui 1,05 või väiksem 

kui 0,95; sellistel juhtudel võetakse 

ZLEVi teguriks vastavalt kas 1,05 või 

0,95. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – A osa – punkt 6.3 – lõik 4 – alalõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

x on 15 % aastatel 2025–2029 ja 30 % 

alates 2030. aastast. 

x on 20 % aastatel 2025–2029 ja 40 % 

alates 2030. aastast. 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Selle valemi arvutamiseks muudetakse 

punktis 4 määratletud eriheite sihttaset 

aastal 2021, et võtta arvesse CO2 eriheite 

(WLTPCO2) mõõdetud ja deklareeritud 
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väärtuste erinevust.  

 Uute turule sisenejate korral on 

komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 

16 käesoleva määruse muutmiseks vastu 

delegeeritud õigusakte valemi 

koostamiseks, millega arvutada 

asjaomane 2021. aasta eriheite sihttase 

eraldi iga tootja jaoks. 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – punkt 6.3.1 – lõik 3 – alalõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ZLEVi tegur on (1+y–x), välja arvatud 

juhul, kui see summa on suurem kui 1,05 

või väiksem kui 1,0; sellistel juhtudel 

võetakse ZLEVi tegur võrdseks vastavalt 

kas 1,05 või 1,0; 

ZLEVi tegur on (1+y–x), välja arvatud 

juhul, kui see summa on suurem kui 1,05; 

sellistel juhtudel võetakse ZLEVi teguriks 
1,05; kui summa on vahemikus 1,0–0,98, 

võetakse ZLEVi teguriks 1,0; kui summa 

on alla 0,95, võetakse ZLEVi teguriks 

0,95. 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – punkt 6.3.1 – lõik 4 – alalõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

x on 15%. x on 20 %. 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Selle valemi arvutamiseks muudetakse 

punktis 4 määratletud eriheite sihttaset 

aastal 2021, et võtta arvesse CO2 eriheite 

(WLTPCO2) mõõdetud ja deklareeritud 

väärtuste erinevust. 

 Uute turule sisenejate korral on 

komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 



 

RR\1163203ET.docx 41/89 PE619.135v02-00 

 ET 

16 käesoleva määruse muutmiseks vastu 

delegeeritud õigusakte valemi 

koostamiseks, millega arvutada 

asjaomane 2021. aasta eriheite sihttase 

eraldi iga tootja jaoks. 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – punkt 6.3.2 – lõik 3 – alalõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ZLEVi tegur on (1+y–x), välja arvatud 

juhul, kui see summa on suurem kui 1,05 

või väiksem kui 1,0; sellistel juhtudel 

võetakse ZLEVi tegur võrdseks vastavalt 

kas 1,05 või 1,0; 

ZLEVi tegur on (1+y–x), välja arvatud 

juhul, kui see summa on suurem kui 1,05 

või väiksem kui 0,95; sellistel juhtudel 

võetakse ZLEVi teguriks vastavalt kas 1,05 

või 0,95; 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – punkt 6.3.2 – lõik 4 – alalõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

x on 30 %. x on 40 %. 
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SELETUSKIRI 

Uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite täiustatud heitenormid võivad vähendada 

CO2-heidet ning aidata samal ajal kaasa kasvuhoonegaaside heite vähendamisele ja 

kliimamuutuste leevendamisele. Samal ajal võivad nõuetekohased normid pakkuda tarbijatele 

märkimisväärset kütusesäästu ja parandada meie kodanike heaks õhu kvaliteeti. 

Raportöör on seisukohal, et sõidukite jaoks õigete CO2-heite sihttasemete kehtestamine on 

ülimalt oluline majanduse dekarboniseerimise poole liikumisel kooskõlas Pariisi 

kokkuleppega. See on vajalik Euroopa Liidu poolt ülemaailmsetesse kliimaalastesse 

pingutustesse õiglase panuse andmiseks, tagades samal ajal ka Euroopa autotööstuse 

konkurentsivõime.  

Tänapäevane ülemaailmne autotööstuse maastik muutub kiiresti. Suurem keskendumine 

innovatsioonile ja uutele tehnoloogialahendustele aitab Euroopa tööstusel muutuvate 

nõudmistega kohaneda. Lisaks peaks aku- ja kütuseelemenditehnoloogia pidev areng tooma 

järgmistel aastatel kaasa heiteta või vähese heitega sõidukite turuosa kiirema kasvu 

maailmaturul.  

Raportöör tunnistab, et siiani on edasist innovatsiooni edendanud juba kehtestatud 

ambitsioonikad heitkoguste vähendamise normid. Lisaks on autotööstus majandussektor, kus 

on juba olemas taskukohased heitkoguste vähendamise tehnoloogiad, ning need võivad 

võimaldada sektori kulutõhusamat ja ulatuslikumat ümberkujundamist. Seda arvesse võttes 

peavad kõnealuses määruses kehtestatud heiteta või vähese heitega sõidukite CO2-heite 

sihttasemed ja võrdlustasemed olema piisavalt ambitsioonikad, et need oleksid kooskõlas 

liidu kliimaeesmärkidega ja aitaksid toetada tulemuslikku tehnoloogilist üleminekut vähese 

CO2-heitega majandusele.  

Nõuetekohaste CO2-heite sihttasemete ja niisuguste nõutavate poliitikamehhanismide 

kehtestamine, millega toetatakse heiteta või vähese heitega sõidukeid, on oluline selleks, et 

saavutada tehnoloogianeutraalsus, ennetada turumoonutusi ning ergutada tehnoloogia tootmist 

ja arendamist ELis. Et tagada kooskõla võetud kliimakohustustega ja kindlustada samal ajal 

autotööstuse konkurentsivõime, peab CO2-heite vähendamine olema 2025. aastast alates 

kindlalt paigas. Kui lükata vähendamise sihttasemete kehtestamine edasi alles 2030. aastasse, 

on tulemuseks vaid teoreetiline langus. Seetõttu tuleb praeguse määrusega kehtestada rangem 

ja ambitsioonikam CO2-heite kärpimine ning heiteta või vähese heitega sõidukitega (ZLEV) 

seotud eesmärgid, et tagada, et ELi tegevuse kooskõla tema pikaajaliste kliimakohustustega 

ning selle kasulikkus nii oma kodanikele kui ka tarbijatele.   

Raportöör on veendunud, et ambitsioonikad kergsõidukite CO2-heite vähendamise eesmärgid 

ning tugev ja stabiilne heiteta või vähese heitega sõidukite siseturg aitavad ergutada 

majanduskasvu ja samal ajal tugevdada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. Üleminek 

imporditud naftast ja naftatoodetest sõltuvuselt liidus toodetud energiale ja elektrile peaks 

suurendama nii SKPd kui ka liidusisest tööhõivet elektri tarnimise sektoris ja muudes sellega 

seotud sektorites. Üleminek vähese CO2-heitega liikuvusele loob ka majanduskasvu 

mootorsõidukite tarneahelas ja aitab suurendada asjakohaste tööstussektorite tööhõivet. 

Hoolimata sõidukite eeldatavasti ja ajutiselt suurematest esialgsetest soetuskuludest, saavad 

tarbijad, st nii uute kui ka kasutatud sõidukite omanikud, pikas perspektiivis kasu auto 

omamise kogukulude märgatavast vähenemisest, sest nad hakkavad oma sõidukite hoolduse 
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ja kütuse eest maksma palju vähem. See peaks eeldatavalt jätma tarbijatele kätte rohkem raha, 

mida nad saavad kasutada muude kaupade ja teenuste ostmiseks, avaldades seega positiivset 

mõju reaaltuludele, tarbijate kulutustele ja SKP edasisele suurendamisele. 

Alternatiivsetele jõuseadmetele üleminek on seotud autotööstuse väärtusahelas toimuvate 

struktuurimuutustega. Seetõttu on hädavajalik võtta tõsiselt arvesse vähese CO2-heitega 

autotööstusele ülemineku vältimatut sotsiaalset mõju. Sama oluline on see, et Euroopa Liit 

tegeleks ennetavalt töökohtadele avalduva mõjuga, mis saab olema eriti märgatav kõige enam 

mõjutatud piirkondades. Praegustele poliitikameetmetele peaksid seetõttu lisanduma 

sihipärased töötajate ümberpaigutamise, ümberõppe ja täiendusõppe programmid. 

Haridusprogramme ja tööotsimisalgatusi tuleb viia ellu kõikide asjaomaste 

sotsiaalpartneritega tihedat dialoogi pidades. Niisuguseid jõupingutusi tuleks kaasrahastada 

sihtotstarbelistest tuludest, mis saadakse kõnealuse määruse alusel ülemäärase heite maksu 

kogumisest. 

Edukas heiteta ja vähese heitega liikuvusele üleminek eeldab nii ELi, riikliku, piirkondliku 

kui ka kohaliku tasandi sõidukite, taristute, elektrivõrkude, tööhõiveprogrammide ja 

majanduslike stiimulite sidusat poliitikaraamistikku. See käib käsikäes alternatiivkütuste 

taristu nõuetekohase kasutuselevõtuga. Niisugune taristu tuleb kasutusele võtta viivitamata, et 

anda heiteta või vähese heitega sõidukite kasuks otsustanud tarbijatele ja potentsiaalsetele 

ostjatele kindlustunne. Järelikult peavad nii ELi kui ka liikmesriikide tasandi eri toetuskavad 

üheskoos aitama tulemuslikult kaasata märkimisväärseid avaliku ja erasektori investeeringuid. 

Raportöör rõhutab, et tarbijad vajavad teadlike ostuotsuste tegemiseks realistlikke andmeid 

kütusekulu kohta. Niisugune teave aitab aga omakorda taastada tarbijate usaldust. Paremini 

välja töötatud ja veelgi rohkem ühtlustatud liidu nõuded, mis käsitlevad autode märgistamist, 

aitavad anda tarbijatele võrreldavat, usaldusväärset ja kasutajasõbralikku teavet heiteta või 

vähese heitega sõidukite eeliste kohta. Niisugune märgistamine hõlmab lisaks jooksvaid 

kulusid käsitlevale teabele ka teavet õhusaasteainete, CO2-heite ja kütusekulu kohta. 

Nõuetekohane autode märgistamine aitab ka kaasa kõige kütusesäästlikumate ja 

keskkonnasõbralikumate autode kasutuselevõtule kogu Euroopa Liidus. 

Üha suurem erinevus uute sõiduautode ametlike tüübikinnituse näitajate ja tegelikes 

liiklustingimustes tekkiva CO2-heite näitajate vahel on murettekitav, kuna 2015. aastal oli 

nende erinevus 42 % ja see suureneb jätkuvalt. Raportöör on mures asjaolu pärast, et see 

erinevus vähendab märkimisväärselt kehtivate CO2-heidet käsitlevate määruste 

tulemuslikkust, ning leiab, et sellele tuleb 2020. aasta järgsetes määrustes pöörata kohest 

tähelepanu. Kuigi üleminek uuelt Euroopa sõidutsüklilt (NEDC) kergsõidukite ülemaailmsele 

ühtlustatud katsemenetlusele (WLTP) toob tõenäoliselt kaasa esindavamad tüübikinnituse 

CO2-heite näitajad, ei eeldata siiski, et see täielikult kaotaks erinevused tegelikus liikluses 

tekkivate heitkogustega. Suurenev erinevus avaldab märkimisväärset mõju tarbijatele, 

õhukvaliteedile, linnadele ja poliitikakujundajatele ning sellega tuleb tõsiselt ja tulemuslikult 

tegeleda. 

Raportöör on seisukohal, et kõige usaldusväärsem viis tagada, et tüübikinnituse väärtused 

kajastavad tegelikkust, on võtta kasutusele tegelikes liiklustingimustes tekkiva CO2-heite 

mõõtmise katse, mille väljatöötamise õigus tuleb anda komisjonile. Seni, st kuni niisuguse 

tegelikes liiklustingimustes tehtava katse jõustumise ja selle kohaldamise alguseni, tuleks 

vastavuse tagamiseks kasutada aga tootjate esitatavaid kütusekulu mõõdikutelt saadud näite 
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koos mitteületatava piirmääraga, mis tuleks kindlaks määrata.  

Pikemas perspektiivis soovib raportöör tagada selge arusaama eri sõidukikütuse liikide kogu 

olelusringi jooksul tekkivast heitest. Niisugune teave võimaldab kõnealuses sektoris poliitikat 

tulevikus paremini kujundada ning tagada seejuures kogu väärtusahelas heite olulise 

vähendamise. 
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LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI 

D(2018)16997 

 

 

Adina‑ Ioana Vălean  

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni esimees 

ASP 13E102  

Brüssel 

 

 

 

Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, 

lähtudes kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust 

lähenemisviisist, ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti 

sõnastatud) 

COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293 (COD) 

 

 

Austatud esimees! 

 

 

Õiguskomisjon vaatas eelnimetatud ettepaneku läbi vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 

104 uuesti sõnastamise kohta. 

Selle artikli lõige 3 on järgmine:  

 

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi 

muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest valdkonna eest 

vastutavat komisjoni.  

 

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 169 ja 170 sätestatud tingimustel, on ettepanekule 

muudatusettepanekute esitamine kõnealuse valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud 

üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi. 

 

Teemavaldkonna eest vastutava komisjoni esimees võib erandjuhtudel ja iga üksikjuhtumi 

puhul eraldi lubada esitada muudatusettepanekuid ettepaneku nende osade kohta, mida ei 

muudeta, kui ta on arvamusel, et see on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel 

põhjustel või kui need muudatusettepanekud on lahutamatult seotud teiste vastuvõetavate 

muudatusettepanekutega. Need põhjused tuleb muudatusettepanekute kirjalikes selgitustes 

välja tuua.“ 

 

Järgides uuesti sõnastamise ettepaneku läbi vaadanud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma arvamust ja võttes arvesse 

raportööri soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid 

sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning varasemate õigusaktide 

muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes 
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kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta. 

Kokkuvõttes soovitab õiguskomisjon oma 24. aprill 2018. aasta koosolekul toimunud 

hääletuse põhjal, mille tulemuseks oli 21 poolthäält ja 2 erapooletut1, vastutaval keskkonna-, 

rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil jätkata ülalnimetatud ettepaneku läbivaatamist 

vastavalt kodukorra artiklile 104. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

                                                 
1 Kohal viibisid järgmised parlamendiliikmed: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, 

Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António 

Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit 

Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual. 
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LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI 
ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS 

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE 

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM 

Brüssel, 21.3.2018 

 

 

ARVAMUS 

 

 

     EUROOPA PARLAMENDILE 

     NÕUKOGULE 

     KOMISJONILE 

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 

uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes kergsõidukite 

CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning millega 

muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud) 

 

COM(2017)0676 final, 8.11.2017 – 2017/0293 (COD) 

 

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 

uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimusid 

23. ja 30. jaanuaril 2018. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste 

konsultatiivse töörühma koosolekud, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud 

ettepanek. 

 

Vaadates koosolekutel läbi1 ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 

millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus 

(EÜ) nr 443/2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite 

süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames, ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2011. aasta määrus (EL) nr 510/2011, millega 

kehtestatakse uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes väikesõidukite CO2-heite 

vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, märkis konsultatiivne töörühm 

ühisel kokkuleppel järgmist. 

 

1. Alljärgnevad kohad oleks tulnud märgistada halli taustaga, mida tavaliselt kasutatakse 

sisuliste muudatuste tähistamiseks: 

– põhjenduses 22 sõnade „võetakse arvesse“ väljajätmine; 

– põhjenduses 29 sõnade „ja uute väikeste tarbesõidukite“ ja „ja väikesi tarbesõidukeid“ 

                                                 
1 Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti 

originaalkeelne versioon. 



 

PE619.135v02-00 48/89 RR\1163203ET.docx 

ET 

lisamine ning sõna „autode“ asendamine sõnaga „sõidukite“ ja sõna „sõiduautode“ 

asendamine sõnaga „kergsõidukite“; 

– põhjenduses 38 määruse (EL) nr 510/2011 põhjenduse 27 kolmanda ja neljanda lause 

väljajätmine; 

– määruse (EÜ) nr 443/2009 põhjenduse 30 väljajätmine; 

– artikli 1 lõikes 1 määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 1 esimese lõigu teise lause ja määruse 

(EL) nr 510/2011 artikli 1 lõike 1 teise lause väljajätmine; 

– artikli 4 lõikes 2 määruse (EL) nr 510/2011 artikli 4 kolmanda lõigu sissejuhatava osa 

väljajätmine; 

– artikli 9 lõike 1 sissejuhatavas osas sõnade „rakendusakti abil“ lisamine ja sõnade „iga 

tootja kohta“ väljajätmine; 

– artikli 14 lõikes 2 määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 13 lõike 3 viimase lause väljajätmine; 

– I lisa A osa punktis 2 sõna „kalendriaastal“ asendamine sõnadega „2020. aastal“; 

– I lisa A osa punktis 4 sõna „töökorras“ lisamine; 

– I lisa B osa punktis 1 sõnade „mõõdetuna grammides kilomeetri kohta“ väljajätmine; 

– II lisas määruse (EÜ) nr 443/2009 II lisa A osa punkti 2 kolmanda lause, A osa punkti 3 

alapunkti e ja kogu B osa teksti väljajätmine; 

– III lisas määruse (EL) nr 510/2011 A osa punkti 2 kolmanda lause väljajätmine. 

2. Põhjenduses 19 oleks tulnud esitada määruse (EÜ) nr 443/2009 põhjenduse 12 teine lause 

(„Kasulikkuse kirjeldamiseks sobiv parameeter on sõiduki mass, mis on praeguste 

heitkogustega vastavuses ning annab sellest tulenevalt realistlikumad ja konkurentsi 

seisukohast neutraalsed sihttasemed“) ning selle kavandatav väljajätmine oleks tulnud 

märgistada halli taustaga. 

3. Põhjenduses 28 oleks sõna „tagab“ lisamine tulnud tähistada määruse (EL) nr 333/2014 

põhjenduse 9 teksti formaalse kohandamisena. 

4. Artikli 3 lõike 1 punktis h oleks mõiste „CO2“ väljajätmine sõnade „väikese tarbesõiduki“ 

ja „heide“ vahelt, mõiste „süsinikdioksiidi heitkogus“ asendamine mõistega „CO2-

kogueriheide“, sõna „sõiduki“ lisamine „vastavustunnistusele“ ette ning sõna „sõiduautode“ 

väljajätmine sõnade „süsinikdioksiidi heitkoguse kindlaksmääramiseks“ eest tulnud tähistada 

määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 3 lõike 1 punkti f teksti formaalse kohandamisena. 

5. I lisa A osa punktis 1 oleks tähise „c)“ väljajätmine sõnade „alates 2020. aastast“ eest 

tulnud tähistada määruse (EÜ) nr 443/2009 I lisa punkti 1 alapunkti c teksti formaalse 

kohandamisena. Välja jäetud sõnadele „c) alates 2020. aastast“ oleks pidanud eelnema 

viitelahter, mis näitab, et asjaomane tekst pärineb määrusest (EL) nr 333/2014. 

6. I lisa A osa punktis 3 ja B osa punktis 3 tuleks viimases lauses sõnad „käesoleva lisa“ välja 

jätta. 

7. I lisa B osa punktis 1 oleks tähise „c)“ väljajätmine sõnade „alates 2020“ eest tulnud 

tähistada määruse (EL) nr 510/2011 I lisa punkti 1 alapunkti c teksti formaalse 

kohandamisena. 

8. I lisa B osa punktis 5 tuleks viidet artiklile 11 kohandada, et see oleks viide artiklile 10. 

 

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, 

et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm 

märkis ka, et varasema õigusakti muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise 

osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti kodifitseerimisega ilma sisuliste 

muudatusteta. 

 

 

 



 

RR\1163203ET.docx 49/89 PE619.135v02-00 

 ET 
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4.9.2018 

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS 

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile 

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes 

kergsõidukite CO2-heite vähendamist käsitlevast liidu terviklikust lähenemisviisist, ning 

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 715/2007 (uuesti sõnastatud) 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Arvamuse koostaja: Karima Delli 

 

 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 

komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:  

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Euroopa vähese heitega liikuvuse 

strateegia16 sisaldab selget eesmärki: 

sajandi keskpaigaks tuleb 

transpordisektoris vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 60 % 

võrreldes 1990. aasta tasemega ning tuleb 

jätkata sihikindlat tööd täiesti heiteta 

transpordisüsteemi saavutamiseks. 

Transpordist tulenevat, inimeste tervist 

kahjustavat õhusaasteainete heidet tuleb 

viivitamata järsult vähendada. Pärast 2020. 

aastat peab tavapärastest 

sisepõlemismootoritest pärit heide veelgi 

(3) Euroopa vähese heitega liikuvuse 

strateegia16 sisaldab selget eesmärki: 

sajandi keskpaigaks tuleb 

transpordisektoris vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 60 % 

võrreldes 1990. aasta tasemega ning tuleb 

jätkata sihikindlat tööd täiesti heiteta 

transpordisüsteemi saavutamiseks. 

Transpordist tulenevat, inimeste tervist 

kahjustavat õhusaasteainete heidet tuleb 

viivitamata järsult vähendada. Pärast 

2020. aastat peab tavapärastest 

sisepõlemismootoritest pärit heide veelgi 
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vähenema. Kasutusele tuleb võtta heiteta ja 

vähese heitega sõidukid, mis peaksid 2030. 

aastaks hõivama märkimisväärse turuosa. 

vähenema. Kasutusele tuleb võtta heiteta ja 

vähese heitega sõidukid, mis peaksid 

2030. aastaks hõivama märkimisväärse 

turuosa, ning seejuures tuleb arvesse võtta 

ka autotööstust toetavat poliitikat. Et täita 

liidu poolt 2015. aastal Pariisis toimunud 

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 

osaliste konverentsi 21. istungjärgul 

võetud kohustused, tuleb kiirendada 

transpordisektori CO2-heite vähendamist 

ning sõiduautodest ja väikestest 

tarbesõidukitest pärinev 

kasvuhoonegaaside heide peaks olema 

kindlal teel sajandi keskpaigaks 

nulltaseme saavutamise poole. 

Ambitsioonid peaksid jääma realistlikule 

tasemele, et anda autotööstusele võimalus 

kohaneda ja mitte suurendada 

autotootjate kulusid, mis pärsiks liidus 

uute sõiduautode tootmist ja ostmist ning 

mõjutaks muu hulgas tööhõivet. 

Samamoodi võib liiga ambitsioonikate 

eesmärkide seadmise ja transpordist pärit 

heite ebapiisava vähendamisega kaasneda 

oht, et Pariisi kokkuleppes seatud 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamise eesmärgid jäävad 

saavutamata. 

_________________ _________________ 

16 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele „Euroopa vähese heitega 

liikuvuse strateegia“ (COM(2016) 501 

(final). 

16 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele „Euroopa vähese heitega 

liikuvuse strateegia“ (COM(2016) 501 

final). 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Komisjoni teatistes „Säästva 

liikuvuse suunas“17 ja „Euroopa vähese 

heitega liikuvuse strateegia elluviimine. 

Euroopa Liit, mis kaitseb planeeti, avardab 

(4) Komisjoni teatistes „Säästva 

liikuvuse suunas“17 ja „Euroopa vähese 

heitega liikuvuse strateegia elluviimine. 

Euroopa Liit, mis kaitseb planeeti, avardab 
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oma kodanike võimalusi ning kaitseb oma 

tööstust ja töötajaid“18 on toodud esile, et 

sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 

CO2-heite normid aitavad suuresti 

edendada innovatsiooni ja tõhusust ning 

võimaldavad muuta autotööstuse 

konkurentsivõimelisemaks ja tehnoloogiast 

sõltumata sillutada teed heiteta ja vähese 

heitega sõidukite kasutuselevõtuks. 

oma kodanike võimalusi ning kaitseb oma 

tööstust ja töötajaid“18 on toodud esile, et 

sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 

CO2-heite normid aitavad suuresti 

edendada innovatsiooni ja tõhusust ning 

võimaldavad muuta autotööstuse 

konkurentsivõimelisemaks ja tehnoloogiast 

sõltumata sillutada teed heiteta ja vähese 

heitega sõidukite kasutuselevõtuks. 

Keskkonnasõbralike sõidukite turuosa on 

aga endiselt väike ja enamikus liidus 

kasutatavates autodes on endiselt 

jõuseadmeks kas bensiini- või 

diiselmootor. Seetõttu on liidu tarbijatele 

jätkusuutlike ja taskukohaste 

valikuvõimaluste pakkumiseks vaja 

holistilist lähenemisviisi, mis hõlmab nii 

era- kui ka avalikus sektoris 

keskkonnasõbralike sõidukite 

kasutuselevõtu toetamist ning 

alternatiivse taristu kasutuselevõtu 

kiirendamist. 

_________________ _________________ 

17 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele „SÄÄSTVA LIIKUVUSE 

SUUNAS. Tegevuskava sotsiaalselt 

õiglaseks üleminekuks puhtale, 

konkurentsivõimelisele ja ühendaud 

liikuvusele kõigi jaoks“ (COM(2017) 283 

final). 

17 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele „SÄÄSTVA LIIKUVUSE 

SUUNAS. Tegevuskava sotsiaalselt 

õiglaseks üleminekuks puhtale, 

konkurentsivõimelisele ja ühendaud 

liikuvusele kõigi jaoks“ (COM(2017) 283 

final). 

18 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele [...] 

18 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele [...] 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Struktuuriline üleminek 

alternatiivsetele jõuseadmetele on seotud 
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autotööstuse väärtusahelate 

struktuuriliste muutustega. See tekitab 

küsimusi seoses sellega, kus komponente 

toodetakse ja hangitakse ning kuidas liidu 

tarnijad saaksid säilitada 

konkurentsivõime. Sellega seoses on 

komisjoni algatused, nagu liidu akuliit 

(Union Battery Alliance), teretulnud, kuid 

need eeldavad pidevat komisjonipoolset 

arengu seiret. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Võttes arvesse kõnealuse sektori 

tulevastele tehnoloogilistele ja 

sotsioloogilistele arengusuundumustele 

omast ebakindlust, tuleks selle asemel et 

pidada varajases etapis otsustavalt 

esmatähtsaks üht või mitut tehnilist 

valikuvõimalust, mis võivad tulevikus 

osutuda kokkuvõttes vähem 

asjakohasteks, uurida pigem erinevate 

praegu saadaolevate tehnoloogiate 

potentsiaali ja võimalikku koostoimet. 

Sellega seoses on asjakohane tuletada 

meelde tehnoloogianeutraalsuse 

aluspõhimõtet, millele liit on pühendunud 

ja mida ta peab järgima. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Seepärast on asjakohane püüda 

saavutada nende määruste eesmärke, 

kehtestades uued ELi sõidukiparki 

hõlmavad sõiduautode ja väikeste 

tarbesõidukite CO2-heite vähendamise 

sihttasemed ajavahemikuks kuni 2030. 

(10) Seepärast on asjakohane püüda 

saavutada nende määruste eesmärke, 

kehtestades uued ELi sõidukiparki 

hõlmavad sõiduautode ja väikeste 

tarbesõidukite CO2-heite vähendamise 

sihttasemed ajavahemikuks kuni 
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aastani. Vähendamismäärade 

kindlaksmääramisel on võetud arvesse 

seda, kuivõrd kulutõhusalt nad aitavad 

vähendada 2030. aastaks heidet 

jõupingutuste jagamist käsitleva määrusega 

[…/…] hõlmatud sektorites, ühiskonnale, 

tootjatele ja sõidukikasutajatele kaasnevaid 

kulusid ja säästu, samuti nende määrade 

otsest ja kaudset mõju tööhõivele, 

konkurentsivõimele ja innovatsioonile ning 

lisakasu õhusaaste vähenemise ja 

energiajulgeoleku seisukohast. 

2030. aastani. Vähendamismäärade 

kindlaksmääramisel on võetud arvesse 

seda, kuivõrd kulutõhusalt nad aitavad 

vähendada 2030. aastaks heidet 

jõupingutuste jagamist käsitleva määrusega 

[…/…] hõlmatud sektorites, ühiskonnale, 

tootjatele ja sõidukikasutajatele kaasnevaid 

kulusid ja säästu, samuti nende määrade 

otsest ja kaudset mõju tööhõivele, 

konkurentsivõimele ja innovatsioonile ning 

lisakasu õhusaaste vähenemise ja 

energiajulgeoleku seisukohast. Kooskõlas 

jätkusuutlikkuse kriteeriumiga 

mittefossiilsete taastuvkütuste 

(keskendudes taastuvenergia II direktiivi 

artiklis 2 esitatud määratlus(t)e kohastele 

sünteetilistele kütustele) kasutamine koos 

täiustatud taastuvkütustega 

(taastuvenergia II direktiivi IX lisa) võib 

võimaldada märkimisväärset CO2 -heite 

vähendamist põhimõtte „allikast 

ratasteni“ mõistes nii uue kui ka 

olemasoleva sõidukipargi puhul. 

Tehnoloogiaarengu edendamiseks ja 

niisuguste kütuste turuosa 

suurendamiseks tuleks mittefossiilsete 

taastuvkütuste kasutamist võtta arvesse 

tootjate eriheite sihttasemes, kui tootja on 

võtnud sellealase vabatahtliku kohustuse. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Määruse (EÜ) nr 715/2007 

läbivaatamise eesmärk on vähendada 

märkimisväärselt süsinikupõhise energia 

kasutamist erakasutuses olevate 

kergsõidukite ja väikeste tarbesõidukite 

jõuseadmetes. Sellel läbivaatamisel on 

järelikult kolmeosaline eesmärk: 

keskkonnaeesmärk, nimelt võidelda 

kliimamuutuste vastu ja vähendada 

võimalikult palju inimeste tervisele 

kahjulikku heidet, jätkusuutlikkuse 
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eesmärk, nimelt vähendada fossiilkütuste 

kasutamist, ning majanduslik eesmärk, 

nimelt parandada liidu autotööstuse 

konkurentsivõimet, põhjustamata 

seejuures tööstusele pöördumatut kahju. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Kuigi võrreldes uue Euroopa 

sõidutsükliga (NEDC) peaks uue 

kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud 

katsemenetluse (WLTP) kehtestamine 

sõidukite teatatud ja tegelike CO2-heite 

väärtuste erinevust eeldatavasti 

vähendama, jääb selline erinevus siiski 

püsima. Seetõttu on oluline jätkata 

jõupingutusi, et töötada välja ja 

kehtestada katsed, mida tuleb teha nii 

laborites kui ka väljaspool neid ning mis 

kajastavad tegelikkust võimalikult suures 

ulatuses, mõõtes tegelikku 

energiatarbimist ja heitkoguseid tegelikes 

sõidutingimustes. Selleks peaks komisjon 

lisama niisugused katsed 

õigusraamistikku kohe, kui need on välja 

töötatud. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) On oluline, et CO2-heite 

vähendamise nõuete kehtestamine annaks 
liidu sõidukitootjatele prognoositavuse ja 

plaanimiskindluse seoses nende uute 

auto- ja väikeste tarbesõidukite 

toodanguga kogu liidus. 

(12) On kindlaks tehtud, et erinevus 

deklareeritud ja tegelikes 

sõidutingimustes tekkiva CO2-heite määra 

vahel on märkimisväärselt suurenenud 

pärast seda, kui jõustus esimene 

kergsõidukite CO2-heite norme käsitlev 
liidu õigusakt, ning ehkki kergsõidukite 

ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus 
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(WLTP) peaks kajastama tegelikke 

tavapäraseid sõidutingimusi palju 

paremini kui uus Euroopa sõidutsükkel 

(NEDC), piirdub see siiski laboratoorse 

katsemenetlusega, mis tähendab, et 

erinevus võib mõne aasta pärast jälle 

suureneda, kuid ka seda, et 

katkestusseadmete ebaseaduslik 

kasutamine on endiselt võimalik ja võib 

jääda avastamata. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12a) On oluline, et läbivaatamisel, 

millega muudetakse 

määrust (EÜ) nr 715/2007 seoses CO2-

heite vähendamise nõuete kehtestamisega, 

püütaks tagada järjepidevus ning säilitada 

teatav stabiilsus ja prognoositavus liidus 

kõnealuses sektoris tegutsevate eri 

osalejate, eelkõige autotootjate jaoks kogu 

nende uute autode ja uute väikeste 

tarbesõidukite pargi puhul liidu 

territooriumil. Seetõttu peaks eesmärk 

olema jätkata jõupingutusi, et parandada 

algse määruse elemente neid sektori 

keskkonnavajaduste ja uue tehnoloogilise 

potentsiaaliga kohandades, viimata 

seejuures tasakaalust välja liidu suuri 

sektoreid ja soodustades hoopis liidu 

konkurentsivõimet ja innovatsiooni. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Uute sõiduautode ja väikeste 

tarbesõidukite liidu pargi jaoks tuleks 

seepärast kehtestada vähendamismäärad 

(13) Seepärast on väga oluline jätkata 

tööd veelgi usaldusväärsemate ja 

realistlikumate CO2-heite katsemeetodite 
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2025. ja 2030. aastaks, võttes arvesse 

sõidukipargi uuendamiseks vajaminevat 

aega ning seda, et 

maanteetranspordisektor peab aitama 

saavutada 2030. aasta kliima- ja 

energiaeesmärke. See etapiviisiline 

käsitlus annab ühtlasi autotööstusele 

selge ja varase signaali mitte viivitada 

energiatõhusa tehnoloogia ning heiteta ja 

vähese heitega sõidukite turuletoomisega. 

loomiseks ja eelkõige töötada välja 

katsemeetodid tegelikus liikluses tekkivate 

heitkoguste mõõtmiseks; selleks peaks 

Teadusuuringute Ühiskeskus uurima ja 

võrdlema erinevaid katsemeetodeid, võttes 

arvesse ka füüsiliste tingimuste ja 

sõidukäitumisega seotud võimalikke 

lahknevusi. Samuti on oluline 

katsemenetlus korrapäraselt läbi vaadata. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Liidu 2050. aasta 

kliimaeesmärkide saavutamiseks tuleb 

maanteetransport täielikult 

dekarboniseerida. Seetõttu tuleks uued 

CO2-heidet tekitavad autod ja väikesed 

tarbesõidukid hiljemalt 2040. aastaks 

järk-järgult kasutuselt kõrvaldada. 

Komisjon peaks hindama, kuidas võtta 

arvesse kasutuses olevaid sõidukeid, nii 

turujärelevalvevahendite abil kui ka 

pakkudes stiimuleid sõidukite 

moderniseerimiseks, kui see on tõhus ja 

kulude suhtes konkurentsivõimeline. 

Seetõttu oleks kasulik teha täiendavaid 

teadusuuringuid, mis oleksid abiks 

moderniseerimistehnoloogiate liidu 

raamistiku väljatöötamisel. Liidu 

transpordisektorist pärit 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamises on keskse tähtsusega roll 

ka taastuvenergial ja seetõttu on oluline 

võtta arvesse kõiki taastuvenergia ja 

vähem süsihappegaasi tekitavate kütuste 

liike ning luua stiimuleid, mis aitaksid 

tulemuslikult kaasa liidu 

transpordisektori dekarboniseerimisele ja 

kasutuses olevate sõidukite 

moderniseerimisele. Käesolevas määruses 

ei võeta arvesse kasutatavate vedelate 
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ja/või gaasiliste maanteetranspordi 

kütuste taastuvenergia sisaldust, sest 

mõõtmise etapis ei eristata taastumatutest 

ja taastuvatest energiakandjatest pärit 

süsinikdioksiidi. Välja tuleb töötada 

metoodika, mis võimaldab võtta vedelate 

ja/või gaasiliste maanteetranspordi 

kütuste taastuvenergia sisaldust arvesse 

uute autode ja uute väikeste 

tarbesõidukite CO2-eriheite määramisel. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Liit on üks maailma suurimaid 

mootorsõidukite tootjaid ja on selles 

sektoris tehnoloogilisel juhtpositsioonil, 

kuid konkurents tiheneb ja maailmas 

muutub autotööstus kiiresti tänu elektriliste 

jõuseadmetega seotud innovatsioonile ning 

koostoimelistele, ühendatud ja 

automatiseeritud liikuvuslahendustele. Et 

püsiks liidu üleilmne konkurentsivõime ja 

juurdepääs turgudele, on liidul vaja 

reguleerivat raamistikku, mis hõlmab 

eristiimulit heiteta ja vähese heitega 

sõidukite valdkonnas ning millega luuakse 

ulatuslik kohalik turg ja toetatakse 

tehnoloogia arengut ja innovatsiooni. 

(14) Liit on üks maailma suurimaid 

mootorsõidukite tootjaid ja on selles 

sektoris tehnoloogilisel juhtpositsioonil, 

kuid konkurents tiheneb ja maailmas 

muutub autotööstus kiiresti tänu elektriliste 

jõuseadmetega seotud innovatsioonile ning 

koostoimelistele, ühendatud ja 

automatiseeritud liikuvuslahendustele. Kui 

liidu tööstus viib vajaliku 

transpordisektori energiasüsteemi 

ümberkujundamise ellu liiga hilja, kaotab 

ta oma juhtrolli. Et püsiks liidu üleilmne 

konkurentsivõime ja juurdepääs turgudele, 

on liidul vaja reguleerivat raamistikku, mis 

hõlmab eristiimulit heiteta ja vähese 

heitega sõidukite valdkonnas ning millega 

luuakse ulatuslik kohalik turg ja toetatakse 

tehnoloogia arengut ja innovatsiooni. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Liidu liikuvuse täielikus 

dekarboniseerimises seisneva pikaajalise 

eesmärgi saavutamine ei ole võimalik, kui 
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puudub tehnoloogiline innovatsioon ja 

tehnika areng. Seepärast ja suureneva 

rahvusvahelise konkurentsi tõttu on 

oluline, et nii liit kui ka liikmesriigid 

jätkaksid jõupingutuste tegemist, et 

uurida ja töötada välja algatusi, millega 

edendatakse kõnealuses sektoris 

võimalikku koostoimet, võttes eeskuju 

hiljuti loodud liidu akuliidust (Union 

Batteries Alliance), ning toetatakse liidu 

autotööstuses avaliku ja erasektori 

investeeringute tegemist 

teadusuuringutesse ja innovatsiooni, et 

säilitada liidu tehnoloogiline 

juhtpositsioon selles sektoris ning tagada 

liidu tööstusbaasi pikaajaline 

jätkusuutlikkus, säilitades selle tõhususe 

ja maailmaturul konkureerimise võime. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 b) Äärmiselt oluline on võtta arvesse 

ümberkujundamise sotsiaalseid ja 

keskkonnamõjusid ning tegeleda 

ennetavalt tööstuse põhjaliku 

ümberkujundamise põhjustatava 

vältimatu töökohtade kadumisega. Sellega 

seoses tuleks enne sotsiaalse kahju 

tekkimist pidada esmatähtsaks töötajate 

ümberpaigutamist, ümberõpet ja oskuste 

täiendamist, haridustegevust ning 

tööotsimisalgatusi, mida tuleks ellu viia 

dialoogis sotsiaalpartneritega. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Tuleks kehtestada spetsiaalne (15) Tuleks kehtestada spetsiaalne 
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stimuleerimismehhanism, millega 

hõlbustada sujuvat üleminekut heidet 

mittetekitavale liikuvusele. See 

soodustussüsteem peaks olema selline, et 

sellega edendataks heiteta ja vähese heitega 

sõidukite kasutuselevõttu liidu turul. 

stimuleerimismehhanism, millega 

hõlbustada sujuvat ja õigeaegset 

üleminekut heidet mittetekitavale 

liikuvusele. See soodustussüsteem peaks 

olema selline, et sellega edendataks heiteta 

ja vähese heitega sõidukite kasutuselevõttu 

liidu turul. See mehhanism peaks olema 

kõikide tehnoloogiate ja innovatiivsete 

kütuste suhtes neutraalne. 

 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Alternatiivkütuste laadimis- ja 

tankimistaristu kiire ja asjakohane 

kasutuselevõtt on ülimalt oluline heiteta 

ja vähese heitega sõidukite turu 

arendamiseks, eelkõige tarbijatele 

kindlustunde andmiseks; on väga oluline, 

et selle kasutuselevõtuks tehtavaid 

investeeringuid jätkatakse ja 

suurendatakse nii liidu kui ka 

liikmesriikide tasandil eri 

toetusvahenditega, et aidata kaasa 

niisuguse tervikliku soodustava 

keskkonna loomisele, mis hõlmab ka 

usaldusväärset autode märgistamise 

süsteemi, õhukvaliteedi ja kliimamuutuste 

leevendamise standardite tugevat 

jõustamist ning autotööstuse töötajatele 

mõeldud tugevaid toetuskavasid. 

Tankimise küsimus on lahutamatult 

seotud sõidukite sõiduulatuse alase 

suutlikkusega, sest mida rohkem see 

suureneb, seda väiksem peab olema 

tankimissagedus, ning seetõttu peaks 

komisjon võtma arvesse taristu 

kasutuselevõttu mõjutavaid tehnoloogilisi 

arengusuundumusi, pidades eelkõige 

silmas akude autonoomsust. 
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Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 b) Paremini kavandatud autode 

märgistamine, millega antakse tarbijatele 

võrreldavat, usaldusväärset ja 

kasutajasõbralikku teavet vähese heitega 

autode eeliste kohta, sealhulgas lisaks 

CO2-heidet ja kütusekulu käsitlevale 

teabele ka teavet õhusaasteainete ja 

jooksvate kulude kohta, võib aidata kaasa 

kogu liidus kõige kütusesäästlikumate ja 

keskkonnasõbralikumate autode 

kasutuselevõtule. Seetõttu peaks komisjon 

vaatama direktiivi 1999/94/EÜ läbi 

hiljemalt 31. detsembriks 2019 ja esitama 

asjakohase seadusandliku ettepaneku. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 19 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Selleks et säilitada sõiduautode ja 

väikeste tarbesõidukite turu mitmekesisus 

ja võime rahuldada tarbijate erinevaid 

vajadusi, tuleks kindlaks määrata CO2-

heite sihttasemed võrdeliselt sõiduki 

kasulikkusega. Leitakse, et kehtiva korraga 

on kooskõlas säilitada mass kasulikkuse 

näitajana. Maanteesõiduks kasutatavate 

sõidukite massi paremaks väljendamiseks 

tuleks alates 2025. aastast massina 

kasutada töökorras sõiduki massi asemel 

sõiduki katsemassi, nagu on täpsustatud 1. 

juuni 2017. aasta määruses (EL) 

2017/1151. 

(19) Selleks et säilitada sõiduautode ja 

väikeste tarbesõidukite turu mitmekesisus 

ja võime rahuldada tarbijate erinevaid 

vajadusi, tuleks kindlaks määrata CO2-

heite sihttasemed võrdeliselt sõiduki 

kasulikkusega. Leitakse, et kehtiva korraga 

on kooskõlas säilitada mass kasulikkuse 

näitajana. Maanteesõiduks kasutatavate 

sõidukite massi paremaks väljendamiseks 

tuleks alates 2030. aastast massina 

kasutada töökorras sõiduki massi asemel 

sõiduki katsemassi, nagu on täpsustatud 

1. juuni 2017. aasta määruses (EL) 

2017/1151. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Põhjendus 20 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Tuleks vältida ELi sõidukipargi 

heite sihttasemete muutmist sõidukipargi 

keskmise massi muutumise tõttu. Seepärast 

peaksid keskmise massi muutused 

viivitamata kajastuma eriheite sihttaseme 

arvutustes ja keskmise massi väärtust, mida 

selleks otstarbeks kasutatakse, tuleks seega 

alates 2025. aastast kohandada iga kahe 

aasta tagant. 

(20) Tuleks vältida ELi sõidukipargi 

heite sihttasemete muutmist sõidukipargi 

keskmise massi muutumise tõttu. Seepärast 

peaksid keskmise massi muutused 

viivitamata kajastuma eriheite sihttaseme 

arvutustes ja keskmise massi väärtust, mida 

selleks otstarbeks kasutatakse, tuleks seega 

alates 2030. aastast kohandada iga kahe 

aasta tagant. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Et heite vähendamisel tehtavad 

jõupingutused jaotuksid konkurentsi 

seisukohast sõltumatult ja õiglaselt, 

peegeldades sõiduautode ja väikeste 

tarbesõidukite turu mitmekesisust, ning et 

võetaks arvesse üleminekut WLTP-l 

põhinevatele eriheite sihttasemetele 2021. 

aastal, on asjakohane määrata piirnormi 

kõvera tõus kõigi kõnealusel aastal 

registreeritud uute sõidukite eriheite alusel 

ning võtta arvesse ELi sõidukipargi heite 

sihttasemete muutumist 2021., 2025. ja 

2030. aastal, tagamaks, et kõik tootjad 

teeksid heite vähendamisel võrdseid 

jõupingutusi. Mis puutub väikestesse 

tarbesõidukitesse, siis tuleks väiksemate 

sõiduautost ehitatud kaubikute tootjate 

suhtes järgida sama lähenemisviisi nagu 

autotootjate puhul, samas kui raskemate 

sõidukite klassidesse kuuluvate sõidukite 

tootjate jaoks tuleks kogu sihttasemete 

kehtimise ajavahemikuks kehtestada 

kindlaks määratud suurem tõus. 

(21) Et heite vähendamisel tehtavad 

jõupingutused jaotuksid konkurentsi 

seisukohast sõltumatult ja õiglaselt, 

peegeldades sõiduautode ja väikeste 

tarbesõidukite turu mitmekesisust, ning et 

võetaks arvesse üleminekut WLTP-l 

põhinevatele eriheite sihttasemetele 

2021. aastal, on asjakohane määrata 

piirnormi kõvera tõus kõigi kõnealusel 

aastal registreeritud uute sõidukite eriheite 

alusel ning võtta arvesse ELi sõidukipargi 

heite sihttasemete muutumist 2021. ja 

2030. aastal, tagamaks, et kõik tootjad 

teeksid heite vähendamisel võrdseid 

jõupingutusi. Mis puutub väikestesse 

tarbesõidukitesse, siis tuleks väiksemate 

sõiduautost ehitatud kaubikute tootjate 

puhul järgida sama lähenemisviisi nagu 

autotootjate puhul, samas kui raskemate 

sõidukite klassidesse kuuluvate sõidukite 

tootjate jaoks tuleks kogu sihttasemete 

kehtimise ajavahemikuks kehtestada 

kindlaks määratud suurem tõus. 
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Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Käesoleva määruse eesmärk on 

innustada autotööstust investeerima uude 

tehnoloogiasse. Käesolevas määruses 

edendatakse aktiivselt ökoinnovatsiooni ja 

sellega nähakse ette mehhanism, milles 

peaks olema võimalik arvesse võtta 

tulevast tehnoloogia arengut. Kogemused 

on näidanud, et ökoinnovatsioon on 

aidanud kaasa määruste (EÜ) nr 443/2009 

ja (EL) nr 510/2011 kulutõhususele ning 

tegeliku CO2-heite vähenemisele. 

Seepärast tuleks see meetod säilitada ja 

selle ulatust tuleks laiendada, et luua 

stiimulid kliimaseadmete tõhustamiseks. 

(22) Käesoleva määruse eesmärk on 

võimaldada tegelikus liikluses tekkivate 

heitkoguste vähendamist niisuguste 

stiimulite loomisega, mis innustaksid 
autotööstust investeerima uude 

tehnoloogiasse ja vähendama tegelikus 

liikluses tekkivaid heitkoguseid, säilitades 

samas tehnoloogianeutraalsuse. 

Käesolevas määruses edendatakse 

aktiivselt ökoinnovatsiooni ja sellega 

nähakse ette mehhanism, milles peaks 

olema võimalik arvesse võtta tulevast 

tehnoloogia arengut. Kogemused on 

näidanud, et ökoinnovatsioon on aidanud 

kaasa määruste (EÜ) nr 443/2009 ja (EL) 

nr 510/2011 kulutõhususele ning tegeliku 

CO2-heite vähenemisele. Seepärast tuleks 

see meetod säilitada ja selle ulatust tuleks 

laiendada, et luua stiimulid kliimaseadmete 

tõhustamiseks ning CO2- ja NOx-heite 

vähendamiseks, ning seejuures tuleks 

arvestada mootorite moderniseerimist 

ning võtta arvesse materjali, mida on 

kasutatud sõiduki tootmiseks, 

valmistamiseks ja selle olelusringi lõpu 

etappides. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 a) Liidus registreeritud uute autode 

ja uute väikeste tarbesõidukite CO2-

heitkoguseid mõõdetakse vastavalt 

määrusele (EÜ) nr 715/2007, eristamata 

mingilgi määral mõõtmisetapis 

taastumatutest ja taastuvatest 

energiakandjatest pärit süsinikdioksiidi. 
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Välja tuleks töötada metoodika, mille 

puhul võetakse uute autode ja uute 

väikeste tarbesõidukite CO2-eriheite 

määramisel arvesse vedelate ja/või 

gaasiliste maanteetranspordi kütuste 

taastuvenergia sisaldust. 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 b) Teatavate alternatiivkütuste 

kasutamine võib võimaldada 

märkimisväärset CO2 vähendamist 

põhimõtte „allikast ratasteni“ mõistes, 

kuid seda arvesse võttev töökindel 

metoodika ei ole veel kättesaadav. 

Seetõttu on soovitav, et komisjon toetaks 

sellealaseid teadusuuringuid, et lisada see 

esimesel võimalusel õigusraamistikku. 

 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 c) Kuna käesoleva määruse eesmärk 

on vähendada tegelikus liikluses tekkivaid 

CO2-heitkoguseid, peaks komisjon 

arvestama ja võtma arvesse ka tsüklivälist 

tehnoloogiat (mida tavapärane 

katsetsükkel ei hõlma ja mis ei kuulu 

ökoinnovatsioonimehhanismi 

kohaldamisalasse), kui nähtub, et see 

vähendab mõõdetavalt, tõendatavalt ja 

kontrollitavalt CO2-heitkoguseid. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 d (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 d) Võttes arvesse ebakindlust, mis on 

seotud alternatiivsete jõuseadmetega 

sõidukite omaksvõtuga turul, asjakohase 

taristu kasutuselevõtuga ning muutuva 

tarbijanõudlusega, tuleb ambitsioonikuse 

taset läbipaistval viisil muuta. Komisjoni 

ettepanekus võtta vastu alternatiivkütuste 

taristut käsitlev direktiiv on esitatud 

suunised alternatiivtaristuga seotud 

vajaduste kohta. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 22 e (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 e) Eelkõige tuleks edendada 

innovatiivsete mootoritehnoloogiate 

väljatöötamist, sest need tekitavad 

märkimisväärselt vähem heitkoguseid kui 

tavapärased sõiduautod. Sel viisil 

edendatakse liidu tööstuse pikaajalist 

konkurentsivõimet ja luuakse rohkem 

kvaliteetseid töökohti. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 23 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Siiski tuleks tagada tasakaal nende 

stiimulite vahel, mis luuakse 

ökoinnovatsiooni jaoks ja sellise 

tehnoloogia jaoks, mille puhul tõendatakse 

heidet vähendavat mõju ametliku 

katsemenetlusega. Seepärast on asjakohane 

säilitada sellise 

ökoinnovatsioonilahendustega saavutatud 

säästu ülempiir, mida tootja võib arvesse 

võtta sihttasemetest kinnipidamise 

(23) Siiski tuleks tagada tasakaal nende 

stiimulite vahel, mis luuakse 

ökoinnovatsiooni jaoks ja sellise 

tehnoloogia jaoks, mille puhul tõendatakse 

heidet vähendavat mõju ametliku 

katsemenetlusega. Seepärast on asjakohane 

säilitada sellise 

ökoinnovatsioonilahendustega saavutatud 

säästu ülempiir, mida tootja võib arvesse 

võtta sihttasemetest kinnipidamise 
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arvestamisel. Komisjonil peaks olema 

võimalik ülempiir läbi vaadata eelkõige 

selleks, et võtta arvesse ametliku 

katsemenetluse muutmise mõju. Samuti on 

asjakohane täpsustada, kuidas tuleks 

kõnealust säästu arvutada, et jälgida 

sihttasemetest kinnipidamist. 

arvestamisel. Komisjon peaks vaatama 

ülempiiri läbi eelkõige selleks, et võtta 

arvesse ametliku katsemenetluse muutmise 

mõju. Samuti on asjakohane täpsustada, 

kuidas tuleks kõnealust säästu arvutada, et 

jälgida sihttasemetest kinnipidamist. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 28 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(27) Nišitootjatele sõidukipargi 

sihttasemest 95 g CO2/km erandi tegemise 

kord tagab, et nišitootjad teevad heite 

vähendamiseks kõnealuse sihttaseme 

järgimisel sama palju jõupingutusi kui 

suurtootjad. Kogemused on siiski 

näidanud, et nišitootjatel on sama hästi 

võimalik CO2-heite sihttasemeid 

saavutada kui suurtootjatel ja alates 2025. 

aastast kehtestatud sihttasemete puhul ei 

peeta asjakohaseks neid kahte tootjate 

liiki eristada. 

(28) Nišitootjatele sõidukipargi 

sihttasemest 95 g CO2/km erandi tegemise 

kord tagab, et nišitootjad teevad heite 

vähendamiseks kõnealuse sihttaseme 

järgimisel sama palju jõupingutusi kui 

suurtootjad. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 29 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (29 a) Alternatiivsed jõuseadmed, mis 

hõlmavad hübriidjõuseadmeid, on 

jõuseadmed, mis mehaanilise 

liikumapaneva jõu tekitamiseks saavad 

energiat tarbitavast kütusest ja/või akust 

või muust elektrilisest või mehaanilisest 

energia salvestamise seadmest. Nende 

kasutamine väikeste tarbesõidukite puhul 

võib kaasa tuua lisamassi, kuid vähendab 

saastet. Seda lisamassi ei tohiks arvestada 

sõiduki tegeliku lasti hulka, kuna seeläbi 

seataks maanteetranspordisektor 
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majanduslikus mõttes halvemasse 

olukorda. Lisamass ei tohiks siiski tuua 

kaasa ka sõiduki kandevõime 

suurendamist. Komisjon peaks seetõttu 

analüüsima, mil määral võiksid uued 

alternatiivkütust kasutavad väikesed 

tarbesõidukid (mille jõuseadmed on 

tavapärast kütust kasutavate sõidukite 

jõuseadmetest raskemad) saada samuti 

kasu lisamassi lubamisest, seadmata 

seejuures ohtu käesoleva määrusega 

hõlmatud üldisi CO2-heite vähendamise 

eesmärke. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 30 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (30 a) Komplekteeritud sõidukite CO2-

heite ja kütusesäästlikkuse väärtuste 

representatiivsuse tagamiseks peaks 

komisjon esitama ettepaneku erimenetluse 

kehtestamiseks ning kaaluma 

tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide 

läbivaatamist ja Euroopa 

maanteetranspordi turujärelevalveameti 

asutamist, kes vastutaks turujärelevalvega 

seotud tegevuse eest, eriti CO2-heite 

valdkonnas, ja kellel oleks õigus 

korraldada vajaduse korral kogu 

Euroopat hõlmavaid tagasikutsumise 

programme ja tühistada tüübikinnitusi; 

lisaks peaks amet algatama katseid või 

kontrolle, kui kolmandad isikud esitavad 

katsekontrollitulemusi, mis tõendavad 

kahtlast heidet. 

 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 38 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(37) Tootjate kinnipidamist käesoleva 

määruse kohastest sihttasemetest tuleks 

hinnata liidu tasandil. Tootja, kelle puhul 

keskmine CO2-eriheide ületab käesoleva 

määrusega lubatut, peaks iga kalendriaasta 

kohta tasuma ülemäärase heite maksu. 

Ülemäärase heite maksu summad peaksid 

liidu üldeelarves kajastuma tuluna. 

(38) Tootjate kinnipidamist käesoleva 

määruse kohastest sihttasemetest tuleks 

hinnata liidu tasandil. Tootja, kelle puhul 

keskmine CO2-eriheide ületab käesoleva 

määrusega lubatut, peaks iga kalendriaasta 

kohta tasuma ülemäärase heite maksu. 

Ülemäärase heite maksu summad peaksid 

kajastuma tuluna, mis eraldatakse 

sihtotstarbeliselt eelkõige liidu 

maanteetranspordisektorile, et 

võimaldada õiglast üleminekut vähese 

CO2-heitega liikuvusele, autotööstuse 

teadusuuringute ja arendustegevuse 

toetamiseks niisuguse tehnoloogia 

valdkonnas nagu uued ülekandeseadmed, 

kütused ja katsetamine ning 

liiklusohutusele. Neid summasid tuleks 

kasutada ka selleks, et tegeleda ennetavalt 

vähese CO2-heitega autotööstusele 

ülemineku vältimatu sotsiaalse mõjuga, 

mis saab olema eriti märgatav teatavates 

kõige enam mõjutatud piirkondades. 

Seetõttu on ülimalt oluline, et kehtivatele 

vähese CO2-heitega majandusele 

üleminekut hõlbustavatele meetmetele 

lisanduksid ka sihipärased töötajate 

ümberpaigutamise, ümberõppe ja oskuste 

täiendamise programmid ning haridus- ja 

tööotsimisalgatused, mida viiakse ellu 

sotsiaalpartneritega tihedat dialoogi 

pidades. 

 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 41 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(40) See, kui tulemuslikult aitavad 

käesolevas määruses sätestatud sihttasemed 

tegelikult CO2-heidet vähendada, sõltub 

suuresti ametliku katsemenetluse 

esindavusest. Kooskõlas teadusnõustamise 

(41) See, kui tulemuslikult aitavad 

käesolevas määruses sätestatud sihttasemed 

tegelikult CO2-heidet vähendada, sõltub 

suuresti ametliku katsemenetluse 

esindavusest. Kooskõlas teadusnõustamise 
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mehhanismi (Scientific Advice 

Mechanism, SAM) kaudu saadud 

arvamusega23 ja soovitusega, mille 

Euroopa Parlament esitas autotööstuses 

heite mõõtmise uurimise põhjal,24 tuleks 

kehtestada mehhanism, mille abil hinnata, 

kuivõrd esindavad tegelikkust sõidukite 

CO2-heite ja energiatarbimise näitajad, mis 

on määratud kindlaks vastavalt määrusele 

(EU) 2017/1151. Komisjonil peaks olema 

õigus tagada üldsuse juurdepääs sellistele 

andmetele ning töötada vajaduse korral 

välja selliseks hindamiseks vajalike 

andmete kindlakstegemise ja kogumise 

menetlus. 

mehhanismi (Scientific Advice 

Mechanism, SAM) kaudu saadud 

arvamusega23 ja soovitusega, mille 

Euroopa Parlament esitas autotööstuses 

heite mõõtmise uurimise põhjal,24 tuleks 

kehtestada mehhanism, mille abil hinnata, 

kuivõrd esindavad tegelikkust sõidukite 

CO2-heite ja energiatarbimise näitajad, mis 

on määratud kindlaks vastavalt määrusele 

(EL) 2017/1151. Kõige usaldusväärsem 

viis, kuidas tagada, et tüübikinnituse 

väärtused esindavad tegelikkust, on võtta 

kasutusele tegelikus liikluses tekkivate 

CO2-heitkoguste mõõtmise katse, mistõttu 

tuleks Teadusuuringute Ühiskeskusele 

anda volitused alustada selle teostatavuse 

alast tööd, et sellise katsetamise saaks 

võimalikult kiiresti lisada 

õigusraamistikku. Sõidukite tegelikus 

liikluses tekkivad heitkogused peaksid 

jääma allapoole mitteületatavat 

piirmäära, milleks on maksimaalselt 15 % 

üle tüübikinnituse väärtuste, mida 

mõõdetakse alates 2021. aastast WLTP-

katse abil, ning mis kehtestatakse 

2021. aastal igale tootjale vastavalt tema 

2025. ja 2030. aasta heite sihttasemetele. 

Komisjonil peaks olema õigus tagada 

üldsuse juurdepääs sellistele andmetele ja 

kütusekulu mõõdikutelt saadud andmetele 

ning töötada vajaduse korral välja ka 

selliseks hindamiseks vajalike andmete 

kindlakstegemise ja kogumise menetlus. 

__________________ __________________ 

23 Teadusnõustajate kõrgetasemelise 

töörühma teaduslik arvamus 1/2016 

„Closing the gap between light-duty 

vehicle real-world CO2 emissions and 

laboratory testing“ (Laboris mõõdetud ja 

tegeliku CO2-heite vahelise erinevuse 

vähendamine kergsõidukite puhul). 

23 Teadusnõustajate kõrgetasemelise 

töörühma teaduslik arvamus 1/2016 

„Closing the gap between light-duty 

vehicle real-world CO2 emissions and 

laboratory testing“ (Laboris mõõdetud ja 

tegeliku CO2-heite vahelise erinevuse 

vähendamine kergsõidukite puhul). 

24 Euroopa Parlamendi 4. aprilli 2017. 

aasta soovitus nõukogule ja komisjonile 

autotööstuses heite mõõtmise uurimise 

põhjal (2016/2908(RSP)). 

24 Euroopa Parlamendi 4. aprilli 

2017. aasta soovitus nõukogule ja 

komisjonile autotööstuses heite mõõtmise 

uurimise põhjal (2016/2908(RSP)). 
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Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 41 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (41 a) Ehkki käesoleva määruse eesmärk 

on vähendada kergsõidukite CO2-heidet, 

ei tohiks seejuures kaotada silmist 

asjaomaste sõidukite tootmist, kasutamist 

ja vanametalliks lammutamist hõlmava 

tsükli ega kasutatava kütuse 

ammutamist/tootmist, transporti ja 

tarbimist hõlmava tsükli (allikast 

ratasteni) üldist süsinikubilanssi. Sellega 

seoses peaks komisjon töötama välja 

niisuguste sõidukite olelusringi 

süsinikubilansi ja tarbitud energia alase 

aruandluse ühtlustatud metoodika, et 

saada täielik ülevaade nende 

keskkonnamõjust ja tagada seeläbi liidu 

kliimaeesmärkide saavutamiseks 

kasutatavate vahendite sidusus. 

 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 42 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(41) On ette nähtud, et 2024. aastal 

vaadatakse läbi [jõupingutuste jagamist 

käsitleva määruse ja heitkogustega 

kauplemise süsteemi direktiivi] raames 

tehtud edusammud. Seepärast on 

asjakohane hinnata käesoleva määruse 

tõhusust samal aastal, et kõigi nende 

õigusaktide alusel võetud meetmeid oleks 

võimalik hinnata kooskõlastatult ja 

sidusalt. 

(42) On ette nähtud, et 2024. aastal 

vaadatakse läbi [jõupingutuste jagamist 

käsitleva määruse ja heitkogustega 

kauplemise süsteemi direktiivi] raames 

tehtud edusammud. 2023. aastaks on uus 

heitkoguste mõõtmise katsemenetlus 

olnud kõikide kergsõidukite suhtes jõus 

juba kaks aastat. Seepärast on võimalik ja 

asjakohane hinnata käesoleva määruse 

tõhusust samal aastal ja kinnitada kogu 

sõidukipargi CO2-heite sihttasemed 

2030. aastaks koos heiteta ja vähese 

heitega sõidukite võrdlustasemetega, et 

kõigi nende õigusaktide alusel võetud 

meetmeid oleks võimalik hinnata 
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kooskõlastatult ja sidusalt ning võtta 

esimesel võimalusel arvesse kaasnevaid ja 

tarneahela varasematel etappidel 

tekkivaid heitkoguseid. Iga sõiduki 

keskkonnamõju arvutamisel tuleks 

arvesse võtta heitkoguseid põhjustava 

veose liiki ning komisjon peaks kaaluma 

selleks ühtlustatud metoodika 

väljatöötamist, nimelt „x g CO2-heidet/km 

reisija/kaubatonni kohta“, et vähendada 

kergsõidukite tühisõite nii kauba- kui ka 

reisijate veo korral. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 

uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 

CO2-heite normid, et tagada siseturu 

nõuetekohane toimimine. 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 

uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 

CO2-heite normid, et tagada liidu 

kliimakohustuste ja -eesmärkide 

saavutamine. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjoni 2007. aasta teatises 

nõukogule ja Euroopa Parlamendile27 on 

osutatud liidu terviklikule lähenemisviisile, 

mille kohaselt täiendatakse käesolevat 

määrust kuni 31. detsembrini 2024 

lisameetmetega, mille abil vähendatakse 

CO2-heidet 10 g/km võrra. 

3. Komisjoni 2007. aasta teatises 

nõukogule ja Euroopa Parlamendile27 on 

osutatud liidu terviklikule lähenemisviisile, 

mille kohaselt täiendatakse käesolevat 

määrust lisameetmetega, mille abil 

vähendatakse CO2-heidet 10 g/km võrra. 

_________________ _________________ 

27 Komisjoni 7. veebruari 2007. aasta teatis 

nõukogule ja Euroopa Parlamendile 

„Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 

süsinikdioksiidiheidete vähendamist 

käsitleva ühenduse strateegia läbivaatamise 

27 Komisjoni 7. veebruari 2007. aasta teatis 

nõukogule ja Euroopa Parlamendile 

„Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 

süsinikdioksiidiheidete vähendamist 

käsitleva ühenduse strateegia läbivaatamise 
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tulemused“ (KOM(2007) 19 (lõplik)). tulemused“ (COM(2007) 19 final). 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) direktiivi 2007/46/EÜ II lisas 

määratletud N1-kategooria mootorsõidukid 

(tuletatud massiga kuni 2 610 kg) ja 

sellised N1-kategooria mootorsõidukid, 

millele tüübikinnitus on laiendatud 

määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 2 lõike 2 

kohaselt (edaspidi „väikesed 

tarbesõidukid“) ning mis registreeritakse 

liidus esimest korda ja mis ei ole olnud 

varem registreeritud väljaspool liitu 

(edaspidi „uued väikesed tarbesõidukid“). 

b) direktiivi 2007/46/EÜ II lisas 

määratletud N1-kategooria mootorsõidukid 

(tuletatud massiga kuni 2 610 kg) ja 

sellised N1-kategooria mootorsõidukid, 

millele tüübikinnitus on laiendatud 

määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 2 lõike 2 

kohaselt (edaspidi „väikesed 

tarbesõidukid“) ning mis registreeritakse 

liidus esimest korda ja mis ei ole olnud 

varem registreeritud väljaspool liitu 

(edaspidi „uued väikesed tarbesõidukid“). 

Komisjonil on kooskõlas käesoleva 

määruse eesmärkidega õigus 

ajakohastada vajaduse korral tuletatud 

massi piirväärtust (2 610 kg) väikeste 

tarbesõidukite puhul, milles kasutatakse 

alternatiivkütuseid ja mille puhul on vaja 

lisamassi, sest nendes kasutatakse jõu- ja 

energiasalvestusseadmeid (nt akud), mis 

on tavapärastes sõidukites kasutatavatest 

seadmetest raskemad. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt n a (uus) 

 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 n a) „moderniseerimine“ – 

sõidukimootori osade muutmine saastet 

vähendava ja/või energiatõhusa 

tehnoloogiaga. See hõlmab 

energiatõhusat tehnoloogiat, nt 

hübriidimist või ulatuslikumaid 

muudatusi elektri- või muus tehnoloogias, 

mille puhul kasutatakse 
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alternatiivkütuseid, mis on määratletud 

direktiivi 2014/94/EL artikli 2 esimese 

lõigu punktis 1. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Tootja tagab, et tema keskmine 

CO2-eriheide: 

1. Tootja käesolevas artiklis osutatud 

eriheite sihttaseme järgimise 

kindlakstegemisel alandatakse keskmise 

CO2-eriheite sihttaset, kui uue sõiduki 

registreerimise aastal on tootja lasknud 

kütuseturule CO2-heidet vähendava 

mõjuga mittefossiilsed taastuvkütused. 

CO2-heidet vähendav mõju tuleb 

dokumenteerida taastuvenergia direktiivis 

sätestatud mehhanismi asjakohase 

versiooni määratluse kohaselt. Tootja 

teavitab komisjoni määratud asutust 

turule lastud eri täiendatud 

mittefossiilsete kütuste energiakogusest 

(Kütusi
1 a) tegevusaasta kohta. 

Mittefossiilset kütust ei ole lubatud võtta 

arvesse CO2 sihttaseme arvutamisel 

muude eeskirjade alusel (taastuvenergia 

II direktiiv või heitkogustega kauplemise 

süsteem), et vältida igasugust 

topeltarvestust. Tootja tagab, et tema 

keskmine CO2-eriheide: 

 

 _________________ 

 1 a Esitatavad väärtused: Kütusi = turule 

lastud mittefossiilse taastuvkütuse 

energiakogus (MJ). 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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b) mitte ühelgi kalendriaastal 

ajavahemikus 2021–2024 ei ületa eriheite 

sihttaset, mis on kindlaks määratud 

vastavalt I lisa A või B osa punktidele 3 ja 

4, nagu on asjakohane, või, kui tootja 

suhtes on tehtud artikli 10 kohane erand, 

siis vastavalt kõnealusele erandile ja I lisa 

A või B osa punktile 5; 

b) mitte ühelgi kalendriaastal 

ajavahemikus 2021–2029 ei ületa eriheite 

sihttaset, mis on kindlaks määratud 

vastavalt I lisa A või B osa punktidele 3 ja 

4, nagu on asjakohane, või, kui tootja 

suhtes on tehtud artikli 10 kohane erand, 

siis vastavalt kõnealusele erandile ja I lisa 

A või B osa punktile 5; 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) ei ületa alates 2025. aastast mitte 

ühelgi kalendriaastal I lisa A või B osa 

punkti 6.3 kohaseid eriheite sihttasemeid. 

c) ei ületa alates 2030. aastast mitte 

ühelgi kalendriaastal I lisa A või B osa 

punkti 6.3 kohaseid eriheite sihttasemeid. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) heiteühendusega hõlmatud M1- või 

N1-kategooria sõidukitena registreeritud 

sõidukite kategooria. 

d) heiteühendusega hõlmatud M1- ja 

N1-kategooria sõidukitena registreeritud 

sõidukite kategooria. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 8 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. Selleks et määrata kindlaks iga 

tootja M1- ja N1-kategooria keskmine 

CO2-eriheide, kui tootja ületab M1- ja N1-

kategooria CO2 sihttaset, võetakse tema 

tulemuslikkust arvesse sama tootja või 

teis(t)e tootja(te) puhul. Sellisel juhul 

arvatakse tootja M1- või N1-kategooria 

eriheite sihttasemete ja tema keskmise 
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eriheite erinevus maha tema M1- või N1- 

kategooria keskmise CO2-eriheite 

sihttasemest, mida on kaalutud 

registreerimise mahtudega. Nende M1- või 

N1-kategooria tootjate vaheliste 

arvestusühikute ülekannete kogupanus 

võib olla kuni 10 g CO2/km tootja kohta. 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Register on avalik. Register on avalik, kaasa arvatud 

digitaalsel kujul. 

 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 8 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. Alates 2025. aastast annavad 

tootjad aruandluse ja seire eesmärgil kuni 

2030. aastani liidu ühtlustatud metoodika 

kohaselt aru oma pärast 1. jaanuari 2025 

turule lastud sõidukitüüpide olelusringi 

jooksul tekkivast CO2-heitest. Sel 

eesmärgil töötab komisjon hiljemalt 

1. jaanuariks 2022 delegeeritud 

õigusaktide abil välja kõikide liidu turul 

leiduvate kütuseliikide ja sõiduki 

jõuseadmete olelusringi jooksul tekkiva 

CO2-heite mõõtmise ühtlustatud 

metoodika. Niisugune metoodika on 

kooskõlas asjakohaste ISO standarditega 

ning selles võetakse arvesse sõiduki 

tootmise, toorainete hankimise, allikast 

ratasteni ning sõiduki ringlussevõtu ja 

lammutamise käigus tekkiva heite 

globaalse soojendamise potentsiaali. 
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Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 9 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. Seire ja aruandluse etapis võetakse 

arvesse tanklates müüdavate täiustatud 

vedelate ja gaasiliste biokütuste kogust 

ning see arvatakse maha tüübikinnituse 

etapis teatatud CO2-heitest. Neid 

väärtuseid kasutatakse CO2-heite 

korrigeerimiskoefitsiendi (CCF) 

arvutamiseks. 

CO2-heite korrigeerimiskoefitsient (CCF) 

arvutatakse järgmise valemi abil: 

CCF = kasutatud täiustatud vedelate ja 

gaasiliste biokütuste riiklik osakaal. 

Sõidukipargi korrigeeritud CO2-heide 

(CO2 fleet) arvutatakse järgmiselt: 

Sõidukipargi CO2 (CO2 fleet) = (CO2 

tüübikinnitusväärtus)*(1-CCF). 

 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 4 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Ülemäärase heite maksude summad 

kajastatakse liidu üldeelarves tuluna. 

4. Ülemäärase heite maksu summad 

kajastuvad asjakohasel juhul tuluna, 

millega toetatakse õiglast üleminekut 

mõjutatud piirkondades, sealhulgas 

autotööstuse töötajate ümberõpet ja 

ümberpaigutamist, üleminekut puhtale 

liikuvusele ja vähese CO2-heitega 

majandusele, transporditaristut, teadus- ja 

arendustegevust, maanteetranspordi 

negatiivse välismõju korvamist ja 

liiklusohutust. 
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Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) ELi sõidukipargi heite 2025. ja 

2030. aasta sihttasemed, millele on 

osutatud artikli 1 lõigetes 4 ja 5 ning mille 

komisjon on arvutanud I lisa A ja B osa 

punktide 6.1.1 ja 6.1.2 kohaselt; 

a) ELi sõidukipargi heite 2030. aasta 

sihttasemed, millele on osutatud artikli 1 

lõikes 4 ning mille komisjon on arvutanud 

I lisa A ja B osa punkti 6.1 kohaselt; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) näitajate a2021, a2025 ja a2030 

väärtused, mille komisjon on arvutanud I 

lisa A ja B osa punkti 6.2 kohaselt. 

b) näitajate a2021 ja a2030 väärtused, 

mille komisjon on arvutanud I lisa A ja B 

osa punkti 6.2 kohaselt. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Innovatiivsete tehnoloogialahendustega või 

innovatiivsete tehnoloogialahenduste 

ühendamisega (nn innovatiivsed 

tehnoloogiapaketid) saavutatud CO2-heite 

vähenemine vaadatakse läbi tarnija või 

tootja taotluse alusel. 

Innovatiivsete tehnoloogialahendustega (nt 

moderniseerimine) või innovatiivsete 

tehnoloogialahenduste ühendamisega (nn 

innovatiivsed tehnoloogiapaketid) 

saavutatud CO2-heite vähenemine 

vaadatakse läbi tarnija või tootja taotluse 

alusel. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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Nende tehnoloogialahenduste kogupanus 

tootja keskmise eriheite vähendamisse võib 

olla kuni 7 g CO2/km. 

Nende tehnoloogialahenduste kogupanus 

tootja keskmise eriheite vähendamisse võib 

olla kuni 9 g CO2/km. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võib seda ülempiiri kohandada 

alates 2025. aastast. Ülempiiri 

kohandatakse delegeeritud õigusaktidega 

kooskõlas artikliga 16. 

Komisjon kohandab seda ülempiiri alates 

2021. aastast, et kajastada kergsõidukite 

ülemaailmse ühtlustatud katsemenetluse 

(WLTP) arvutust. Ülempiiri kohandatakse 

delegeeritud õigusaktidega kooskõlas 

artikliga 16. 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 2 – punkt d 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) innovatiivsed 

tehnoloogialahendused ei või kuuluda 

selliste kohustuslike sätete alla, mis 

tulenevad artiklis 1 nimetatud täiendavatest 

meetmetest, millega saavutatakse CO2-

heite vähenemine 10 g/km, ega saa olla 

kohustuslikud muude liidu õigusaktide 

alusel. Alates 1. jaanuarist 2025 ei 

kohaldata seda kriteeriumi kliimaseadmete 

tõhustamise suhtes. 

d) innovatiivsed 

tehnoloogialahendused ei või kuuluda 

selliste kohustuslike sätete alla, mis 

tulenevad artiklis 1 nimetatud täiendavatest 

meetmetest, millega saavutatakse CO2-

heite vähenemine 10 g/km, ega saa olla 

kohustuslikud muude liidu õigusaktide 

alusel. Seda kriteeriumit ei kohaldata 

kliimaseadmete tõhustamise suhtes. 

 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon jälgib ja hindab, kuivõrd 

esindavad tegelikkust CO2-heite ja 

energiatarbimise näitajad, mis on määratud 

1. Komisjon jälgib ja hindab, kuivõrd 

esindavad tegelikkust CO2-heite ja 

energiatarbimise näitajad, mis on määratud 
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kindlaks vastavalt määrusele (EU) 

2017/1151. Komisjon tagab, et üldsust 

teavitatakse selle esindavuse muutumisest 

aja jooksul. 

kindlaks vastavalt määrusele (EL) 

2017/1151. Komisjon tagab, et üldsust 

teavitatakse selle esindavuse muutumisest 

aja jooksul, ja alustab teatavate tootjate 

suhtes täiendavaid uurimisi, kui on 

tuvastatud märkimisväärselt ülemäärane 

CO2-heide. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Selleks tagab komisjon 

juurdepääsu tootjatelt või riikide 

ametiasutustelt saadud usaldusväärsetele 

isikustamata andmetele sõiduautode ja 

väikeste tarbesõidukite tegeliku CO2-heite 

ja energiatarbimise kohta. 

2. Selleks teeb komisjon muu hulgas 

digitaalset otsingut võimaldaval kujul 

üldsusele kättesaadavaks tootjatelt või 

riikide ametiasutustelt saadud 

usaldusväärsed isikustamata andmed 

sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 

tegeliku CO2-heite ja energiatarbimise 

kohta. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Selleks et tagada CO2-heite tegelik 

vähendamine, nagu on osutatud 

käesoleva määruse artiklis 1, kasutatakse 

heite tasemete kindlaksmääramiseks 

WLTP katseid, kuni komisjoni töötab 

nende asendamiseks välja tegelikes 

sõidutingimustes elluviidavad ja tegelikule 

olukorrale paremini vastavad katsed. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon esitab 2024. aastal 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

käesoleva määruse tulemuslikkust käsitleva 

aruande, millele on vajaduse korral lisatud 

määruse muutmise ettepanek. Aruandes 

käsitletakse muu hulgas seda, kuivõrd 

esindavad vastavalt määrusele (EU) 

2017/1151 määratud CO2-heite ja 

energiatarbimise näitajad tegelikkust ja 

kuidas kulgeb liidu turul heiteta ja vähese 

heitega sõidukite ning laadimis- ja 

tankimistaristu kasutuselevõtt, mille kohta 

antakse aru vastavalt Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivile 2014/94/EL29. 

1. Komisjon esitab 2023. aastal 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

käesoleva määruse tulemuslikkust käsitleva 

aruande, millele on vajaduse korral lisatud 

määruse muutmise ettepanek. Komisjoni 

võivad abistada sõltumatud eksperdid, kes 

hindavad kõiki olulisi parameetreid, mis 

mõjutavad alternatiivsete jõuseadmete 

kasutuselevõttu. Aruandes käsitletakse 

muu hulgas järgmist: 

 – kuivõrd esindavad vastavalt määrusele 

(EL) 2017/1151 määratud CO2-heite ja 

energiatarbimise näitajad tegelikkust, 

hõlmates ka sõidukite olelusringi 

hindamist ja kütuste puhul allikast 

ratasteni tekkiva heite mõju hindamist; 

 – kuidas kulgeb liidu turul heiteta ja vähese 

heitega sõidukite ning laadimis- ja 

tankimistaristu kasutuselevõtt, mille kohta 

antakse aru vastavalt Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivile 2014/94/EL29. 

 Selle aruande koostamisel võtab komisjon 

arvesse järgmisi näitajaid: 

 – müügil olevate sõidukite valik (akutoitel 

elektrilised sõidukid, pistikühendusega 

hübriidsõidukid, kütuseelemendiga 

sõidukid jne); 

 – nafta-, kütuse- ja energiahinnad. 

__________________ __________________ 

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 

oktoobri 2014. aasta direktiiv 2014/94/EL 

alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu 

kohta (ELT L 307, 28.10.2014, lk 1). 

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

22. oktoobri 2014. aasta direktiiv 

2014/94/EL alternatiivkütuste taristu 

kasutuselevõtu kohta (ELT L 307, 

28.10.2014, lk 1). 
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Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon võtab arvesse artikli 12 

kohaselt tehtud hindamist ning võib 

vajaduse korral läbi vaadata CO2-heite 

mõõtmise menetlused vastavalt määruses 

(EÜ) nr 715/2007 sätestatule. Komisjon 

teeb eelkõige asjakohased ettepanekud 

nende menetluste kohandamiseks, et 

piisavalt täpselt kajastada autode ja 

väikeste tarbesõidukite tegelikku CO2-

heidet . 

2. Komisjon võtab arvesse artikli 12 

kohaselt tehtud hindamist ning võib 

vajaduse korral läbi vaadata CO2-heite 

mõõtmise menetlused vastavalt määruses 

(EÜ) nr 715/2007 sätestatule. Komisjon 

teeb eelkõige asjakohased ettepanekud 

nende menetluste kohandamiseks, et 

piisavalt täpselt kajastada autode ja 

väikeste tarbesõidukite tegelikku CO2-

heidet, kasutades selleks muu hulgas 

mobiilset heitemõõtmissüsteemi ja 

kaugseiret. 

 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon vaatab 31. detsembriks 2019 

läbi direktiivi 1999/94/EÜ ja esitab 

vajaduse korral asjakohase ettepaneku, et 

anda tarbijatele täpset, usaldusväärset ja 

võrreldavat teavet turule lastud uute 

sõiduautode kütusekulu, CO2-heite ja 

õhusaasteainete heite kohta. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – A osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Eriheite sihttase alates 2025. aastast: Eriheite sihttase alates 2030. aastast: 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – A osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – lõik 3 – alalõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

eriheite sihttaseme võrdlusväärtus on CO2-

eriheite sihttaseme võrdlusväärtus, mis 

määratakse punkti 6.2.1 kohaselt 

ajavahemikuks 2025–2029 ja punkti 6.2.2 

kohaselt alates 2030. aastast; 

eriheite sihttaseme võrdlusväärtus on CO2-

eriheite sihttaseme võrdlusväärtus, mis 

määratakse punkti 6.2 kohaselt alates 

2030. aastast; 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – A osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – lõik 3 – alalõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ZLEVi tegur on (1+y–x), välja arvatud 

juhul, kui see summa on suurem kui 1,05 

või väiksem kui 1,0; sellistel juhtudel 

võetakse ZLEVi tegur võrdseks vastavalt 

kas 1,05 või 1,0, 

ZLEVi tegur on (1+y–x), välja arvatud 

juhul, kui see summa on suurem kui 1,15 

või väiksem kui 1,0; sellistel juhtudel 

võetakse ZLEVi tegur võrdseks vastavalt 

kas 1,15 või 1,0, 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – A osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – lõik 4 – alalõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

y on heiteta ja vähese heitega sõidukite osa 

tootja uute registreeritud sõiduautode 

koguarvust ja see arvutatakse kui kõigi 

allpool esitatud valemile vastavate ehk nn 

ZLEVi-petsiifiliste heiteta ja vähese 

heitega sõidukite koguarvu ja kõigi 

vastaval kalendriaastal registreeritud 

sõiduautode koguarvu jagatis; 

y on heiteta ja vähese heitega sõidukite osa 

tootja uute registreeritud sõiduautode 

koguarvust ja see arvutatakse kui kõigi 

allpool esitatud valemile vastavate ehk nn 

ZLEVi-spetsiifiliste heiteta ja vähese 

heitega sõidukite koguarvu ja kõigi 

vastaval kalendriaastal registreeritud 

sõiduautode koguarvu jagatis: ZLEVspecific 

= 1 - [(specific emissions x 0,5) / 50]; 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – A osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – lõik 4 – alalõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[valem] välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – A osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – lõik 4 – alalõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

x on 15 % aastatel 2025–2029 ja 30 % 

alates 2030. aastast. 

x on 20 % alates 2030. aastast. 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – punkt 4 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Tootja eriheite sihttase aastatel 

2021–2024 arvutatakse järgmiselt: 

4. Tootja eriheite sihttase 

kalendriaastatel 2021–2029 arvutatakse 

järgmiselt: 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6.3. Eriheite sihttase alates 2025. aastast 6.3. Eriheite sihttase alates 2030. aastast 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6.3.1. Aastad 2025–2029: välja jäetud 

eriheite sihttase = (eriheite sihttaseme 

võrdlusväärtus – (øtargets – ELi 

sõidukipargi heite sihttase2025)) · ZLEVi 
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tegur, 

kus  

eriheite sihttaseme võrdlusväärtus on 

tootja eriheite sihttaseme võrdlusväärtus, 

mis on arvutatud punkti 6.2.1 järgi; 

 

øtargets on kõikide tootjate jaoks punkti 

6.2.1 järgi määratud eriheite sihttaseme 

võrdlusväärtuste keskmine, mis on 

kaalutud iga tootja uute registreeritud 

väikeste tarbesõidukite arvuga; 

 

ZLEVi tegur on (1+y–x), välja arvatud 

juhul, kui see summa on suurem kui 1,05 

või väiksem kui 1,0; sellistel juhtudel 

võetakse ZLEVi tegur võrdseks vastavalt 

kas 1,05 või 1,0, 

 

kus  

y on heiteta ja vähese heitega sõidukite 

osa tootja uute registreeritud väikeste 

tarbesõidukite koguarvust ja see 

arvutatakse kui kõigi allpool esitatud 

valemile vastavate ehk nn ZLEVi-

spetsiifiliste heiteta ja vähese heitega 

sõidukite koguarvu ja kõigi vastaval 

kalendriaastal registreeritud väikeste 

tarbesõidukite koguarvu jagatis; 

 

[valem]  

x on 15%.  

 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

eriheite sihttase = (eriheite sihttaseme 

võrdlusväärtus – (øtargets – ELi 

sõidukipargi heite sihttase2030)) · ZLEVi 

tegur,  

eriheite sihttase = eriheite sihttaseme 

võrdlusväärtus · ZLEVi tegur, 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
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I lisa – B osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – lõik 3 – alalõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

øtargets on kõikide tootjate jaoks punkti 

6.2.2 järgi määratud eriheite sihttaseme 

võrdlusväärtuste keskmine, mis on 

kaalutud iga tootja uute registreeritud 

väikeste tarbesõidukite arvuga; 

välja jäetud 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – lõik 3 – alalõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ZLEVi tegur on (1+y–x), välja arvatud 

juhul, kui see summa on suurem kui 1,05 

või väiksem kui 1,0; sellistel juhtudel 

võetakse ZLEVi tegur võrdseks vastavalt 

kas 1,05 või 1,0, 

ZLEVi tegur on (1+y–x), välja arvatud 

juhul, kui see summa on suurem kui 1,15 

või väiksem kui 1,0; sellistel juhtudel 

võetakse ZLEVi tegur võrdseks vastavalt 

kas 1,15 või 1,0, 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – B osa – punkt 6 – alapunkt 6.3 – alapunkt 6.3.2 – lõik 4 – alalõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

x on 30 %. x on 15 %. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – A osa – punkt 1 – lõik 1 – alapunkt t a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 t a) sõidukitüüpkonna olelusringi 

jooksul tekkiv CO2-heide, kui sellised 

andmed on kättesaadavad. 
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