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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.11.2018 A8-0354/85 

Muudatusettepanek  85 

Christofer Fjellner 

fraktsiooni PPE nimel 

John Procter 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Uute raskesõidukite CO2-heite normid 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – punkt 2.1. a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2.1. a Raskeveokite taastuvkütuste CO2-

eriheite arvutamine 

 Allrühma (sg) liigitatava uue raskeveoki 

(v) CO2-eriheide g/km (CO2v) arvutatakse 

järgmise valemi alusel: 

 

 

kus: 

 Σ tabelis 2 loetletud kasutusotstarvete 

(mp) summa; 

 sg allrühm, kuhu uus raskeveok (v) on 

käesoleva lisa punkti 1 kohaselt liigitatud; 

 Wsg,mp tabelis 2 märgitud 

kasutusotstarvete osatähtsus; 

 CO2v,mp raskeveoki (v) taastuvkütuste 

CO2-heide g/km, mis on kasutusotstarbe 

(mp) jaoks kindlaks tehtud ja millest on 

teatatud kooskõlas määrusega (EL) 

…/2018 [HDV M&R]; 

 CCF artikli 3 punktis o määratletud CO2 

parandustegur. 

  

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui leitakse, et tootja heide on 

mõnel konkreetsel kalendriaastal alates 

2025. aastast ettenähtust suurem vastavalt 

lõikele 2, kehtestab komisjon ülemäärase 

heite maksu, mis arvutatakse järgmise 

valemi abil: 

1. Kui leitakse, et tootja heide on 

mõnel konkreetsel kalendriaastal alates 

2025. aastast ettenähtust suurem vastavalt 

lõikele 2, kehtestab komisjon vastavalt kas 

tootjale või heiteühenduse juhatajale 
ülemäärase heite maksu, mis arvutatakse 

järgmise valemi abil: 

(ülemäärase heite maks) = (ülemäärane 

heide x 6 800 eurot/gCO2/tkm) 

(ülemäärase heite maks) = (ülemäärane 

heide x 1000 eurot/gCO2/tkm) 

Or. en 
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Artikkel 11 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Selleks tagab komisjon juurdepääsu 

tootjatelt või riikide ametiasutustelt saadud 

usaldusväärsetele isikustamata andmetele 

raskeveokite tegeliku CO2-heite ja 

energiakulu kohta. 

2. Selleks tagab komisjon üldise 

juurdepääsu tootjatelt või riikide 

ametiasutustelt saadud usaldusväärsetele 

isikustamata andmetele raskeveokite 

tegeliku CO2-heite ja energiakulu kohta, 

mis saadakse eri kasutusviise hõlmavate 

toimivate andmekogumissüsteemide 

standardimisel. Komisjon annab 

hinnangu tegelikes sõidutingimustes 

tekkiva CO2-heite heitkoguste mõõtmise 

kaasaskantavate seadmete abil mõõtmise 

teostatavusele. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

31. detsembriks 2022 esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande käesoleva määruse tulemuslikkuse 

kohta ning vastavalt artiklile 1 määratava 

CO2-heite vähendamise eesmärgi 2030. 

aastaks ja muude raskeveokiliikide, 

sealhulgas haagiste CO2-heite vähendamise 

eesmärgid. Kõnealune aruanne sisaldab ka 

hinnangut eelkõige heiteta ja vähese 

heitega sõidukeid, eriti busse, hõlmavate 

käsitusviiside tulemuslikkuse kohta, võttes 

arvesse direktiivis 2009/33/EÜ30 sätestatud 

eesmärke, samuti hinnangut CO2-

heiteühikute süsteemi kohta ja selle kohta, 

kas on asjakohane kohaldada neid 

käsitusviise edasi 2030. aastal ja pärast 

seda, ning vajaduse korral lisatakse 

ettepanek muuta käesolevat määrust. 

31. detsembriks 2022 esitab komisjon 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande käesoleva määruse tulemuslikkuse 

kohta, nn allikast ratasteni tekkiva heite 

arvestamise metoodikad ning vastavalt 

artiklile 1 määratava CO2-heite 

vähendamise eesmärgi 2030. aastaks ja 

muude raskeveokiliikide, sealhulgas 

haagiste ja Euroopa moodulsüsteemi 

autorongide CO2-heite vähendamise 

eesmärgid. Lisaks annab komisjon aru 

sellest, kui kaugele ta on jõudnud 

olelusringi kestel tekkivate heitkoguste 

arvutamise representatiivse metoodika 

koostamisel. Kõnealune aruanne sisaldab 

ka hinnangut eelkõige heiteta ja vähese 

heitega sõidukeid, eriti busse, ja nende 

määratlusi hõlmavate käsitusviiside 

tulemuslikkuse kohta, võttes arvesse 

direktiivis 2009/33/EÜ30 sätestatud 

eesmärke, samuti hinnangut CO2-

heiteühikute süsteemi kohta ja selle kohta, 

kas on asjakohane kohaldada neid 

käsitusviise jätkuvalt 2030. aastal ja pärast 

seda, ning vajaduse korral lisatakse 

ettepanek muuta käesolevat määrust. 

Nimetatud aruande jaoks hindab 

komisjon kõiki alternatiivsete jõuseadmete 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

turuletoomist mõjutavaid peamisi 

parameetreid, võttes arvesse järgmisi 

näitajaid: 

 – laadimistaristute laiendamine; 

 – müügil olevate sõidukite valik (akutoitel 

elektrisõidukid, pistikühendusega 

hübriidsõidukid, kütuseelemendiga 

elektrisõidukid jne); 

 – keskmised nafta- ja kütusehinnad; 

 – subsiidiumite ja mitterahaliste stiimulite 

tasemed; 

 – riigihangete tase jne. 

Or. en 
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Põhjendus 34 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(34) Komisjon peaks 2022. aastal 

hindama käesolevas määruses sätestatud 

CO2-heitenormide tõhusust, eelkõige 2030. 

aastaks saavutatavat vähendamismäära, 

selle eesmärgi ja edasiste eesmärkide 

saavutamise võimalusi ning CO2-heite 

vähendamise eesmärkide seadmist ka 

muudele raskeveokiliikidele, näiteks 

väiksematele veoautodele, bussidele ning 

haagistele. Hindamisel tuleks rangelt 

käesoleva määruse kohaldamise eesmärgil 

arvesse võtta ka raskeveokitega seotud 

kaalutlusi ning riigisisestel vedudel 

kasutatavaid tavapärasest massist ja 

tavapärastest mõõtmetest suurema massi ja 

suuremate mõõtmetega 

veokikombinatsioone, näiteks 

liidendsõidukeid. 

(34) Komisjon peaks 2022. aastal 

hindama käesolevas määruses sätestatud 

CO2-heitenormide tõhusust, eelkõige 2030. 

aastaks saavutatavat vähendamismäära, 

selle eesmärgi ja edasiste eesmärkide 

saavutamise võimalusi ning CO2-heite 

vähendamise eesmärkide seadmist ka 

muudele raskeveokiliikidele, näiteks 

väiksematele veoautodele, bussidele ning 

haagistele. Hindamisel tuleks rangelt 

käesoleva määruse kohaldamise eesmärgil 

arvesse võtta ka raskeveokitega seotud 

kaalutlusi ning riigisisestel vedudel 

kasutatavaid tavapärasest massist ja 

tavapärastest mõõtmetest suurema massi ja 

suuremate mõõtmetega 

veokikombinatsioone, näiteks 

liidendsõidukeid, CO2-heite vähendamise 

potentsiaali nende sõidukite ja 

transpordisüsteemide lähenemisviisi 

puhul ning võimalust hõlmata need 

sõidukid käesoleva määrusega. 

Or. en 

 


