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 ET 

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 

vähenema. Kasutusele tuleb võtta heiteta ja 

vähese heitega sõidukid, mis peaksid 2030. 

aastaks hõivama märkimisväärse turuosa. 

(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, 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 
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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 

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. 

(4) Komisjoni teatistes „Säästva 

liikuvuse suunas“17 ja „Euroopa vähese 

heitega liikuvuse strateegia elluviimine. 

Euroopa Liit, mis kaitseb planeeti, avardab 

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. 
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_________________ _________________ 

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 

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 
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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. 

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. 

(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. 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. 

Mittefossiilsete taastuvkütuste kasutamine 

(eelkõige taastuvenergia II direktiivi 

artiklis 2 esitatud määratlus(t)e kohased 

sünteetilised kütused koos täiustatud 

taastuvkütustega (taastuvenergia II 

direktiivi IX lisa) kooskõlas 

jätkusuutlikkuse kriteeriumiga) võib 

võimaldada märkimisväärset CO2 -heite 

vähendamist põhimõtte „allikast 

ratasteni“ mõistes nii uue kui ka 

olemasoleva sõidukipargi puhul. 
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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. Läbivaatamisel on sellest 

tulenevalt kolmeosaline eesmärk: 

keskkonnaeesmärk, nimelt võidelda 

kliimamuutuste vastu ja vähendada 

võimalikult palju inimeste tervisele 

kahjulikku heidet, jätkusuutlikkuse 

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 
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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 

(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 

 (12 a) On oluline, et läbivaatamisel, 

millega muudetakse 

määrust (EÜ) nr 715/2007 seoses CO2-

heite vähendamise nõuete kehtestamisega, 
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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 

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 on väga oluline jätkata 

tööd veelgi usaldusväärsemate ja 

realistlikumate CO2-heite katsemeetodite 

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 
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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 

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 

(14) Liit on üks maailma suurimaid 

mootorsõidukite tootjaid ja on selles 

sektoris tehnoloogilisel juhtpositsioonil, 

kuid konkurents tiheneb ja maailmas 
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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. 

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 

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 toetaksid 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. 
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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 

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 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

 

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 

(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 
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stiimulid kliimaseadmete tõhustamiseks. 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. 

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 
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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) 

 
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) 
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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 

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. 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 

(28) Nišitootjatele sõidukipargi 

sihttasemest 95 g CO2/km erandi tegemise 

kord tagab, et nišitootjad teevad heite 

(28) Nišitootjatele sõidukipargi 

sihttasemest 95 g CO2/km erandi tegemise 

kord tagab, et nišitootjad teevad heite 
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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. 

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 

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) 
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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 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(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 

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 
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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 

(41) 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. 

(41) 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 

(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 
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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)). 

 

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 
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kliimaeesmärkide saavutamiseks 

kasutatavate vahendite sidusus. 

 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 42 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(42) 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 

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 1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
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uute sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 

CO2-heite normid, et tagada siseturu 

nõuetekohane toimimine. 

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 

tulemused“ (KOM(2007) 19 (lõplik)). 

27 Komisjoni 7. veebruari 2007. aasta teatis 

nõukogule ja Euroopa Parlamendile 

„Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 

süsinikdioksiidiheidete vähendamist 

käsitleva ühenduse strateegia läbivaatamise 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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. 

 

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 
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(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. 

 

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; 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) näitajate a2021, a2025 ja a2030 b) näitajate a2021 ja a2030 väärtused, 
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väärtused, mille komisjon on arvutanud I 

lisa A ja B osa punkti 6.2 kohaselt. 

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. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 
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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. 
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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. 
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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. Komisjon tagab, et üldsust 

teavitatakse selle esindavuse muutumisest 

aja jooksul, ja alustab teatavate tootjate 

suhtes täiendavaid uurimisi, kui on 

tuvastatud märkimisväärselt ülemäärane 

CO2-heide. 
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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 
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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 

 

 

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 
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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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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. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

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



 

PE619.220v05-00 34/41 AD\1163192ET.docx 

ET 

 
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. 
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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; 
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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, 
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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]; 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

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

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[valem] välja jäetud 
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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. 
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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: 
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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 

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 
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kalendriaastal registreeritud väikeste 

tarbesõidukite koguarvu jagatis; 

[valem]  

x on 15%.  
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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 

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, 
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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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