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LÜHISELGITUS

Liikuvus on hädavajalik: tänapäeval liigub rohkem inimesi ja kaupu kui kunagi varem ning 
see suundumus jätkub ka edaspidi. Prognooside kohaselt kasvab kaubavedu aastaks 2050 
võrreldes 2010. aasta tasemega 60 %, sest tarneahelad muutuvad veelgi ülemaailmsemaks. 
Liikuvusvaldkonnal on ELi majanduses ja ühiskonnas ülimalt tähtis osa. Autoveosektor 
põhjustab ka märkimisväärse osa kasvuhoonegaaside heitest ning kuna EL on kohustunud 
täitma ambitsioonikaid kliimaalaseid eesmärke, on vaja seda heidet eelseisval perioodil 
vähendada. Selliseks vähendamiseks on vaja mitmesuguseid realistlikke ja teostatavaid 
lahendusi, mis toetuvad stabiilsele ja prognoositavale õigusraamistikule. Seetõttu on 
arvamuse koostaja seisukohal, et raskeveokite CO2-heite norme tuleb reguleerida Euroopa 
tasandil, et vältida turu killustatust ning liidu lõikes erinevuste tekkimist nõuetele vastavuse 
süsteemides.

Arvamuse koostaja on veendunud, et tuleb leida õige tasakaal transpordisektori heite 
sihttasemete alaste eesmärkide, ELi autotööstuses innovatsiooni edendamise ning Euroopa 
konkurentsivõime suurendamise vahel, luues samal ajal töökohti kõrge kvalifikatsiooniga 
töötajatele. Seega on arvamuse koostaja seisukohal, et kavandatavad raskeveokite CO2-heite 
alased eesmärgid on küll ambitsioonikad, aga ühtlasi saavutatavad. Kuna kütusekulud 
moodustavad märkimisväärse osa raskeveokitega seonduvatest tegevuskuludest, on nende 
tõhususe tase majanduslikel põhjustel suhteliselt kõrge. Sellegipoolest aitaks selge nõue 
nende tõhusust veelgi tõsta raskeveokitega seotud teadus- ja arendustegevuses keskenduda 
rohkem sõidukite tõhustamisele ja seega nende heitkoguste vähendamisele. 

Lisaks tuleb selles sektoris heite vähendamiseks vajaliku tervikliku lähenemisviisi 
saavutamiseks võtta tulevikus maanteetranspordi sektoris mitmeid meetmeid digiteerimise, 
automatiseerimise, alternatiivkütuste, maanteetaristu ja sõidukitehnoloogia valdkonnas. 
Selleks peavad õigusaktid seadma selge kursi, olema üheselt mõistetavad ning pakkuma 
vajalikke stiimuleid, mis võimaldaksid pikas perspektiivis saavutada sektoris stabiilsed 
investeeringud.

Kuna arvamuse koostaja hinnangul on selge, et raskeveokite CO2-heite vähendamiseks on 
mitmeid võimalusi, on ülimalt tähtis jääda tehnoloogianeutraalse käsitluse juurde, mis ühtlasi 
võimaldaks tulevikus võtta aegsasti kasutusele uued tehnoloogialahendused. Ettevõtjate mis 
tahes tegevust heitkoguste piiramiseks tuleks premeerida ja motiveerida. Taastuvkütuste ja 
taastuvate energiaallikate kasutamine on tõhus heite vähendamise viis. Et võtta arvesse seda 
asjaolu ja tagada raskeveokite kasvuhoonegaaside heite täpsem hindamine, peaks Euroopa 
Komisjon koostama 2022. aastaks metoodika nö allikast-ratasteni tekkiva heite 
väljaarvutamiseks ning kui see on kasutusele võetud, vaatama vajaduse korral läbi kehtivad 
õigusaktid. Teine küsimus, mis muutub raskeveokite heite vähendamisel ülimalt oluliseks, on 
alternatiivkütuste taristu kättesaadavus, sest see on mitmele uuele sõidukitehnoloogiale 
üleminekuks hädavajalik.

Kuigi kõnealuse määruse eesmärk on tõsta sõidukite energiatõhusust, võib raskeveokite puhul 
heidet vähendada ka selliste lahenduste arendamisega nagu laadungite optimeerimine, 
veokikonvoid, abiseadmed juhtidele, juhtide koolitamine, stiimulite loomine autopargi 
ajakohastamiseks ja uuendamiseks ning taristute arendamisse ja hooldusse tehtavate 
investeeringute tagamine.
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Kuna komisjoni ettepanek hõlmab nelja kategooriat, mille turuosa on väidetavalt 65–70 %, 
tekib küsimus, millisel määral hakatakse nõudeid täitma ülejäänud sõidukite puhul, mis 
jäävad käesoleva määruse kohaldamisalast välja. Kuigi arvamuse koostaja mõistab, et määrust 
ei peaks kohaldama kõigile raskeveokitele, tuleb selgitada, et uus õigusraamistik ei takista 
nende sõidukite turulepääsu.

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) Käesolev määrus on osa 
kolmandast paketist „Liikuvus Euroopas“, 
mis täiendab septembris 2017 esitatud uut 
tööstuspoliitikastrateegiat21 ning mille 
eesmärk on viia lõpule protsess, mis 
võimaldab liidul igakülgselt ära kasutada 
liikuvusvaldkonna ajakohastamise ja 
dekarboniseerimise positiivset mõju. Paketi 
eesmärk on muuta Euroopa 
liikuvussüsteem ohutumaks ja paremini 
ligipääsetavaks ning Euroopa tööstus 
konkurentsivõimelisemaks, suurendada 
Euroopas töökohakindlust ning muuta 
liikuvussüsteem keskkonnasäästlikumaks 
ja kliimamuutustega paremini toime 
tulevaks. See eeldab ELi, liikmesriikide ja 
sidusrühmade täielikku pühendumust 
muu hulgas CO2-heite ja õhusaaste 
vähendamisele.

(3) Käesolev määrus on osa 
kolmandast paketist „Liikuvus Euroopas“, 
mis täiendab septembris 2017 esitatud uut 
tööstuspoliitikastrateegiat21 ning mille 
eesmärk on viia lõpule protsess, mis 
võimaldab liidul igakülgselt ära kasutada 
liikuvusvaldkonna ajakohastamise ja 
dekarboniseerimise positiivset mõju. Paketi 
eesmärk on muuta Euroopa 
liikuvussüsteem ohutumaks ja 
kättesaadavamaks, tõsta Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet, suurendada Euroopas 
töökohakindlust ning muuta 
liikuvussüsteem keskkonnasäästlikumaks, 
kestlikumaks ja kliimamuutustega 
paremini kohanenuks. Õige tasakaalu 
leidmine CO2-heite ja õhusaaste 
vähendamiseks tehtavate jõupingutuste, 
liidu autotööstuses innovatsiooni 
ergutamise ja liidu konkurentsivõime 
tõstmise vahel eeldab ELi, liikmesriikide
ja sidusrühmade täielikku pühendumust.

__________________ __________________

21 Investeerimine aruka, innovatiivse ja 
jätkusuutliku tööstuse nimel – Uus ELi 
tööstuspoliitika strateegia 

21 Investeerimine aruka, innovatiivse ja 
jätkusuutliku tööstuse nimel – Uus ELi 
tööstuspoliitika strateegia 
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(COM(2017)0479 final) (COM(2017)0479 final)

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Seepärast tuleks kehtestada kõigi 
liidu uute raskeveokite jaoks CO2-heite 
vähendamise sihteesmärgid 2025. ja 2030. 
aastaks, võttes arvesse sõidukipargi 
uuendamiseks vajaminevat aega ning 
seda, et maanteetranspordisektor peab 
aitama saavutada liidu kliima- ja 
energiaeesmärke 2030. aastaks ja sellele 
järgnevaks ajavahemikuks. Niisugune 
etapiviisiline käsitlus on ka tööstusele 
selgeks ja õigeaegseks märguandeks mitte 
viivitada energiatõhusate tehnoloogiate 
ning heiteta ja vähese heitega sõidukite 
turuletoomisega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Arvestades, et prognooside 
kohaselt kasvab raskeveokite heitkoguste 
osakaal umbes 9 % ning seni ei ole 
kehtestatud nõudeid raskeveokite CO2-
heite vähendamiseks, on selle sõidukite 
kategooria jaoks vaja erimeetmeid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Et täielikult ära kasutada (9) Et täielikult ära kasutada 
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energiatõhususpotentsiaali ja tagada 
kasvuhoonegaaside heite kokkulepitud 
vähendamine maanteetranspordisektoris 
tervikuna, on asjakohane kehtestada lisaks 
uute sõiduautode ja uute väikeste 
tarbesõidukite suhtes juba kehtivatele CO2-
heite normidele ka CO2-heite normid 
uutele raskeveokitele. Sellised normid 
innustavad innovatsiooni kütusetõhusate 
tehnoloogialahenduste alal ning aitavad 
tugevdada liidu tootjate ja tarnijate 
juhtpositsiooni tehnika valdkonnas.

energiatõhususpotentsiaali ja tagada 
kasvuhoonegaaside heite kokkulepitud 
vähendamine maanteetranspordisektoris 
tervikuna, on asjakohane kehtestada lisaks 
uute sõiduautode ja uute väikeste 
tarbesõidukite suhtes juba kehtivatele CO2-
heite normidele ka CO2-heite normid 
uutele raskeveokitele. Sellised normid 
innustavad innovatsiooni kütusetõhusate 
tehnoloogialahenduste alal, aitavad 
tugevdada liidu tootjate ja tarnijate 
juhtpositsiooni tehnoloogiavallas ning 
kindlustada pikas perspektiivis kõrget 
kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Võttes arvesse kliimamuutuste 
probleemi piiriülesust ja vajadust kaitsta nii 
maanteetransporditeenuste kui ka 
raskeveokite hästi toimivat ühtset turgu, on 
asjakohane kehtestada raskeveokite CO2-
heite normid liidu tasandil. Kõnealused 
normid tuleb välja töötada liidu 
konkurentsiõigust kahjustamata.

(10) Võttes arvesse kliimamuutuste 
probleemi piiriülesust ja vajadust kaitsta nii 
maanteetransporditeenuste kui ka 
raskeveokite hästi toimivat ühtset turgu ja 
vältida turu killustamist, on asjakohane 
kehtestada raskeveokite CO2-heite normid 
liidu tasandil. Kõnealused normid tuleb 
välja töötada liidu konkurentsiõigust 
kahjustamata.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Tuleb arvestada sellega, kui palju 
raskeveokite heitkogused peavad 
vähenema ja kui palju aega kulub 
sõidukipargi uuendamiseks.

Muudatusettepanek 7
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Juhib tähelepanu sellele, et 
enamik ELi kaubaveoettevõtjaid on 
VKEd, kelle juurdepääs rahastamisele on 
piiratud. Seepärast peavad tulevased 
lahendused olema kulutõhusad ja 
tasakaalustatud. Tähtis on omada 
kütusetõhusamate sõidukite 
kasutuselevõtmiseks tugevaid stiimuleid ja 
ELi rahastamismehhanisme.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Innovatsiooni silmas pidades ja 
raskeveokite kütusetõhusust parandavate 
uute tehnoloogialahenduste rakendamist 
arvestades ajakohastatakse
modelleerimisvahendit VECTO ja määrust 
(EL) 2017/2400 pidevalt ja õigel ajal.

(13) Innovatsiooni silmas pidades ja 
raskeveokite kütusetõhusust parandavate 
uute tehnoloogialahenduste rakendamise 
arvessevõtmiseks ja ergutamiseks tuleb
modelleerimisvahendit VECTO ja määrust 
(EL) 2017/2400 pidevalt ja õigeaegselt 
arendada ja ajakohastada, et vajalikul 
määral hõlmata kõik kättesaadavad 
kütusesäästutehnoloogiad, sh 
veokikonvoid ning turul olevate 
sõidukikerede, haagiste ja poolhaagiste 
täiustamine. Uute tehnoloogiate keskse 
tähtsuse tõttu transpordisektori CO2-heite 
vähendamisel tuleb raskeveokite CO2-
heite vähendamiseks 
modelleerimisvahendit VECTO 
põhjalikult ja õigeaegselt ajakohastada. 
Selleks et VECTO suudaks uusimate 
tehnoloogiatega sammu pidada, tuleks 
seda ajakohastada igal aastal ning 
Euroopa institutsioonid peaksid eraldama 
selleks piisavad vahendid. Komisjon peab 
igal aastal esitama VECTOga hõlmatud 
tehnoloogiate digitaalselt ajakohastatud 
loendi koos vastava ajakavaga, ja tegema 
selle üldsusele kättesaadavaks.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) 2025. aastaks tuleks kehtestada 
nende raskeveokite 2019. aasta keskmisel 
CO2-heitel põhinev vähendamiseesmärk, 
mis kajastab heite suhtelist vähenemist ja 
mille puhul võetakse arvesse tavasõidukite
jaoks hõlpsasti kättesaadavaid kulutõhusaid 
tehnoloogialahendusi. aasta eesmärki 
tuleks käsitada soovitavana ja lõppeesmärk 
tuleks kindlaks määrata 2022. aastal 
tehtava läbivaatamise tulemuste põhjal, 
kuna seni veel raskesti kättesaadavate 
kõrgetasemelisemate 
tehnoloogialahenduste kasutuselevõtt ei 
ole veel nii selge.

(15) 2025. aastaks tuleks kehtestada 
nende raskeveokite 2019. aasta keskmisel 
CO2-heitel põhinev vähendamiseesmärk, 
mis kajastab heite suhtelist vähenemist ja 
mille puhul võetakse arvesse tavapäraste 
sõidukite jaoks hõlpsasti kättesaadavaid 
kulutõhusaid tehnoloogialahendusi. 2030. 
aasta eesmärki tuleks käsitada soovitavana 
ja lõppeesmärk tuleks kindlaks määrata 
2022. aastal tehtava läbivaatamise 
tulemuste põhjal, kuna seni veel raskesti 
kättesaadavate kõrgetasemelisemate 
tehnoloogialahenduste kasutuselevõtu osas 
on rohkem määramatust.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) CO2-heite arvutamine peaks 
põhinema nn allikast-ratasteni 
lähenemisviisil, et võtta arvesse kütuse või 
energia keskkonnatoimet ja sõidukite 
lõppkasutust. Selline lähenemisviis 
võimaldaks sõidukite keskkonnatoimet 
realistlikumalt hinnata. Seetõttu peaks 
komisjon töötama 1. jaanuariks 2022 
välja metoodika, mille põhjal koguda 
andmeid allikast-ratasteni heite kohta, 
ning tegema vajaduse korral ettepaneku 
kohandada käesoleva määruse artiklis 13 
ette nähtud läbivaatamise käigus 
määruses sätestatud sihttasemeid.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Raskeveokite puhul võiks 
diislikütust asendada veeldatud maagaas 
(liquefied natural gas, LNG). Tänu 
praeguste ja tulevaste innovaatilisemate 
LNG-tehnoloogialahenduste 
kasutuselevõtule on võimalik täita 
lühikeseks ja keskpikaks tähtajaks 
seatavaid CO2-heite eesmärke, sest selliste 
tehnoloogialahenduste CO2-heide on 
diiselveokitega võrreldes väiksem. LNG-
veokite väiksemat CO2-heite potentsiaali 
on modelleerimisvahendis VECTO juba 
täielikult arvesse võetud. Lisaks tagavad 
praegused LNG-tehnoloogialahendused 
õhusaasteinete, näiteks lämmastikoksiidide 
(NOx) ja tahkete osakeste väiksema heite. 
Piisav minimaalne tankimistaristu on 
samuti olemas ja seda suurendatakse 
tulevikus veelgi alternatiivkütuste taristut 
käsitleva riiklike poliitikaraamistike alusel.

(16) Rida alternatiivkütuseid on juba 
turul kättesaadavad. Raskeveokite puhul 
võiks diislikütust asendada veeldatud 
maagaas (liquefied natural gas, LNG).
Huvitavaid uurimis- arendusvõimalusi 
pakuvad vesiniktehnoloogiad, eriti juhul, 
kui sünteesiks vajalik energia saadakse 
kestlikest ja taastuvatest allikatest. Tänu 
praeguste ja tulevaste innovaatilisemate 
LNG-tehnoloogialahenduste 
kasutuselevõtule on võimalik täita 
lühikeseks ja keskpikaks tähtajaks 
seatavaid CO2-heite eesmärke, sest selliste 
tehnoloogialahenduste CO2-heide on
väiksem kui diiselveokitel. Keskpikas kuni 
pikas perspektiivis võimaldab veeldatud 
biogaas raskeveokite CO2-heidet oluliselt 
vähendada. LNG-veokite CO2-heite
vähendamise potentsiaali on 
modelleerimisvahendis VECTO juba 
täielikult arvesse võetud ja edaspidi tuleks 
selles arvesse võtta ka muid säästvaid 
alternatiivkütuseid. Lisaks tagavad 
praegused LNG-tehnoloogialahendused 
selliste õhusaasteainete nagu
lämmastikoksiidide (NOx) ja tahkete 
osakeste väiksema heite. Piisav 
minimaalne tankimistaristu on samuti 
olemas ja alternatiivkütuste taristut 
käsitleva riiklike poliitikaraamistike alusel
laiendatakse seda tulevikus veelgi.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Pikas perspektiivis võib 
transpordisektori CO2-heite vähendamisel 
olla suur tähtsus alternatiivkütustel, 
eelkõige direktiivi 2016/0382 artikli 2 
punktides s ja ee määratletud sünteetilistel
kütustel ja täiustatud taastuvkütustel. 
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Tehnoloogiline areng ja kõrgetasemeline 
industrialiseerimine on kesksel kohal 
selliste kütuste hinna 
konkurentsivõimeliseks muutmisel. Seda 
protsessi soodustab ka nimetatud kütuste 
CO2ga seotud eeliste tunnistamine 
käesolevas määruses.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Veokikonvoitehnoloogiate 
kasutuselevõtmine aitab kütusekulu ja 
CO2-heidet vähendada, kuna see 
vähendab oluliselt veokite kütusetarvet ja 
raskeveokite CO2-heidet.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 c) Transpordi dekarboniseerimise 
saavutamiseks tuleks käesolevas määruses 
võtta arvesse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2014/94/EL artikli 2 
punktis 1 loetletud alternatiivkütuseid. 
Juba turul olevad alternatiivkütused 
peaksid algusest peale olema lisatud 
raskeveokite CO2-heidet ja 
kütusetarbimist käsitlevasse määrusesse. 
Käesolev määrus peaks võimaldama võtta 
viivitamatult arvesse uue põlvkonna 
kütuseid. Alternatiivkütuste 
arvessevõtmine CO2-heite ja kütusekulu 
arvestamisel innustaks 
sõidukivalmistajaid turustama 
alternatiivkütuseid kasutavaid sõidukeid 
ning ergutaks ühtlasi kütusetarnijaid 
tegema need kütused turul 
kättesaadavamaks. Komisjoni avalikul 
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konsultatsioonil ilmnes, et 83 protsenti 
sidusrühmadest nõustus täielikult või 
pigem nõustus seisukohaga, et 
raskeveokite CO2-heite arvestamisel tuleks 
võtta arvesse ka alternatiivkütuseid.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) On vaja tagada üldiste 
vähendamisnõuete õiglane jaotumine 
tootjate vahel ning võtta arvesse 
raskeveokite konstruktsiooni, sõidurežiimi, 
aastase läbisõidu, kandevõime ja haagiste 
koostu erinevusi. Seepärast on asjakohane 
liigitada raskeveokid erinevatesse eraldi 
allrühmadesse, mis iseloomustavad veokite 
tüüpilist kasutusviisi ja konkreetseid 
tehnilisi näitajaid. Kehtestades tootjale iga-
aastased erieesmärgid iga sõidukite 
allrühma kohta määratud eesmärkide 
kaalutud keskmisena, antakse tootjatele ka 
võimalus tõhusalt tasakaalustada mõne 
teatava allrühma veokite võimalikku CO2-
heite eesmärgi täitmata jätmist selle 
ületäitmisega mõne teise allrühma veokite 
puhul, lähtudes eri allrühmade veokite 
keskmisest CO2-heitest nende kasutusea 
jooksul.

(19) On vaja tagada üldiste 
vähendamisnõuete õiglane jaotumine 
tootjate vahel ning võtta arvesse 
raskeveokite konstruktsiooni, sõidurežiimi, 
aastase läbisõidu, kandevõime ja haagiste 
koostu erinevusi. Seepärast on asjakohane 
liigitada raskeveokid erinevatesse eraldi 
allrühmadesse, mis iseloomustavad veokite 
tüüpilist kasutusviisi ja konkreetseid 
tehnilisi näitajaid. Kehtestades tootjale iga-
aastased erieesmärgid iga sõidukite 
allrühma kohta määratud eesmärkide 
kaalutud keskmisena, antakse tootjatele ka 
võimalus tõhusalt tasakaalustada mõne 
teatava allrühma veokite võimalikku CO2-
heite eesmärgi täitmata jätmist selle 
ületäitmisega mõne teise allrühma veokite 
puhul, lähtudes eri allrühmade veokite 
keskmisest CO2-heitest nende kasutusea 
jooksul ning järgides nõnda põhimõtet 
„saastaja maksab“.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tootja vastavust aastase CO2-
eriheite eesmärkidele tuleks hinnata tema 
veokite keskmise CO2-heite alusel. 
Keskmise CO2-eriheite 
kindlaksmääramisel tuleks ka arvesse võtta 

(20) Tootja vastavust aastase CO2-
eriheite eesmärkidele tuleks hinnata tema 
veokite keskmise CO2-heite alusel. 
Keskmise CO2-eriheite 
kindlaksmääramisel tuleks ka arvesse võtta 
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veokite eri allrühmadele seatud eesmärkide 
eripära. Sellest tulenevalt peaks tootjale 
seatavad keskmise CO2-eriheite eesmärgid 
põhinema iga allrühma kohta määratud 
keskmiselCO2-heitel, muu hulgas 
kaalutuna nende veokite eeldatava aastase 
läbisõidu ja keskmise kandevõime alusel, 
mis annab ülevaate CO2-koguheitest nende 
kasutusea jooksul. Eriotstarbeliste veokite 
vähese heitevähendamispotentsiaali tõttu ei 
tuleks neid keskmise CO2-eriheite 
arvutamisel arvesse võtta.

veokite eri allrühmadele seatud eesmärkide 
eripära. Sellest tulenevalt peaksid tootjale 
seatavad keskmise CO2-eriheite eesmärgid 
põhinema iga allrühma kohta määratud 
keskmisel CO2-heitel, muu hulgas 
kaalutuna nende veokite eeldatava aastase 
läbisõidu ja keskmise kandevõime alusel, 
mis annab ülevaate CO2-koguheitest nende 
kasutusea jooksul. Eriotstarbeliste veokite 
vähese heitevähendamispotentsiaali tõttu ei 
tuleks neid keskmise CO2-eriheite 
arvutamisel arvesse võtta, kui ei ole 
tegemist heiteta või vähese heitega 
sõidukitega.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Vastupidiselt sõiduautodele ja 
kaubikutele ei ole heiteta ega vähese 
heitega raskeveokeid, v.a bussid, veel 
turule lastud. Seetõttu tuleks kehtestada 
spetsiaalne lisaühikute süsteem, et 
hõlbustada sujuvat üleminekut heiteta 
liikuvusele. See stimuleerib heiteta ja 
vähese heitega raskeveokite arendamist ja 
liidu turule toomist ja täiendaks 
nõudluspoole vahendeid, näiteks 
keskkonnahoidlikke sõidukeid käsitlevat 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/33/EÜ26.

(21) Vastupidiselt sõiduautodele ja 
kaubikutele ei ole heiteta ega vähese 
heitega raskeveokeid, v.a bussid, veel 
turule lastud. Seetõttu tuleks kehtestada 
spetsiaalne lisaühikute süsteem, et 
hõlbustada ja soodustada sujuvat 
üleminekut heiteta liikuvusele. See 
stimuleerib heiteta ja vähese heitega 
raskeveokite arendamist ja liidu turule 
toomist ja täiendaks nõudluspoole 
vahendeid, näiteks keskkonnahoidlikke 
sõidukeid käsitlevat Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/33/EÜ26.

_________________ _________________

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/33/EÜ 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
maanteesõidukite edendamise kohta, 
muudetud direktiiviga .../.../EL 
[COM(2017) 653 final] (ELT L 120, 
15.5.2009, lk 5).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/33/EÜ 
keskkonnasõbralike ja energiatõhusate 
maanteesõidukite edendamise kohta, mida 
on muudetud direktiiviga .../.../EL 
[COM(2017)0653 final] (ELT L 120, 
15.5.2009, lk 5).

Muudatusettepanek 18
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Seepärast tuleks tootja keskmise 
CO2-eriheite arvutamisel arvestada heiteta 
ja vähese heitega raskeveokeid mitu korda. 
Stiimulite tase peaks varieeruma vastavalt 
veoki tegelikule CO2-heitele. Selleks et 
säilitada suured keskkonnaeesmärgid, 
peaks stiimulitest tuleneva heitesäästu 
suhtes kehtima ülemmäär.

(22) Seepärast tuleks tootja keskmise 
CO2-eriheite arvutamisel heiteta ja vähese 
heitega raskeveokeid arvestada 
mitmekordselt. Stiimulite tase peaks 
varieeruma vastavalt veoki tegelikule CO2-
heitele. Selleks et säilitada ranged
keskkonnaeesmärgid, peaks stiimulitest 
tuleneva heitesäästu suhtes kehtima 
ülemmäär. Kuna heiteta ja vähese heitega 
pikamaaveokite arendamine on keeruline, 
ei tuleks sellistele enam kui 400 km 
läbisõiduvahemikuga sõidukitele 
ülemmäära kehtestada.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Heiteta raskeveokite stimuleerimise 
süsteemi kujundamisel tuleks arvesse võtta
ka väiksemaid veoautosid ning busse, mis 
käesoleva määruse kohaste CO2-heite 
eesmärkide alla ei kuulu. Nende veokite
kaudu on ka võimalik linnade 
õhusaasteprobleeme märgataval määral 
lahendada. Samas tuleks silmas pidada, et 
heiteta bussid on juba turul ja nende 
kasutamist stimuleeritakse nõudluspoole 
meetmetega, näiteks riigihangetega. 
Selleks et tagada eri veokiliikide
tasakaalustatud stimuleerimine, tuleks 
ülemmäär kehtestada ka heiteta 
väiksematest veoautodest ning bussidest 
tuleneva heitesäästu suhtes.

(24) Heiteta raskeveokite stimuleerimise 
süsteemi kujundamisel tuleks sellega 
hõlmata ka väiksemad veoautod ja bussid, 
mis käesoleva määruse kohaste CO2-heite 
eesmärkide alla ei kuulu. Nende sõidukite
kaudu saab ka linnade õhusaasteprobleeme 
oluliselt leevendada. Samas tuleks silmas 
pidada, et heiteta bussid on juba turul ja 
nende kasutamist stimuleeritakse 
nõudluspoole meetmetega, näiteks 
riigihangetega. Selleks et tagada eri 
sõidukiliikide tasakaalustatud 
stimuleerimine, tuleks ülemmäär 
kehtestada ka heiteta väiksematest 
veoautodest ja bussidest tulenevale 
heitesäästule. Ühe ja sama tootja busse ja 
veokeid võivad toota erinevad juriidilised 
üksused, seetõttu võiks nende tootjaks 
lugeda määruses (EL) nr 510/2011 
määratletud „seotud tootjate rühma“.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Usaldusväärne nõuete täitmise 
süsteem on vajalik selleks, et tagada 
käesolevast määrusest tulenevate 
eesmärkide täitmine. Tootjatele seatud 
kohustus esitada täpseid andmeid vastavalt 
määrusele (EL) .../2018 [Monitoring & 
Reporting HDV] ja haldustrahvid, mille 
võib määrata kõnealuse kohustuse täitmata 
jätmise korral, aitavad tagada käesoleva 
määrusega seatud eesmärgi täitmisel 
kasutatavate andmete usaldusväärsuse.

(30) Usaldusväärne nõuete täitmise 
süsteem on vajalik selleks, et tagada 
käesolevast määrusest tulenevate 
eesmärkide täitmine. Tootjatele seatud 
kohustus esitada täpseid andmeid vastavalt 
määrusele (EL) .../2018 [Monitoring & 
Reporting HDV] ja haldustrahvid, mille 
võib määrata kõnealuse kohustuse täitmata 
jätmise korral, aitavad tagada käesoleva 
määrusega seatud eesmärgi täitmisel 
kasutatavate andmete usaldusväärsuse. 
Tarbijatel ja üldsusel on kasulik teada, 
kes tootjatest uutest heitenormidest kinni 
peavad ja kes mitte.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Et saavutada käesoleva määruse 
kohaselt CO2-heite vähendamiseks seatud 
eesmärk, on oluline, et kasutusel olevate 
raskeveokite CO2-heide oleks kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 595/2009 ja selle 
rakendusmeetmetega kindlaks määratud 
väärtustega. Seepärast peaks komisjonil 
olema võimalik võtta tootja keskmise CO2-
eriheite arvutamisel arvesse kõiki 
süsteemseid mittevastavusi, mille 
tüübikinnitusasutused on kasutusel olevate 
uute raskeveokite CO2-heite suhtes
kindlaks teinud.

(31) Et saavutada käesoleva määruse 
kohaselt CO2-heite vähendamiseks seatud 
eesmärk, on oluline, et kasutusel ja teedel 
olevate raskeveokite CO2-heide oleks 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 595/2009 ja 
selle rakendusmeetmetega kindlaks 
määratud väärtustega. Seepärast peaks 
komisjonil olema võimalik võtta tootja 
keskmise CO2-eriheite arvutamisel arvesse 
kõiki süsteemseid lahknevusi, mille 
tüübikinnitusasutused on kasutusel ja 
teedel olevate raskeveokite CO2-heite osas
kindlaks teinud.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34
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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 kaalutlusi seoses 
raskeveokitega ning riigisisestel vedudel 
kasutatavate tavapärasest massist ja 
tavapärastest mõõtmetest suurema massi ja 
suuremate mõõtmetega 
veokikombinatsioonidega, näiteks 
liidendsõidukitega. Kui viimaseid 
kasutatakse suurte koormate veoks 
vastavalt direktiivile (EL) 2015/7191a, 
peavad need olema tehniliste näitajate 
põhjal kergesti eristatavad ning komisjon 
peaks tunnistama selliste raskemate 
veokite soodsat mõju CO2-heitele. Pärast 
2022. aastat peaks komisjon eesmärkide 
kehtestamisel üle minema nn allikast-
ratasteni metoodikale. Raskeveokite 
allikast-ratasteni ja kogu olelusringi CO2-
heiteid tuleks jälgida ja muuta need 
läbipaistvaks.

__________________

1a 29. aprilli 2015. aasta direktiiv (EL) 
2015/719, millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 96/53/EÜ, millega kehtestatakse 
teatavatele ühenduses liikuvatele 
maanteesõidukitele siseriiklikus ja 
rahvusvahelises liikluses lubatud 
maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises 
liikluses lubatud täismass (ELT L 115, 
6.5.2015).

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 3 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „eriotstarbeline veok“ – raskeveok, 
mis ei ole ette nähtud kaupade veoks ning 
mille CO2-heide ja kütusekulu on 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 595/2009 ja 
selle rakendusmeetmetele kindlaks 
määratud üksnes muudeks kui käesoleva 
määruse I lisa punktis 2.1 määratletud 
kasutusotstarveteks;

h) „eriotstarbeline veok“ – raskeveok, 
mis ei ole ette nähtud tarbekaupade veoks 
ning millele on registreerimisel antud 
direktiivi 2007/46/EÜ II lisa 2. liites 
toodud kere märgistamise kood;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) „seotud tootjate rühm” –
käesoleva määruse kohaldamisel tootja ja 
temaga seotud ettevõtjad. Tootjaga seotud 
ettevõtjateks loetakse:

a) ettevõtjad, kelle puhul tootjal on 
otseselt või kaudselt:

i) õigus kasutada üle poole häältest või

ii) õigus määrata ametisse rohkem kui 
pooled nõukogu, juhatuse või ettevõtjat 
seadusejärgselt esindava organi liikmed 
või

iii) õigus juhtida ettevõtja tegevust;

b) ettevõtjad, kellel otseselt või kaudselt on 
tootja suhtes punktis a loetletud õigused 
või volitused;

c) ettevõtjad, kelle suhtes punktis b 
osutatud ettevõtjal on otseselt või kaudselt 
punktis a loetletud õigused või volitused;

d) ettevõtjad, kelle suhtes tootjal koos ühe 
või mitme punktis a, b või c osutatud 
ettevõtjaga või kahel või enamal 
kõnealustes punktides osutatud ettevõtjal 
ühiselt on punktis a loetletud õigused või 
volitused;
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e) ettevõtjad, kelle puhul punktis a 
loetletud õigused või volitused kuuluvad 
ühiselt tootjale või ühele või mitmele 
punktides a–d osutatud temaga seotud 
ettevõtjale ja ühele või mitmele 
kolmandale isikule.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) „vähese heitega raskeveok“ – muu 
kui heiteta raskeveok, mille CO2-eriheide 
on alla 350 g CO2/km, nagu on kindlaks
määratud I lisa punktis 2.1;

k) „vähese heitega raskeveok“ – muu 
kui heiteta raskeveok, mille CO2-eriheide 
on vähemalt 35 % väiksem 2019. aastal 
iga sõidukite allrühma jaoks määratud 
lähtetaseme põhjal leitud võrdlusnäitajast;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n a) CO2 parandustegur –
bensiinijaamades müüdava, Euroopa 
Liidu tasandil sertifitseeritava taastuvatest 
energiaallikatest toodetud gaasi osakaal.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) määruse (EL) .../2018 [monitoring 
& reporting HDV] kohaselt esitatud 
andmed asjaomasel aastal registreeritud 
uute tootja raskeveokite, v.a 
eriotstarbelised veokid, kohta;

a) määruse (EL) .../2018 [monitoring 
& reporting HDV] kohaselt esitatud 
andmed tootja uute, asjaomasel aastal 
registreeritud raskeveokite kohta, v.a 
eriotstarbelised veokid, kui need ei ole 
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heiteta või vähese heitega sõidukid;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) direktiivi 2016/382 artikli 2 
punktides s ja ee määratletud sünteetiliste 
kütuste ja täiustatud taastuvkütuste arvel 
saadav CO2-heitkoguste vähenemine, 
tingimusel et tootjad toovad nimetatud 
kütused turule vabatahtlikult ja 
heitkoguste vähenemist ei arvestata 
muude dekarboniseerimiskohustuste 
täitmisel;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) süsiniku parandustegur (carbon 
correction factor, CCF), mis arvutatakse 
järgmise valemi põhjal: CCF = riigis 
kasutatud kestliku taastuvenergia osakaal 
/ 10. Näitaja arvutatakse igal 
kalendriaastal eraldi diisel- ja 
metaankütusega sõidukite ja müüdud 
kütuste kohta. Komisjon peaks 
soodustama CCFi kasutuselevõtmist, 
mille tulemusena hakatakse kasutama nn 
allikast-ratasteni metoodikat.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) heiteta raskeveok arvestatakse kahe a) heiteta raskeveok arvestatakse 
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sõidukina; mitmekordselt sõltuvalt 
läbisõiduvahemikust: vahemik alla 100 
km – 2 sõidukit; üle 100 km – 3, 200 km –
4, 400 km – 5 sõidukit;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähese heitega sõiduk arvestatakse 
kahe sõidukina sõltuvalt CO2-eriheitest ja 
heitetaseme künnisväärtusest 350 g 
CO2/km.

b) vähese heitega sõiduk arvestatakse 
kuni kahe sõidukina sõltuvalt CO2-
eriheitest ja heitetaseme künnisväärtusest, 
mis on 35 % väiksem 2019. aastal iga 
sõidukite alarühma jaoks määratud 
lähtetaseme põhjal leitud võrdlusnäitajast.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. CO2-nullheite ja vähese CO2-heite 
koefitsient vähendab tootja keskmist CO2-
eriheidet maksimaalselt 3 %. Artikli 2 lõike 
1 teises lõigus osutatud kategooriate 
raskeveokite CO2-nullheite ja vähese CO2-
heite osakaal kõnealuses koefitsiendis 
vähendab tootja keskmist CO2-eriheidet 
maksimaalselt 1,5 %.

3. CO2-nullheite ja vähese CO2-heite 
koefitsient vähendab tootja keskmist CO2-
eriheidet maksimaalselt 3 %. Heiteta ja 
vähese heitega pikamaa-raskeveokite 
(läbisõiduvahemik üle 400 km) panusele 
ülempiiri ei määrata.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ülemäärase heite maks) = (ülemäärane 
heide x 6 800 eurot/gCO2/tkm)

(ülemäärase heite maks) = (ülemäärane 
heide x 570 eurot/gCO2/tkm)
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ülemäärase heite maksude summad 
kajastatakse liidu üldeelarves tuluna.

4. Ülemäärase heite maksude summad 
kajastatakse liidu üldeelarves tuluna. Neid 
summasid kasutatakse ainult selleks, et 
toetada tihedas koostöös 
sotsiaalpartneritega ellu viidavaid 
tugiprogramme, millega edendatakse 
autotööstuse sektori õiglast üleminekut 
vähese heitega liikuvusele ja edendatakse 
innovaatilisi lahendusi, millega 
stimuleeritakse heiteta ja vähese heitega 
raskeveokite kiiret kasutuselevõttu.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
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 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 hindab tegelikes 
sõidutingimustes tekkiva CO2-heite 
kaasaskantavate heitkoguste 
mõõteseadmete abil mõõtmise 
teostatavust.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Modelleerimisvahendi VECTO 
ajakohastamine 
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Komisjon ajakohastab igal aastal 
määruses (EL) 2017/2400 sätestatud 
modelleerimisvahendit VECTO, et 
kajastada kütusesäästutehnoloogiate, s.h 
veokikonvoide kasutuselevõtmist ning 
sõidukikerede, haagiste ja poolhaagiste 
täiustamist. Ajakohastamisel tuleks 
arvestada VECTOga saadud tulemuste ja 
tegelikes sõidutingimustes tekkiva CO2-
heite erinevustega.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tagamaks et tehnilised näitajad, 
mida kasutatakse tootja keskmise CO2-
eriheite arvutamiseks vastavalt artiklile 4 ja 
CO2-eriheite sihttasemete arvutamiseks 
vastavalt artiklile 6, vastavad tehnika ja 
kaubatranspordi logistika arengule, on 
komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 15, et 
kohandada järgmisi I ja II lisa sätteid:

1. Tagamaks et tehnilised näitajad, 
mida kasutatakse tootja keskmise CO2-
eriheite arvutamiseks vastavalt artiklile 4 ja 
CO2-eriheite sihttasemete arvutamiseks 
vastavalt artiklile 6, vastavad tehnika ja 
kaubatranspordi logistika arengule, 
ajakohastab komisjon igal aastal 
modelleerimisvahendit VECTO ja tal on
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 15, et kohandada 
järgmisi I ja II lisa sätteid:

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 1

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 

31. detsembriks 2022 esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva määruse tulemuslikkuse 
kohta, 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 
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arvesse direktiivis 2009/33/EÜ2 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.

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 käsitlusviiside
tulemuslikkuse kohta, võttes arvesse 
direktiivis 2009/33/EÜ2 sätestatud 
eesmärke, samuti hinnangut CO2-
heiteühikute süsteemi kohta ja selle kohta, 
kas on asjakohane kohaldada neid 
käsitlusviise jätkuvalt 2030. aastal ja 
pärast seda, ning vajaduse korral lisatakse 
ettepanek muuta käesolevat määrust. 
Nimetatud aruande jaoks hindab 
komisjon kõiki alternatiivsete jõuseadmete 
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.

__________________ __________________

30 Keskkonnasõbralike sõidukite direktiiv 
2009/33/EÜ, muudetud direktiiviga 
.../.../EL.

30 Keskkonnasõbralike sõidukite direktiiv 
2009/33/EÜ, muudetud direktiiviga 
.../.../EL.
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