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LÜHISELGITUS

1995. aastast alates on olemas ühenduse strateegia sõiduautode süsinikdioksiidiheite 
vähendamise kohta. Strateegia põhineb kolmel sambal: 
autotootjate võetud kohustus vähendada süsinikdioksiidiheidet, kütusesäästlike autode müügi 
edendamine fiskaalmeetmete abil ja tarbijate teavitamise parandamine. Ajavahemikul 1995–
2007 saavutati mootoritehnoloogia valdkonnas olulisi edusamme kütusesäästlikkuse osas.
Kütusesäästlikkuse paranemist tasakaalustab aga teisest küljest suurenev nõudlus suuremate 
autode järele. Autosektori süsinikdioksiidiheide moodustab ligikaudu 12 % Euroopa 
koguheitest. Sõiduautod katavad Euroopa Liidus ligikaudu 78 % reisijateveoteenustest.

1. Määruse ettepaneku eesmärgid

Määruse ettepaneku abil soovib komisjon saavutada ühtse ja siduva süsinikdioksiidi heite 
sihttaseme 130 g CO2/km alates 2012. aastast. Nimetatud ühist eesmärki toetab ka Euroopa 
Parlament. Euroopa Parlament toetab komisjoni püstitatud üldisi eesmärke. Sealjuures peab 
määrus, mille võtavad vastu nõukogu ja Euroopa Parlament, püüdlema konkurentsi 
seisukohast neutraalsete, sotsiaalselt võrdsete ja jätkusuutlike heite vähendamise eesmärkide 
poole, mis on õiglased Euroopa erinevate autotootjate ja nende positsiooni suhtes 
rahvusvahelises konkurentsis. 

2. Võimalused ja tõusumäär (slope)

Vaidlusi põhjustab eelkõige heite vähendamise eesmärkide õiglane jaotamine väike- ja suurte 
sõidukite vahel. Suuremad sõidukid, mille tootmises hõlmavad Euroopa tootjad 80 % 
maailmaturust, täidavad uute tehnoloogiate puhul juhtivat funktsiooni. Määrava tähtsusega on 
piirväärtus, mis lähtub sõiduki massist. Parimaks arvutusbaasiks on tootja uue autopargi 
süsinikdioksiidi keskmise heite sihttase sõiduauto keskmise massi alusel. Piirväärtuse 
tõusumäär määrab kindlaks suuremate sõidukite oluliselt suurema panuse väikesõidukitega 
võrreldes. 
Euroopa Parlament toetab komisjoni esitatud piirväärtuse 60 %list tõusumäära. Heite 
vähendamise eesmärgid suuremate sõidukite puhul on tunduvalt suuremad kui väikesõidukite 
puhul. 60 %line tõusumäär toob endaga kaasa olukorra, mille puhul süsinikdioksiidiheide ei 
suurene paralleelselt massi suurenemisega, vaid jääb kaugele alla keskmise.
Sõiduki kaal (mass) on kõige sobivam parameeter süsinikdioksiidi eriheite eesmärkide jaoks. 
Sõiduki kaal põhjustab teiste parameetritega võrreldes vähem konkurentsimoonutusi. Jaapanis 
ja Hiinas on juba sõiduki kaal aluseks süsinikdioksiidiheidet käsitlevatele õigusaktidele. 
Arengut on kerge jälgida, sest andmed on olemas. Kuna autotootjad töötavad välja 
platvormide kontseptsioone, ei oleks parameeter „jalajälg” sobiv mõõdupuu. Parameetri 
„jalajälg” kasutamine tooks endaga kaasa, et kõik sama platvormi sõidukid saavutavad 
samasuguse süsinikdioksiidiheite sihttaseme, olenemata nende varustusest ja massist. Lisaks 
seatakse „jalajälje” parameetri kasutamisel ebasoodsasse olukorda väiksemad ja 
süsinikdioksiidiheite osas tõhusamad linnaautod. 

3. Tervikliku lähenemisviisi täiendavad meetmed

Tervikliku lähenemisviisi piirväärtus 120 g CO2/km eeldab, et süsinikdioksiidiheidet 
vähendatakse 10 g/km täiendavate meetmete abil. Nende meetme hulka kuuluvad madala 
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veeretakistusega rehvid, veeretakistuse vähendamine, rehvirõhu kontrollsüsteemid, tõhusad 
kliimaseadmed ja käiguvahetusnäidikud, mis kõik kokku võivad vähendada 
süsinikdioksiidiheidet ligikaudu 5 g/km. Lisaks on kasutusele võetud biokütused, mis võivad 
süsinikdioksiidiheidet vähendada omakorda 5 g/km. Uute tehnoloogiate ja energiatõhusate 
meetmete rakendamiseks on mõttekas tunnistada ökoinnovatsioone süsinikdioksiidiheidet 
vähendavate meetmetena. Kuna kõiki ökoinnovatsioone ei ole võimalik katsemenetluses 
hõlmata või kuna kehtiva ja rahvusvaheliselt ühtlustatud menetluse muutmine on aeganõudev 
ja keeruline, tehti ettepanek võtta lisaks kasutusele menetlus artikli 6 ja lisa II a kohaselt. 
Ökoinnovatsioonide hulka kuuluvad lisaks katsemenetluses hõlmatule sõidukitehnoloogilised 
meetmed, hooldusmeetmed, autojuhtide koolitamine, navigatsiooni infrastruktuur ning 
energiasäästlikud tuled, päikeseenergiatehnoloogia sagedasem kasutamine autodes ja 
heitsoojuse kasutamine. Eesmärk on edendada kõiki meetmeid, mis võimaldavad parandada 
keskkonnaauditit. 

4. Sissejuhatav etapp 

Kuna uute tüüpide ja uute platvormide väljatöötamiseks kulub vähemalt 5–8 aastat, on 
mõttekas võtta eesmärk 120 g CO2/km üle mitte kindlaksmääratud kuupäeval, vaid 
mitmeaastase üleminekuetapi käigus. Seetõttu tehakse ettepanek, et koos täiendavate 
meetmetega peab sihttaseme 120 g CO2/km 2012. aastal saavutama neljandik, 2013. aastal 
pool, 2014. aastal kolm neljandikku uuest autopargist ja lõpuks 2015. aastal tootja kogu 
autopark. Selline paindlikuks muutmine on vajalik, et jätta tootjatele vajalik arenguruum ja 
samas võimaldada valida alternatiivseid lahendusi. 

5. Sanktsioonid

Euroopa Komisjoni kavandatud 100–475 euro suurused trahvid tonni süsinikdioksiidi kohta 
on palju suuremad kõikvõimalikest süsinikdioksiidikvootide hindadest tööstus- ja 
energiasektoris. Sanktsiooni eesmärk ei tohi olla tööstuse innovatsioonialase võimekuse 
nõrgestamine, vaid pigem stiimulite pakkumine meetmete rakendamiseks või 
asendusmeetmete rahastamine, mis tagavad eesmärgiks seatud süsinikdioksiidiheite 
vähendamise. Kavandatud sanktsioonide (10–40 eurot grammi süsinikdioksiidi kohta) ja uute 
registreeritud sõiduautode puhul (see teeb süsinikdioksiidi tonnihinnaks kuni 200 eurot) peaks 
see olema tagatud. Tuleb lähtuda sellest, et tarbijate teavitamise ja konkurentsi tõttu tootjate 
vahel tekib tootjatele niigi suurem surve kõigist ettenähtud piirväärtustest kinni pidada. 

6. Erandid

Komisjoni ettepanekus nähakse ette terve hulk erandeid, mida tuleb üksikasjalikult 
kontrollida. Komisjoni kavandatud piiri – mitte rohkem kui 10 000 uut autot ELis aasta kohta 
– alandatakse 5 000 autole aastas ja võetakse kasutusele viie aastaga piiratud erikord nendele 
tootjatele, kellel on raske täita määruses sisalduvaid vähendamisega seotud eesmärke ja 
kellele kuulub maksimaalselt 1 % ELis ühel aastal registreeritud uutest sõidukitest.

7. Pikaajalised eesmärgid

Otsused pikaajaliste eesmärkide kohta peavad Euroopa Parlament ja nõukogu tegema 2014. 
aastal olukorra hindamise ning komisjoni vastava ettepaneku alusel. Nimetatud ajaks peaks 
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samuti olema võimalik saada ülevaade uutest tehnoloogiatest, sealhulgas alternatiivsete 
ajamite kasutuselevõtmise kohta, näiteks akutoitega sõidukid. Pikaajalised eesmärgid peavad 
samuti lähtuma sellest, et praegu väljatöötatavatel mootori- ja hübriidajamisüsteemidel on 
suhteliselt lühike kasutusiga, kuna juba 10 aastat pärast nende turuletoomist peaksid olemas 
olema järgmised süsinikdioksiidivabad ajamid. Poliitika peab seetõttu võimaldama vaba 
üleminekut uutele tehnoloogiatele. Ainuüksi määrusega ette nähtud piirväärtuste – 120 g 
CO2/km autopargis keskmiselt – rakendamine toob endaga kaasa, et autopargi keskmist 
kütusekulu tuleb vähendada ca 5 liitri võrra 100 km kohta bensiinimootoriga sõidukite puhul 
ja ligikaudu 4,5 liitri võrra 100 km kohta diiselmootoriga sõidukite puhul. Need on tänast 
seisu arvesse võttes väga ambitsioonikad eesmärgid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise-
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõnealused kohustused tähendavad 
muu hulgas, et kõik liikmesriigid peavad
oluliselt vähendama sõiduautode 
süsinikdioksiidiheidet. Vajaliku 
märkimisväärse vähendamise 
saavutamiseks tuleks poliitikat ja 
meetmeid rakendada liikmesriikide ja 
ühenduse tasandil, kõigis ühenduse 
majandussektorites, mitte ainult tööstus-
ja energiasektoris.
Maanteetranspordisektor on suuruselt teine 
kasvuhoonegaase õhkupaiskav sektor ELis 
ja selle heidete maht suureneb jätkuvalt. 
Kui maanteetranspordisektori kliimamõju
kasv jätkub, õõnestab see oluliselt heidete 
vähendamise mõju, mida muud sektorid on 
kliimamuutuste vastu võitlemisel 
saavutanud.

(4) Kõnealused kohustused tähendavad 
muu hulgas, et samuti tuleb oluliselt 
vähendada sõiduautode 
süsinikdioksiidiheidet. Selleks on vaja 
heite-eeskirju uute autode tootjatele ja 
importijatele. Üksnes kogu ühenduses 
kehtiv määrus tagab, et kõikides Euroopa 
Liidu liikmesriikides registreeritavate uute 
autode suhtes kohaldatakse samu 
tingimusi. Liikmesriikide ja ühenduse 
ühise süsinikdioksiidiheite vähendamise 
eesmärgi saavutamiseks ei piisa meetmete 
võtmisest tööstus- ja energiasektoris, vaid 
seda tuleb teha samuti transpordi- ja 
eelarvevaldkonnas. Käesolev ettepanek on 
seotud Euroopa autosektoriga.
Maanteetranspordisektor on suuruselt teine 
kasvuhoonegaase õhkupaiskav sektor ELis 
ja selle heidete maht suureneb jätkuvalt.
Kui maanteetranspordisektori 
süsinikdioksiidiheite kasv jätkub, õõnestab 
see oluliselt heidete vähendamise mõju, 
mida muud sektorid on kliimamuutuste 
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vastu võitlemisel saavutanud.

Or. de

Selgitus

Määruse kohaselt ei pea heidet vähendama mitte liikmesriigid, vaid autotootjad ja importijad. 
Mitte „kliimamõju” ei kasva, vaid kasvuhoonegaaside, eriti süsinikdioksiidiheide.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ühenduse sihttaseme kehtestamine uute 
sõiduautode puhul on vajalik, et vältida 
siseturu killustumist, mis tuleneb 
liikmesriikide tasandil võetavatest eri 
meetmetest. Ühenduse sihttasemed 
annavad tootjatele suurema 
plaanimiskindluse ja paindlikkuse 
süsinikdioksiidiheite vähendamise nõuete 
järgmiseks, kui oleks nõutud heitkoguste 
vähendamise erinevate riiklike
eesmärkidega. Heitkoguste normide 
kehtestamisel on tähtis arvesse võtta nende 
mõju turgudele ja tootjate 
konkurentsivõimele, ettevõtetel tekkivaid 
otseseid ja kaudseid kulusid ning kasu, mis 
väljendub uuenduste ergutamises ja energia 
tarbimise vähenemises.

(5) Ühenduse sihttaseme kehtestamine uute 
sõiduautode puhul on vajalik, et vältida 
siseturu killustumist, mis tuleneb 
liikmesriikide tasandil võetavatest eri 
meetmetest. Ühenduse sihttasemed 
annavad tootjatele suurema 
plaanimiskindluse ja paindlikkuse 
süsinikdioksiidiheite vähendamise nõuete 
järgimiseks ja takistavad
konkurentsimoonutuste tekkimist 
liikmesriikide vahel heitkoguste 
vähendamise erinevate riiklike eesmärkide 
tõttu. Sellised konkurentsimoonutused 
takistaksid ühtse Euroopa siseturu 
loomist. Heitkoguste normide 
kehtestamisel on tähtis arvesse võtta nende 
mõju turgudele ja tootjate 
konkurentsivõimele, ettevõtetel tekkivaid 
otseseid ja kaudseid kulusid ning kasu, mis 
väljendub uuenduste ergutamises ja energia 
tarbimise vähenemises.

Or. de

Selgitus

Üksnes EÜ asutamislepingu artikli 95 kohane ühtne Euroopa määrus takistaks 
konkurentsimoonutusi ning liikmesriikide omapead tegutsemist ja erikorda.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Õigusraamistik, mida rakendatakse 
uue autopargi keskmiste heidete 
sihttasemete suhtes, peaks tagama 
konkurentsi seisukohast neutraalsed ning 
sotsiaalselt võrdsed ja jätkusuutlikud 
heitkoguste vähendamise eesmärgid, mis 
on õiglased Euroopa erinevate 
mootorsõidukitootjate suhtes ja millega 
välditakse põhjendamatuid
konkurentsimoonutusi 
mootorsõidukitootjate vahel. 
Õigusraamistik peaks olema kooskõlas 
üldise eesmärgiga saavutada ELi Kyoto 
sihid ja seda peaksid täiendama muud 
kasutamisega seotud meetmed, näiteks 
auto- ja energiamaksude diferentseerimine.

(11) Õigusraamistik, mida rakendatakse 
uue autopargi keskmiste heidete 
sihttasemete suhtes, peaks tagama 
konkurentsi seisukohast neutraalsed ning 
sotsiaalselt võrdsed ja jätkusuutlikud 
heitkoguste vähendamise eesmärgid, mis 
on õiglased Euroopa erinevate 
mootorsõidukitootjate suhtes ja millega 
välditakse konkurentsimoonutusi 
mootorsõidukitootjate vahel. 
Õigusraamistik peaks olema kooskõlas 
üldise eesmärgiga saavutada ELi Kyoto 
sihid ja seda peaksid täiendama muud 
kasutamisega seotud meetmed, näiteks 
auto- ja energiamaksude diferentseerimine.

Or. de

Selgitus

Euroopa Komisjoni „põhjendamatute” konkurentsimoonutuste määratlus on ülearune.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et säilitada autoturu 
mitmekesisus ja võime rahuldada tarbijate 
erinevaid vajadusi, tuleks sõiduautode 
süsinikdioksiidiheite sihttasemed 
määratleda lineaarselt, sõltuvana auto nn 
„kasulikkusest”. Kasulikkuse 
kirjeldamiseks on kõige sobivam 
parameeter sõiduki mass, kuna see on 
praeguste heitkogustega rahuldavas 
vastavuses ning sellest lähtudes saaksime 

(12) Selleks et säilitada autoturu 
mitmekesisus ja võime rahuldada tarbijate 
erinevaid vajadusi, tuleks sõiduautode 
süsinikdioksiidiheite sihttasemed 
määratleda lineaarselt, sõltuvana auto 
massist. Mass on kõige sobivam 
parameeter kasulikkuse kirjeldamiseks, 
kuna selle kohta on andmed olemas, see 
on praeguste heitkogustega rahuldavas 
vastavuses ning tooks endaga kaasa 
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realistlikumad ja konkurentsi seisukohast 
neutraalsed sihttasemed ning kuna 
andmed sõidukite massi kohta on kergesti 
kättesaadavad. Andmeid teise kasulikkust 
määrava parameetri kohta, milleks on 
sõiduki jalajälg (rööbe korda teljevahe),
tuleks aga koguda, et hõlbustada 
kasulikkusel põhineva lähenemisviisi 
pikemaajalist hindamist. Sihttasemete 
kehtestamisel tuleks arvesse võtta uute 
autode massi prognoositud arengut 
aastani 2012 ja vältida tuleks võimalikke 
algatusi, näiteks sõidukite massi 
suurendamine vaid selleks, et saada kasu 
süsinikdioksiidiheite vähendamise 
kõrgemast sihttasemest. Seetõttu tuleks 
2012. aastaks sihttasemete kehtestamisel 
arvesse võtta tootjate toodetavate ja ELi 
turul müüdavate sõidukite massi 
võimalikku ühepoolset suurendamist 
tulevikus. Sihttasemete diferentseerimine 
peaks viima heidete vähendamiseni kõigi 
autokategooriate puhul, kuigi tuleb 
möönda, et raskemate sõidukite puhul on 
võimalik heitkoguseid rohkem vähendada.

realistlikumad ja konkurentsi seisukohast 
neutraalsed sihttasemed. Samuti tuleks 
koguda andmeid teise kasulikkust määrava 
parameetri kohta, milleks on sõiduki 
jalajälg (rööbe korda teljevahe), kuid 
üksnes selleks, et lihtsustada pikemaajalist 
hindamist 2014. aastal toimuva 
läbivaatamise raames.

Or. de

Selgitus

Esitatud muudatusettepaneku eesmärk on keeleline selgus ja sisu täpsustamine. Massi 
autonoomse suurenemise tõttu muutuksid nõudmised vahetult enne määruse jõustumist ning 
seeläbi oleks plaanimiskindlus 2015. aastani oluliselt raskendatud.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Käesoleva määruse eesmärk on 
innustada autotööstust investeerima uutesse 
tehnoloogiatesse. Määruses edendatakse 
aktiivselt ökoinnovatsiooni ja võetakse
arvesse tulevast tehnoloogia arengut. Sel 
viisil suurendatakse Euroopa tööstuse 

(13) Käesoleva määruse eesmärk on 
innustada autotööstust (autotootjad ja 
tarnijad) investeerima uutesse 
tehnoloogiatesse. Määrus tuleb seetõttu 
sõnastada nii, et see soosib ja võtab 
arvesse kasvuhoonegaase vähendavaid 
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konkurentsivõimet ja luuakse rohkem
kvaliteetseid töökohti.

ökoinnovatsioone, toetab seeläbi Euroopa 
autotööstuse juhtpositsiooni turul ja 
sõiduautode tarnijaid ning võtab piisavalt
arvesse tulevast tehnoloogia arengut. See 
soodustab püsivalt Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet ja tagab kvaliteetsed 
töökohad Euroopa Liidus.

Or. de

Selgitus

Käesoleva määruse ettepanekuga piiratakse ökoinnovatsioonidega arvestamist nendega, mille 
mõju avaldub kehtiva katsemenetluse käigus täielikult. Süsinikdioksiidiheite vähendamisest 5 
g CO2/km võrra või biokütuste kasutamise korral 10 g CO2/km võrra täiendavate meetmete 
abil ei piisa. Seeläbi ei arvestata määruse ettepanekus kõigi tehnoloogiliste ja majanduslike 
võimalustega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesoleva määruse kohastest 
sihttasemetest kinnipidamise tagamiseks on 
vajalik tõhus vastavuse tagamise 
mehhanism.

(19) Käesoleva määruse kohastest 
sihttasemetest kinnipidamise tagamiseks on 
vajalik lepinguga kooskõlas olev 
sanktsioonide mehhanism.

Or. de

Selgitus

Sanktsioonide kehtestamisel peab arvestama kõigi tingimustega ja samuti EÜ 
asutamislepingu artikli 95 reguleerimisalaga.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tootjate kinnipidamist käesoleva 
määruse kohastest sihttasemetest tuleks 

(22) Autotootjate kinnipidamist käesoleva 
määruse kohastest uute autode
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hinnata ühenduse tasandil. Tootja, kelle 
süsinikdioksiidi eriheite keskmine tase 
ületab käesoleva määruse kohaselt lubatud 
taseme, peaks alates 2012. aastast iga 
kalendriaasta kohta tasuma ülemääraste 
heitkoguste maksu. Maksu summa peaks 
sõltuma sellest, mil määral tootja oma 
heitkoguste sihttaset ületas. Aja jooksul 
peaks see summa suurenema. Et 
innustada tootjaid sõiduautode 
süsinikdioksiidi eriheidete vähendamiseks 
meetmeid võtma, peaks ülemääraste 
heitkoguste maks peegeldama 
tehnoloogilisi kulutusi. Ülemääraste 
heitkoguste maksude summad peaksid 
Euroopa Liidu eelarves kajastuma 
tuludena.

süsinikdioksiidiheite sihttasemetest 
hinnatakse ja kontrollitakse ühenduse 
tasandil. Tootja, kelle süsinikdioksiidi 
eriheite keskmine tase ületab käesoleva 
määruse kohaselt lubatuks tunnistatud 
taseme, peab alates 2012. aastast iga 
kalendriaasta kohta tasuma ülemääraste 
heitkoguste maksu. Maksu summa
suureneb 2012.–2015. aastani pidevalt ja 
sõltub sellest, mil määral registreeritud 
uute autode süsinikdioksiidiheite 
väärtused ületavad heitkoguste sihttaset. 
Maksu peab maksma üksnes siis, kui 
heitkoguste sihttasemest ei pea 2012. 
aastal kinni vähemalt üks neljandik, 2013. 
aastal vähemalt pool, 2014. aastal 
vähemalt kolm neljandikku autopargist ja 
2015. aastal kogu autopark. Maksu 
summa peaks olema selline, et see ühest 
küljest innustaks kinni pidama 
süsinikdioksiidiheite sihttasemetest, teisest 
küljest oleks aga teatud määral võrreldav 
süsinikdioksiidiheite vähendamise 
keskmiste kuludega või kvootide hinnaga 
Euroopa Liidu teistes sektorites.

Or. de

Selgitus

Komisjoni kavandatud maksud 100–475 eurot tonni süsinikdioksiidi kohta on oluliselt 
suuremad kui võrreldavate süsinikdioksiidi kvootide hinnad ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemis. Autotootjate ja seeläbi ka nende klientide ühepoolne ebasoodsasse olukorda 
seadmine ei ole õigustatud ega majanduslikult tõhus. Kavandatud sanktsioonid nõrgestaksid 
tööstuse innovatsioonialast võimekust ja neid tuleb seetõttu vähendada nii, et ühest küljest 
säiliksid piisavalt suured stiimulid uuenduste jaoks ja teisest küljest oleks maksu suurus 
õigustatud.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Heitkoguste ületamise maksust 
laekuvad tulud peavad täielikult minema 
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erifondi, mille vahendeid kasutatakse 
maanteetranspordi valdkonnas 
süsinikdioksiidiheidet vähendavate uute 
tehnoloogiate väljatöötamiseks ja vähem 
süsinikdioksiidi tekitavate 
transpordisüsteemide rakendamiseks. 
Rahaliste vahendite eraldamisel toetab 
Euroopa Komisjoni käesoleva määruse 
artikli 12 kohaselt loodud komitee.

Or. de

Selgitus

Tehnoloogiliste uuenduste edendamiseks peaksid heitkoguste ületamise maksust laekuvad 
tulud minema erifondi, mis toetab energiasäästlike tehnoloogiate uurimis- ja arendustegevust 
ning maanteetranspordi valdkonnas süsinikdioksiidiheite vältimise meetmeid.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused.

(25) Käesoleva määruse rakendamiseks 
vajalikud meetmed tuleks vastu võtta 
kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusega 1999/468/EÜ, millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused. Hiljemalt viis 
aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist tuleb kontrollida, kas 
komisjonile antud rakendusvolitused on 
piisavad või tuleks neid muuta.

Or. de
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Kehtiv katsemenetlus ei hõlma 
kõiki tehnilisi võimalusi 
süsinikdioksiidiheite ja teiste 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks. 
Seetõttu tuleb määratleda 
hindamisprotsess, mis hõlmab 
tehnoloogiliste meetmete, mis ei ole 
katsemenetluse osaks määruse (EÜ) nr 
715/2007 kohaselt või mille mõju ei 
avaldu katsemenetluse käigus (nn 
ökoinnovatsioonid), rakendamisega 
seotud vähendamispotentsiaali. 
Ökoinnovatsioone tuleks arvesse võtta kui 
stiimuleid, mis aitavad tootjatel saavutada 
süsinikdioksiidiheite vähendamisega 
seotud erieesmärke.

Or. de

Selgitus

Vaid siis, kui kõiki tehnoloogilisi võimalusi saab kasutada ja arvesse võtta, on stiimulid 
ökoinnovatsioonide kasutuselevõtmiseks tootjatele, tarnijatele ja klientidele piisavalt suured. 
Uuenduste edendamine süsinikdioksiidiheite vähendamiseks ei ole ainult keskkonnakaitse 
huvides, vaid samuti Euroopa autotööstuse konkurentsivõime suurendamise, uurimis- ja 
arendustegevuse valdkonnas kvaliteetsete töökohtade loomise ning tehnoloogia arengu 
huvides.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada ühenduse eesmärk, milleks on 
uue autopargi keskmine süsinikdioksiidi 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada ühenduse eesmärk, milleks on 
uue autopargi keskmine süsinikdioksiidi 
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heitkoguste tase 120 g CO2/km. Määruses 
kehtestatud uute sõiduautode keskmist 
süsinikdioksiidi heitkoguste taset 130 g 
CO2/km, mis saavutatakse sõidukite 
mootoritehnoloogia parandamise abil, 
mõõdetakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetega. 
Ühenduse tervikliku lähenemisviisi osana 
täiendavad käesolevat määrust 
lisameetmed, mis vastavad 10 g-le 
CO2/km.

heitkoguste tase 120 g CO2/km.

1 a. Sihttasemeni peab 2012. aastaks 
jõudma vähemalt üks neljandik, 2013. 
aastaks vähemalt pool, 2014. aastaks 
vähemalt kolm neljandikku autopargist ja 
2015. aastaks kogu autopark. Selleks et 
kogu uus autopark saavutaks 2015. 
aastaks sihttaseme 120 g CO2/km, on vaja 
parandada mootoritehnoloogiat, mis aitab 
uute sõiduautode puhul jõuda keskmise 
süsinikdioksiidi heitkoguste tasemeni 
130 g kilomeetri kohta.
1 b. Ühenduse tervikliku lähenemisviisi 
osana võetakse käesoleva määrusega 
kasutusele lisameetmed, mis vastavad 
vähemalt 10 g CO2/km.
1 c. Süsinikdioksiidi heitkoguseid 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetega. 
Mootoritehnoloogiale esitatavates nõuetes 
võetakse artikli 6 ja III lisa kohaselt 
arvesse samuti autotootjate ja nende 
tarnijate võetud lisameetmeid, mis aitavad 
kasvuhoonegaaside heidet veelgi 
vähendada.

Or. de

Selgitus

Kehtiva katsemenetluse abil saadud mõõtetulemustega piirdumine ja lisameetmete piiramine 
10 g CO2/km vähendavad tehnoloogilisi võimalusi ning ei paku stiimuleid tõhusate 
ökoinnovatsioonide jaoks. Registreeritud sõiduautosid peab käsitlema ühe seadmestikuna 
suurima tehnoloogilise arengu võimaldamiseks. Katsemenetluse jooksev muutmine ei ole 
toimiv lahendus. Seetõttu peab olema võimalik võtta arvesse lisameetmeid käesoleva määruse 
artikli 6 ja III lisa kohaselt.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. 2014. aastal esitab komisjon olukorra 
hindamise ja õigusliku mõju hindamise 
alusel keskmise tähtajaga ja pikaajalised 
eesmärgid uutele registreeritavatele 
autodele alates 2020. aastast ja 2025. 
aastast ning taotleb nõukogult ja Euroopa 
Parlamendilt eelotsust.

Or. de

Selgitus

Autotööstuse valdkonnas tehnoloogilise arengu soodustamiseks ning autotootjatele ja 
tarnijatele pikaajalise plaanimis- ja investeerimiskindluse pakkumiseks on mõttekas 
kehtestada üksikasjaliku olukorra hindamise ja põhjaliku õigusliku mõju hindamise alusel 
pikaajalised eesmärgid ning seeläbi edendada või võtta kasutusele teisi tehnoloogiaid. Need 
eesmärgid tuleb kehtestada kaasotsustamismenetluse teel vastu võetava ajakohastatud 
õigusloomega seotud menetluse raames.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Arvesse ei võeta eelnevat registreerimist 
väljaspool ühendust, mis on tehtud vähem 
kui kolm kuud enne ühenduses 
registreerimist. 

2. Arvesse ei võeta eelnevat registreerimist 
väljaspool ühendust, mis on tehtud vähem 
kui üks kuu enne ühenduses 
registreerimist.

Or. de

Selgitus

Uute autode registreerimine tuleb määratleda nii, et oleks välistatud võimalik eiramine ja 
konkurentsimoonutused.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Määruse reguleerimisalast on välja 
jäetud sotsiaalse otstarbega erisõidukid 
artikli 3 lõike 1 punkti f c kohaselt.

Or. de

Selgitus

Kuna nimetatud sõidukeid on suhteliselt vähe, on erand õigustatud, et täita käesoleva 
süsinikdioksiidiheidet reguleeriva määruse sotsiaalse võrdsusega seotud nõudeid.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) „ökoinnovatsioonid” – autotootjate 
ja tarnijate meetmed, mis annavad olulise 
panuse kasvuhoonegaaside heite, eriti 
süsinikdioksiidiheite vähendamisse, mida 
ei hõlmata täielikult katsemenetluses 
määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaselt ja 
mida ei ole õigusnormidega ette nähtud 
(eriti meetmed, mis on artiklis 1 
kirjeldatud lisameetmete osaks).

Or. de

Selgitus

Vaid siis, kui kõiki tehnoloogilisi võimalusi saab kasutada ja arvesse võtta, on stiimulid 
ökoinnovatsioonide kasutuselevõtmiseks tootjatele, tarnijatele ja klientidele piisavalt suured. 
Lisaks ei ole uuenduste edendamine, mille eesmärk on lisameetmete abil tõsta artiklis 1 
sätestatud heitkoguste vähendamist, ainult keskkonnakaitse huvides, vaid samuti uurimis- ja 
arendustegevuse valdkonnas kvaliteetsete töökohtade loomise, Euroopa autotööstuse 
konkurentsivõime suurendamise ning tehnoloogia arengu huvides.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) „superkrediit” – plusspunktid 
süsinikdioksiidiheite seisukohast eriti 
tõhusatele autodele, mille 
süsinikdioksiidiheide on väiksem kui 
70 g/km.

Or. de

Selgitus

Nimetatud „superkrediidi” abil saavad tootjad, kes pakuvad süsinikdioksiidiheite seisukohast 
eriti tõhusaid autosid, plusspunkte. 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f c) Sotsiaalse otstarbega erisõidukid on 
M1-kategooria sõidukid:
i) eriotstarbelised sõidukid direktiivi 
2007/46/EÜ kohaselt massiga üle 
2000 kg;
ii) sõidukid massiga üle 2000 kg, mis on 
mõeldud seitsme ja enama reisija veoks. 
Erandi moodustavad M1-kategooriasse 
kuuluvad sõidukid direktiivi 2007/46/EÜ 
kohaselt; 
iii) sõidukid massiga üle 1760 kg, mis on 
ehitatud spetsiaalselt kaubanduslikel 
eesmärkidel ja mis on kohandatud 
ratastooli kasutamiseks sõidukis vastavalt 
ühenduse puuetega inimeste abistamise 
poliitikale.

Or. de
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Selgitus

Kuna nimetatud sõidukeid on suhteliselt vähe, on erand õigustatud, et täita käesoleva 
süsinikdioksiidiheidet reguleeriva määruse sotsiaalse võrdsusega seotud nõudeid.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse kohaldamisel 
käsitatakse tootjaid seotuna, kui nad on 
seotud ettevõtjad. „Seotud ettevõtjad”on:

2. Käesoleva määruse kohaldamisel 
käsitatakse erinevaid tootjaid, kes 
moodustavad seotud ettevõtja, ühe 
ettevõtjana. „Seotud ettevõtjad” on:

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga ei muudeta lõike tähendust, vaid parandatakse selle keelelist selgust.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjate puhul, kes valmistavad 
sõiduautosid, mille eriheite keskmine tase 
on väiksem kui 70 g/km, võetakse kuni 
2015. aastani (kaasa arvatud) eriheite 
keskmise taseme arvutamisel iga 
nimetatud registreeritud uut sõidukit 
arvesse viiekordselt.

Or. de

Selgitus

Piirväärtus 70 g CO2/km ja plusspunktid on mõeldud selleks, et võtta asjakohaselt arvesse 
alternatiivsete ajamite ja kütuste suuremaid tootmiskulusid. Viiekordne arvessevõtmine aitab 
määrust muuta tehnoloogia suhtes avatumaks.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Leping autoparkide ühendamiseks võib 
käsitleda ühte või mitut kalendriaastat, 
tingimusel et lepingu kogukestus ei ületa 
viit kalendriaastat ja leping peab jõustuma 
hiljemalt esimese sellise kalendriaasta 31. 
detsembril, mil heitkogused ühendatakse. 
Tootjad, kes soovivad oma autopargid 
ühendada, esitavad komisjonile järgmist 
teavet:

2. Leping autoparkide ühendamiseks võib 
käsitleda ühte või mitut kalendriaastat ja 
leping peab jõustuma hiljemalt esimese 
sellise kalendriaasta 31. detsembril, mil 
heitkogused ühendatakse. Tootjad, kes 
soovivad oma autopargid ühendada, 
esitavad komisjonile järgmist teavet:

Or. de

Selgitus

Ei ole mingit alust piirata autoparkide ühendamist viiele aastale. Muudatusettepanek ei 
puuduta keskmist vähendamisega seotud üldeesmärki 130 g/km.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tootjad võivad oma autopargid 
ühendada, tingimusel et nende lepingud on 
kooskõlas asutamislepingu artiklitega 81 ja 
82 ning et nad võimaldavad igal tootjal, 
kes soovib saada ühendatud autopargi 
liikmeks, osaleda avatud, selgel ja 
mittediskrimineerival alusel 
majanduslikult mõistlikel tingimustel. 
Ilma et see piiraks ELi 
konkurentsieeskirjade üldist kohaldamist 
selliste ühendatud autoparkide suhtes, 
peavad kõik ühendatud autopargi liikmed 
välistama mis tahes andme- ja 
teabevahetuse autoparkide ühendamise 
raames, välja arvatud järgmine teave:

5. Tootjad võivad autopargid ühendada, 
tingimusel et nende lepingud on kooskõlas 
asutamislepingu artiklitega 81 ja 82. Ilma 
et see piiraks ELi konkurentsieeskirjade 
üldist kohaldamist selliste ühendatud 
autoparkide suhtes, peavad kõik ühendatud 
autopargi liikmed välistama mis tahes 
andme- ja teabevahetuse autoparkide 
ühendamise raames, välja arvatud järgmine 
teave:
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Or. de

Selgitus

Autoparkide ühendamine, millega iga välistootja kokkulepitud tingimustel ilma 
diskrimineerimata saab ühineda, tooks lõppkokkuvõttes endaga kaasa olukorra, mille puhul 
terves valdkonnas võetakse kasutusele suletud heitkogustega kauplemise süsteem. Ettevõtete 
kujunemisvabaduse raames ning ELi konkurentsieeskirju arvesse võttes tuleb nimetatud 
lauseosa välja jätta. Autoparkide ühendamine peaks olema lubatud üksnes vabatahtlikult, 
lepingu alusel, võimaluseta muuta väliskonkurentide liitumine kohustuslikuks.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. jaanuarist 2010 ja igal 
järgneval aastal registreerivad 
liikmesriigid andmed iga oma 
territooriumil registreeritud uue sõiduauto 
kohta vastavalt II lisa A osale.

1. Alates 1. jaanuarist 2012 algaval kuul 
ja igal järgneval kuul registreerivad 
liikmesriigid andmed iga oma 
territooriumil registreeritud uue sõiduauto 
kohta vastavalt II lisa A osale. Nimetatud 
andmed saadakse tootjatelt või üksikutes 
liikmesriikides tootjate poolt ametisse 
nimetatud importijatelt või esindajatelt.

Or. de

Selgitus

Selleks et vältida turumoonutusi ja tootjate diskrimineerimist, tuleb keskmiste heitetasemete 
üle järelevalve teostamise ja nendest teatamisega alustada samaaegselt kavandatud õigusakti 
rakendamisega. Seega ei peaks meetmed algama enne 2012. aastat, neid peaks võtma iga kuu 
ning need tuleks anda autotootjate käsutusse, selleks et kaasata tootjaid ja kliente paremini 
eesmärgi saavutamisse.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 28. veebruariks 2011 ja igal järgneval 
aastal määravad liikmesriigid eelneva 

2. 31. juuliks 2012 ja igal järgneval 
poolaastal määravad liikmesriigid eelneva 
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kalendriaasta kohta kindlaks II lisa B osas 
loetletud andmed ja esitavad need 
komisjonile. Andmed edastatakse II lisa C 
osas esitatud vormi kohaselt.

poolaasta kohta kindlaks II lisa B osas 
loetletud andmed ja esitavad need 
komisjonile. Andmed edastatakse II lisa C 
osas esitatud vormi kohaselt.

Or. de

Selgitus

Selleks et vältida turumoonutusi ja tootjate diskrimineerimist, tuleb keskmiste heitetasemete 
üle järelevalve teostamise ja nendest teatamisega alustada samaaegselt kavandatud õigusakti 
rakendamisega. Seega ei peaks meetmed algama enne 2012. aastat. Varajane teavitamine 
lubatud süsinikdioksiidi heitetasemetest iga poolaasta kohta on tootjatele vajalik 
plaanimiskindluse tõttu.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon peab liikmesriikide poolt 
käesoleva artikli kohaselt edastatud 
andmete keskregistrit ning 30. juuniks 
2011 ja igal järgneval aastal arvutab iga 
tootja kohta esialgselt välja: 

4. Komisjon peab liikmesriikide poolt 
käesoleva artikli kohaselt edastatud 
andmete keskregistrit ning 30. augustiks 
2012 ja igal järgneval poolaastal arvutab 
iga tootja kohta esialgselt välja:

Or. de

Selgitus

Selleks et vältida turumoonutusi ja tootjate diskrimineerimist, tuleb keskmiste heitetasemete 
üle järelevalve teostamise ja nendest teatamisega alustada samaaegselt kavandatud õigusakti 
rakendamisega. Seega ei peaks meetmed algama enne 2012. aastat. Varajane teavitamine 
süsinikdioksiidi heite lubatud tasemetest iga poolaasta kohta on tootjatele vajalik 
plaanimiskindluse tõttu.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe kuu jooksul pärast seda, kui tootjat 5. Kolme kuu jooksul pärast seda, kui 
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on lõike 4 kohaselt teavitatud esialgsetest 
arvutustest, võib tootja teavitada komisjoni 
andmetes esinenud vigadest, märkides ära, 
millist liikmesriiki käsitlevates andmetes 
viga tootja arvates esineb. 

tootjat on lõike 4 kohaselt teavitatud 
esialgsetest aastastest arvutustest, võib 
tootja teavitada komisjoni andmetes 
esinenud vigadest, märkides ära, millist 
liikmesriiki käsitlevates andmetes viga 
tootja arvates esineb.

Komisjon vaatab tootjatelt saadud teated 
läbi ning 30. septembriks kas kinnitab 
lõike 4 kohaste esialgsete arvutuste 
tulemused või muudab arvutusi ja kinnitab 
seejärel nende tulemused.

Komisjon vaatab tootjatelt saadud teated 
läbi ning järgmise aasta 31. märtsiks kas 
kinnitab lõike 4 kohaste esialgsete 
arvutuste tulemused terve kalendriaasta 
kohta või muudab arvutusi ja kinnitab 
seejärel nende tulemused.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide kogutud andmete täpsus on väga oluline tootja vähendamisega seotud 
erieesmärkide täpseks arvutamiseks. Seetõttu tuleb perioodi, mille jooksul tootjad saavad 
viidata andmetes esinenud vigadele, pikendada vähemalt kolme kuu võrra.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Juhul kui komisjon leiab lõike 5 
kohaste arvutuste alusel 2010. või 2011. 
kalendriaasta kohta, et tootja 
süsinikdioksiidi eriheite keskmine tase 
kõnealusel aastal ületab tootja eriheite 
sihttaseme kõnealusel aastal, teavitab 
komisjon sellest tootjat.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Selleks et vältida turumoonutusi ja tootjate diskrimineerimist, tuleb keskmiste heitetasemete 
üle järelevalve teostamise ja nendest teatamisega alustada samaaegselt kavandatud õigusakti 
rakendamisega. Seega ei peaks meetmed algama enne 2012. aastat.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Autotootja taotluse korral võtab 
komisjon tootja süsinikdioksiidi eriheite 
keskmise taseme kindlaksmääramisel 
arvesse III lisa kohaselt arvutatud 
ökoinnovatsioonide väärtuseid.
Kõik arvessevõtmise taotlused peavad:
i) kehtima konkreetse kalendriaasta 
kohta;
ii) nimetama konkreetsed meetmed, 
millega taotlus on seotud;
iii) määrama kindlaks sõidukid, millega 
meede on seotud;
iv) sisaldama sõltumatu ja 
süsinikdioksiidiheite küsimustes pädeva 
ametiasutuse tunnistust.
Komisjon kontrollib iga taotlust III lisa 
kohaselt.

Or. de

Selgitus

Kehtiva katsemenetluse alusel saadud mõõtetulemustega piirdumine vähendab tehnoloogilisi 
võimalusi ning ei paku stiimuleid ökoinnovatsioonide jaoks. Suurima tehnoloogilise arengu 
võimaldamiseks peab registreeritud autosid käsitlema ühe seadmestikuna. Katsemenetluse 
jooksev muutmine ei ole toimiv lahendus. Ettepanek ökoinnovatsioonide arvessevõtmise 
kohta, mille korral taotluse esitaja peab vastama mitmetele kitsendavatele tingimustele, aitab 
kaasa keskkonnakaitsele ja kliimamuutuste vähendamisele ning innovatsioonide 
edendamisele.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr on 
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on: artikli 1 kohaselt:
(a) ülemääraste heitkoguste puhul 2012. 
kalendriaastal – 20 eurot;

(a) ülemääraste heitkoguste puhul 2012. 
kalendriaastal – 10 eurot;

(b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 35 eurot; 

(b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 20 eurot;

(c) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 60 eurot; ning

(c) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 30 eurot;

(d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 95 eurot.

(d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 40 eurot.

Or. de

Selgitus

Komisjoni kavandatud maksud 100–475 eurot tonni süsinikdioksiidi kohta on oluliselt 
suuremad kui võrreldavad süsinikdioksiidikvootide hinnad Euroopa Liidu heitkogustega 
kauplemise süsteemis. Autotootjate ja seeläbi ka nende klientide ühepoolne ebasoodsasse 
olukorda seadmine ei ole õigustatud ega majanduslikult tõhus. Kavandatud trahvid 
nõrgestaksid oluliselt tööstuse innovatsioonialast võimekust.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kehtestab meetodid 
ülemääraste heitkoguste maksu 
sissenõudmiseks vastavalt lõikele 1.

4. Komisjon kehtestab meetodid 
ülemääraste heitkoguste maksu 
sissenõudmiseks vastavalt lõigetele 1, 2 ja 
3.

Or. de

Selgitus

Ühendusel on õigus kehtestada sanktsioone õigusaktides. Siiski vajavad need liikmesriikide 
nõusolekut.
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ülemääraste heitkoguste maksude 
summad kajastatakse Euroopa Liidu 
eelarves tuludena.

5. Ülemääraste heitkoguste maksude 
summad laekuvad fondi, mille tulusid 
kasutatakse süsinikdioksiidiheite 
vähendamiseks maanteetranspordis ja 
uute energiasäästlike tehnoloogiate 
valdkonnas teadustöö tegemiseks.

Or. de

Selgitus

Tehnoloogiliste uuenduste edendamiseks peaksid võimalikud maksud laekuma erifondi, et 
toetada energiasäästlike tehnoloogiate uurimis- ja arendustegevust ning maanteetranspordi 
valdkonnas süsinikdioksiidiheite vältimise meetmeid.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon avaldab 31. oktoobriks 2011
ja igal järgneval aastal nimekirja, milles on 
esitatud iga tootja kohta järgmised andmed:

1. Komisjon avaldab 30. juuniks 2013 ja 
igal järgneval aastal nimekirja, milles on 
esitatud iga tootja kohta järgmised andmed:

Or. de

Selgitus

Selleks et vältida turumoonutusi ja tootjate diskrimineerimist, tuleb tootja andmete 
avaldamisega alustada samaaegselt kavandatud õigusakti rakendamisega. Andmete 
avaldamisega ei tohiks seetõttu alustada enne 2013. aastat.
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 31. oktoobrist 2013 on lõike 1 
kohaselt avaldatud nimekirjas esitatud ka 
teave selle kohta, kas tootja on eelneval 
kalendriaastal järginud artikli 4 nõudeid.

2. Lõike 1 kohaselt avaldatud nimekirjas 
on esitatud ka teave selle kohta, kas tootja 
on eelneval kalendriaastal järginud artikli 4 
nõudeid.

Or. de

Selgitus

Alguskuupäev määrati kindlaks artikli 8 lõike 1 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltumatute erisõidukite väiketootjate 
suhtes kohaldatav erand

Sõltumatute registreeritud sõiduautode
väiketootjate suhtes kohaldatav erand

(Tõlkija märkus: Tõlkeviga KOM-teksti eestikeelses versioonis (võrreldes saksa versiooniga) 
– puudub sõna „erisõidukite”.)

Or. de

Selgitus

Mitte ükski artikli 9 säte ei piira erandi kohaldamist erisõidukite väiketootjate suhtes.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootja valmistatud uusi sõiduautosid on (a) tootja valmistatud uusi sõiduautosid on 
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ühenduses registreeritud vähem kui 10 000
iga kalendriaasta kohta; ning 

ühenduses registreeritud vähem kui 5 000
iga kalendriaasta kohta; ning

Or. de

Selgitus

Ettenähtud sõiduautode arv – 10 000 väiketootjate uut registreeritud sõidukit – võib 
põhjustada ebaproportsionaalseid konkurentsimoonutusi, seetõttu vähendatakse sõiduautode 
arvu 5 000 autoni.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tootja ei ole seotud teise tootjaga. (b) tootja ei ole seotud ettevõtja osa.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga ei muudeta lõike tähendust, kuid aidatakse kaasa vastavuse 
saavutamisele kõnealuse määruse artikli 3 sõnastusega.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse korral võib komisjon erimudelite 
tootjale, kelle toodetud uued registreeritud 
sõiduautod ei moodusta rohkem kui 1 % 
ELis aasta jooksul registreeritud uutest 
sõidukitest, tagada maksimaalselt 
viieaastaseks perioodiks lihtsustatud 
sihttaseme I lisa lõike 2 a kohaselt.

Or. de
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Selgitus

Määruse ettepanekuga ei võeta arvesse nende tootjate eriolukorda, kes pakuvad üksnes 
erimudeleid, kuid kes on siiski nii suured, et ei kuulu artikli 9 lõike 1 punktides a ja b 
sätestatud erandi reguleerimisalasse. Eriheite sihttaseme ületamisel maksimaalselt 25 % 
võrra I lisa lõike 2 a kohaselt kohustub tootja tegema rohkem jõupingutusi kui suurtootja, 
kuid samas tagatakse talle võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohase erandi kohaldamise 
taotlus võib käsitleda kuni viit 
kalendriaastat. Taotlus esitatakse 
komisjonile koos järgmiste andmetega: 

2. Lõike 1 esimese lõigu kohase erandi 
kohaldamise taotlus esitatakse komisjonile 
koos järgmiste andmetega:

Or. de

Selgitus

Üldise erandi kestuse piiramiseks viiele aastale artikli 9 lõike 1 punktide a ja b kohaselt 
puudub igasugune alus. Piiramine mõjutaks lisaks olulisel määral väiketootjate 
plaanimiskindlust.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab 2010. aastal otsuse 
1753/2000/EÜ kohaselt esitatud andmete 
alusel, kas uute sõiduautode massis on 
ajavahemikul 2006–2009 toimunud 
muutusi, mis on suurem või väiksem kui 
0. 

välja jäetud

Kui uute sõiduautode massis on toimunud 
muutusi, muudetakse I lisas esitatud 
massi autonoomse suurenemise arvu ja 
asendatakse see kalendriaastatel 2006–
2009 massis toimunud muutuste 
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keskmisega. 
Kõnealune muudatus, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu vastavalt 
regulatiivkomitee menetlusele koos artikli 
12 lõikes 3 sätestatud kontrolliga.

Or. de

Selgitus

Massi autonoomse suurenemise teguri muutmine I lisas ja sellest tulenevate eesmärkide 
muutmine ohustab tootjate plaanimiskindlust. Sellest tulenevalt jääks plaanimisele ja 
katsetamisele liiga vähe aega. Võimalikud järeldused sõiduautode keskmise massi muutmise 
kohta esitab komisjon määruse muutmise ettepanekuna Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2010 tagavad tootjad, 
et direktiivi 1999/94/EÜ artiklites 3, 5 ja 6 
osutatud märgistel, plakatitel ning
reklaamväljaannetes ja -materjalides on 
märgitud, millises ulatuses erineb müügiks 
pakutava sõiduauto süsinikdioksiidi 
eriheite tase I lisas asjaomase sõiduauto 
kohta esitatud eriheite sihttasemest.

Alates 1. jaanuarist 2010 tagavad tootjad, 
et direktiivi 1999/94/EÜ artiklites 3, 5 ja 6 
osutatud reklaamväljaannetes ja -
materjalides on märgitud, millises ulatuses 
erineb müügiks pakutava sõiduauto 
süsinikdioksiidi eriheite tase I lisas 
asjaomase sõiduauto kohta esitatud eriheite 
sihttasemest.

Or. de

Selgitus

Kõigi märgiste ja plakatite lisamine nõuab reguleerimist Euroopa Liidu asjaomaste 
märgistusnõuete kontekstis, mis tuleb kindlaks määrata kaasotsustamismenetluse teel vastu 
võetavas eraldi õigusaktis.
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga uue sõiduauto puhul määratakse 
kindlaks süsinikdioksiidi eriheite lubatud 
tase, väljendatuna grammides kilomeetri 
kohta, järgmise valemi alusel: 

1. Iga uue sõiduauto puhul määratakse 
kindlaks süsinikdioksiidi eriheite lubatud 
tase, väljendatuna grammides kilomeetri 
kohta, järgmise valemi alusel: 

süsinikdioksiidi eriheite lubatud tase = 130 
+ a × (M – M0) 

süsinikdioksiidi eriheite lubatud tase = 130 
+ a × (M – M0) 

kus: kus: 

M = sõiduki mass kilogrammides (kg) M = sõiduki mass kilogrammides (kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0
f = (1 + AMI)6

massi autonoomne suurenemine (AMI) = 0 
%

massi autonoomne suurenemine (AMI) = 0 
%

a = 0.0457 a = 0.0457

Or. de

Selgitus

Massi autonoomse suurenemise teguri muutmine I lisas ja sellest tulenevate eesmärkide 
muutmine ohustab tootjate plaanimiskindlust. Sellest tulenevalt jääks plaanimisele ja 
katsetamisele liiga vähe aega. Võimalikud järeldused sõiduautode keskmise massi muutmise 
kohta esitab komisjon määruse muutmise ettepanekuna Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tootja tohib eriheite eesmärki, millele 
tehti erand artikli 9 lõike 1 esimese lõigu 
punkti a kohaselt, ületada viieaastase 
perioodi jooksul maksimaalselt 25 % 
võrra.

Or. de
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Selgitus

Määruse ettepanekuga ei võeta arvesse nende tootjate eriolukorda, kes pakuvad üksnes 
erimudeleid, kuid kes on siiski nii suured, et ei kuulu artikli 9 lõike 1 punktides a ja b 
sätestatud erandi reguleerimisalasse. Eriheite eesmärgi ületamisel maksimaalselt 25 % võrra 
kohustub tootja tegema rohkem jõupingutusi kui suurtootja, kuid samas tagatakse talle 
võrdsed tingimused. Erikord kehtib maksimaalselt viis aastat.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. jaanuarist 2010 ja igal 
järgneval aastal registreerivad 
liikmesriigid iga oma territooriumil 
registreeritud uue sõiduauto kohta 
järgmised andmed:

1. Alates 1. jaanuarist 2012 algaval kuul 
ja igal järgneval kuul registreerivad 
liikmesriigid iga oma territooriumil 
registreeritud uue sõiduauto kohta 
järgmised andmed:

Or. de

Selgitus

Selleks et vältida turumoonutusi ja tootjate diskrimineerimist, tuleb keskmiste heitetasemete 
üle järelevalve teostamise ja nendest teatamisega alustada samaaegselt kavandatud õigusakti 
rakendamisega. Seega ei peaks meetmed algama enne 2012. aastat. Igakuine teavitamine 
andmetest uute sõiduautode ja süsinikdioksiidi seireandmete kohta on tootjatele vajalikud 
plaanimiskindlusest tulenevatel põhjustel.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud andmed saadakse 
asjaomase sõiduauto vastavustunnistuselt. 
Kui vastavustunnistusel on määratud 
kindlaks nii sõiduauto väikseim kui ka 
suurim mass, kasutavad liikmesriigid 
käesoleva määruse kohaldamisel ainult 
suurimat massi näitavad andmeid. 

2. Lõikes 1 osutatud andmed saadakse 
asjaomase sõiduauto vastavustunnistuselt. 
Vastavustunnistus sisaldab 
süsinikdioksiidi eriheite keskmist taset, 
mille puhul on arvesse võetud
lisameetmeid artikli 6 lõike 8 a ja II a lisa 
kohaselt. Kui vastavustunnistusel on 
määratud kindlaks nii sõiduauto väikseim 
kui ka suurim mass, kasutavad 
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liikmesriigid käesoleva määruse 
kohaldamisel ainult suurimat massi 
näitavad andmeid.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täiendab artikli 6 lõike 8 a (uus) ja II a lisa 
muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuariks 2010 ja igal järgneval 
aastal määravad liikmesriigid vastavalt B 
osas kirjeldatud meetoditele tootja kohta 
kindlaks järgmised andmed:

3. 1. jaanuariks 2012 ja igal järgneval 
aastal määravad liikmesriigid vastavalt B 
osas kirjeldatud meetoditele tootja kohta 
kindlaks järgmised andmed:

Or. de

Selgitus

Selleks et vältida turumoonutusi ja tootjate diskrimineerimist, tuleb keskmiste heitetasemete 
üle järelevalve teostamise ja nendest teatamisega alustada samaaegselt kavandatud õigusakti 
rakendamisega. Seega ei peaks meetmed algama enne 2012. aastat.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – lõige 3 – teine lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina loetletakse need sõiduautod, 
mille eriheited määrati kindlaks artikli 6 
lõike 8 a kohaselt lisameetmeid arvesse 
võttes ja mille puhul asjaomaseid 
koguseid ei määratud kindlaks 
asjaomastes vastavustunnistustes, kuna 
tegu on meetmetega, mida ei kohaldata 
kõigi seda tüüpi sõidukite suhtes. 
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Sealjuures tuleb esitada sõiduautode arv, 
eriheite parandatud sihttasemed ja 
sõiduauto kaal.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täiendab artikli 6 lõike 8 a (uus) ja II a lisa 
muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II A LISA
Meetod ökoinnovatsioonide heidet 

vähendava potentsiaali arvessevõtmiseks
1. Komisjon kutsub kokku 
ekspertkomisjoni (ökoinnovatsioonide 
hindamiskomisjon), mis koosneb 
asjaomaste talituste liikmetest, vaatab läbi 
tootjate taotlused süsinikdioksiidi eriheite 
keskmise taseme vähendamise potentsiaali 
arvessevõtmise kohta ning teeb otsuse 
nimetatud taotluste kohta. Komisjon võib 
kaasata väliseksperte ja esitab aruande 
neli korda aastas otsuse 93/389/EMÜ 
artikli 8 kohaselt loodud komiteele.
2. Vajaduse korral korraldab komisjon 
neli korda aastas ärakuulamised 
eriheiteid vähendava potentsiaaliga 
tehniliste meetmete heakskiitmiseks ning 
teeb otsuse asjaomaste taotluste kohta. 
Komisjoni otsuste kohta on lubatud 
esitada kaebus.
3. Meetmed, mida võetakse arvesse tootja 
eriheite eesmärgi puhul,
a) peavad andma mõõdetava panuse 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisse;
b) peavad olema selgelt seotud konkreetse 
sõiduauto tüübi süsinikdioksiidiheitega 
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või nimetatud tüüpi kindlaksmääratud 
sõiduautode arvuga;
c) ei vaja tüübikinnitust direktiivi 
2007/46/EÜ kohaselt ning ei pea vastama 
muudes ELi õigusaktides ette nähtud 
tingimustele;
d) peavad aitama kaasa 
kasvuhoonegaaside heite vähendamisele, 
mis ei kajastu katsemenetluses.
4. Ökoinnovatsioonide arvessevõtmise 
taotluse korral peavad autotootjad 
esitama järgmised usaldusväärsed 
andmed:
a) meetmega seotud kasvuhoonegaaside 
heite vähenemine (väljendatakse 
süsinikdioksiidi kogusena);
b) tõend selle kohta, et meede ei vaja 
tüübikinnitust;
c) tõend selle kohta, et meetme mõju ei 
kajastu üldse või ei kajastu piisavalt 
tüübikinnituses arvutatud kütusekulu ja 
heitkogustega seotud andmetes;
d) kirjeldus selle kohta, kas ja mil määral 
on meetme mõju vastavuses sõiduauto 
kaaluga ning kas mõju on kõigi 
sõiduautode puhul sama, olenemata 
nende kaalust.
5. Tootja eriheite eesmärgi parandamise 
taotluse korral konkreetse kalendriaasta 
kohta peab tootja lisaks meetme 
kasvuhoonegaaside heidet vähendavale 
potentsiaalile esitama ettepaneku selle 
kohta, kuidas on nimetatud vähendamine 
seotud sõiduauto konkreetse tüübiga või 
tootja kogu autopargiga.
6. Süsinikdioksiidiheite või 
kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
väidetavat potentsiaali peab kinnitama 
sõltumatu asutus. Nimetatud asutus
a) on usaldusväärne ja pädev asutus 
tüübikinnituse valdkonnas;
b) tagab neutraalsuse ja ekspertteadmised 
sõidukitehnoloogia valdkonnas 
kasvuhoonegaaside heidet vähendavate 
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meetmete hindamisel.
Nimetatud valdkonnas on pädevad kõik 
asutused, kellest on teavitatud direktiivi 
2007/46/EÜ artikli 41 kohaselt.
7. Meetme abil vähendatud 
süsinikdioksiidiheite või 
kasvuhoonegaaside heite alusel peab 
sõltumatu asutuse kinnitus sisaldama 
tõendeid järgmiste punktide kontrollimise 
kohta:
a) meetme tehniline mõju 
kasvuhoonegaaside heitele (väljendatuna 
süsinikdioksiidi kogusena);
b) tootja ja/või tarnija esitatud andmete 
usaldusväärsus;
c) võimalik vastastikmõju (sealhulgas 
negatiivne korrelatsioon) teiste 
meetmetega, mis on hõlmatud 
tüübikinnituse või muude meetmetega, 
mille kohta on esitatud taotlus või mis on 
heaks kiidetud;
d) juhitavuse mõju heite vähendamisele, 
mis on saavutatud meetme abil reaalsetes 
tingimustes;
e) andmete usaldusväärsus meetmega 
varustatud sõidukitüüpide, registreeritud 
sõiduautode arvu ja sellega kaasneva 
mõju kohta tootja süsinikdioksiidi eriheite 
keskmisele tasemele.
8. Kui lisameetmega seotud taotlus kiideti 
heaks ühe kalendriaasta kohta ning 
meedet ei ole vahepeal muudetud 
kohustuslikuks tüübikinnitusmenetluse 
või muude sätetega, peab järgmistel 
aastatel esitama üksnes tõendi nimetatud 
meetmega varustatud sõidukitüüpide, 
registreeritud sõidukite arvu ja sellega 
kaasneva mõju kohta tootja eriheite 
keskmisele tasemele.
9. Sõiduautode tarnijad võivad esitada 
taotluse konkreetse meetme 
süsinikdioksiidiheidet või 
kasvuhoonegaaside heidet vähendava 
potentsiaali kinnitamiseks, kui nad 
esitavad koos taotlusega asjaomased 
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tõendid ja kolmandatest isikutest 
ekspertide vastavustunnistused kõnealuse 
lisa lõike 3 punktide a–d, lõike 4 punktide 
a–d ja lõike 7 punktide a–d kohaselt.
10. Kui tootja viitab oma taotluses mõne 
muu tarnija konkreetsele meetmele, mille 
heitkoguseid vähendav potentsiaal on 
heaks kiidetud, peab ta esitama vaid 
tõendi kõnealuse lisa lõike 5 kohaselt ja 
kolmandast isikust eksperdi 
vastavustunnistuse lõike 7 punkti e 
kohaselt.

Or. de

Selgitus

Heakskiidu saavad üksnes meetmed, mis pakuvad kehtivate nõuetega võrreldes mõõdetavat 
kasu. Tehnilise tõendamise kohustus lasub taotluse esitajal, poliitiline vastutus komisjonil. 
Kõik andmed peab kinnitama kolmandast isikust ekspert, kellel on volitused tüübikinnituse 
läbiviimiseks tüübikinnitusmenetluse raames. Juhul kui meede kiidetakse heaks 
ökoinnovatsioonina, tuleb vaid kord aastas kontrollida tegureid, mis muutuvad olenevalt 
tootja erinevate mudelite registreeritud sõiduautode arvust.
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