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Muudatusettepanek 18
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Täiendava 50 g CO2/km sihttaseme 
kehtestamine 2025. aastaks aitab tagada, 
et sõiduautode kütusetõhusus paraneb ka 
peale 2020. aastat, majandus ei ole nii 
tundlik nafta hinnašokkide suhtes ning et 
väga väikese CO2-heitega sõidukite arv 
turul suureneb märkimisväärselt, aidates 
saavutada komisjoni 
„Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava” eesmärke1.
_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Selgitus

Juunis 2012 kutsus Saksa Liidupäev föderaalvalitsust üles toetama Euroopa Liidu 
ambitsioonikat 2025. aasta 50 g/km eesmärki, mis toetaks ambitsioonikamaid ja 
hädavajalikke ELi kliimaeesmärke.

Muudatusettepanek 19
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Täiendava 60g CO2 /km sihttaseme 
kehtestamine 2025. aastaks on vajalik, et 
tagada autotootjate jaoks prognoositav 
poliitiline raamistik 2020. aastale 
järgnevaks perioodiks, kooskõlas liidu 
kliimaeesmärkidega transpordisektori 
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CO2-heite vähendamise osas.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Sõiduautode tõhususe 
parandamisele suunatud kõrgtehnoloogia 
ülemaailmse turu edasine arendamine on 
kooskõlas strateegia „Euroopa 2020” 
kohase juhtalgatusega „Ressursitõhus 
Euroopa”, mis toetab liikumist 
ressursitõhusa, vähese CO2-heitega 
majanduse suunas jätkusuutliku kasvu 
tagamiseks. Innovatsiooni edasiseks 
ergutamiseks selles valdkonnas tuleks 
käesolevas määruses kehtestada 
2025. aastasse ulatuv pikaajaline sihttase.

Or. en

Selgitus

Hinnangu järgi loob vajadus toota ELis energiatõhusamaid sõidukeid 2030. aastaks 110 000 
uut töökohta, eelkõige keemia- ning elektroonikatööstustes (McKinsey). 2025. aastaks seatud 
sihttase 70 g/km tagaks, et investeeringud alternatiivtoitega rongide väljaarendamisse 
jätkuvad, luues Euroopa kõrgtehnoloogiasektoris töökohti.

Muudatusettepanek 21
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Selleks et olla sotsiaalselt õiglased ja 
säästvad, ei tohiks alates 2025. aastast 
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olla kasulikkuse parameetreid ega tõuse.

Or. en

Selgitus

Väga väikese süsinikdioksiidiheitega sõidukite tehnoloogiate laialdasem turuletulek muudab 
kasulikkuse parameetrid ja tõusud ebavajalikuks, kuna tootjad on võimelised saavutama 
nullemissiooni.

Muudatusettepanek 22
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) Käesolev määrus peaks tunnistama 
võimalikku kahju tööstusele juhul, kui 
2025. aasta sihttase kehtestatakse hiljem, 
see häiriks kavandamiskindlust, mis on 
vajalik 2025. aasta ambitsioonika 
sihttaseme saavutamiseks. 

Or. en

Selgitus

Tootjad vajavad kavandamiskindlust aastaid varem. Teave võimalike CO2-heite vähendamiste 
kohta on laialdaselt saadaval ning seadusandja peaks seetõttu tagama, et investeeringud 
väikese CO2-heitega sõidukitesse tasuvad end ära.

Muudatusettepanek 23
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) On asjakohane selgitada, et sihttaseme 
95 g CO2/km järgimise kontrollimiseks 
tuleks jätkata CO2 heitkoguste mõõtmist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

(2) On asjakohane selgitada, et sihttaseme 
95 g CO2/km järgimise kontrollimiseks 
tuleks jätkata CO2 heitkoguste mõõtmist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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20. juuni 2007. aasta määrusele (EÜ) nr 
715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite 
tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode 
ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) 
heitmetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust, ning selle 
rakendusmeetmetele ja uuenduslikule 
tehnoloogiale.

20. juuni 2007. aasta määrusele (EÜ) nr 
715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite 
tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode 
ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) 
heitmetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust, ning selle 
rakendusmeetmetele ja uuenduslikule 
tehnoloogiale. Komisjoni läbiviidud 
uuringud on aga näidanud, et 
katsemenetlused, mida kasutati selle 
määruse raames CO2-heite mõõtmiseks, ei 
ole takistanud tootjaid kasutamast järjest 
sagedamini paindlikke mehhanisme, mille 
tulemusel on CO2-heide väidetavalt 
vähenenud, kuid seda ei saa seostada 
tehnoloogia paranemisega ega saavutada 
tegeliku sõiduga maanteel. Seetõttu tuleb 
määrus (EÜ) nr 715/2007 kiiresti läbi 
vaadata, et tagada, et katsemenetlused 
kajastaksid sõiduautode CO2-heite 
tegelikke muutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) On asjakohane selgitada, et sihttaseme 
95 g CO2/km järgimise kontrollimiseks 
tuleks jätkata CO2 heitkoguste mõõtmist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. juuni 2007. aasta määrusele (EÜ) nr 
715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite 
tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode 
ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) 
heitmetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust, ning selle 
rakendusmeetmetele ja uuenduslikule 
tehnoloogiale.

(2) On asjakohane selgitada, et sihttaseme 
95 g CO2/km järgimise kontrollimiseks 
tuleks jätkata CO2 heitkoguste mõõtmist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. juuni 2007. aasta määrusele (EÜ) nr 
715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite 
tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode 
ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) 
heitmetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust, ning selle 
rakendusmeetmetele ja uuenduslikule 
tehnoloogiale. Siiski on komisjoni läbi 
viidud uurimused näidanud, et antud
määruse raames CO2-heite mõõtmiseks 
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kasutatud katsemenetlused ei ole ära 
hoidnud seda, et tootjad üha rohkem 
kasutavad paindlikkust ära, mis on küll 
viinud väidetava CO2-heite 
vähendamiseni, kuid seda saa seostada 
tehnoloogiliste arendustega ning seda ei 
ole võimalik saavutada tegelikus liikluses. 
Seetõttu tuleb määrust (EÜ) nr 715/2007, 
uut Euroopa sõidutsüklit (New European 
Driving Cycle, NEDC) kiiresti, hiljemalt 
2014. aasta lõpuks muuta, tagamaks 
tegelikus liikluses tekkiva CO2-heite 
adekvaatse kajastumise katsemenetlustes. 
Järgmise sammuna tuleks World Light 
Duty Test-menetlus (WLTP), mida praegu 
ÜRO Euroopa Majanduskomisjonis välja 
töötatakse, kaasata võimalikult kiiresti 
pärast selle valmimist liidu 
seadusandlusesse. Komisjon peaks siiski 
arvestama vajadusega täiendada WLTP-
menetlust lisasätetega selle kaasamisel 
ELi õigusesse, tagamaks tegelikus 
liikluses tekkiva heite adekvaatse 
kajastumise katsemenetlustes. 

Or. de

Selgitus

Tarbijad peaksid saama usaldada ettenähtud tarbimise näitajaid. Kehtiv katsetsükkel pakub 
palju paindlikkust, see ei vasta tegelikkusele. WLTP-menetlus pakub tulevikus parendusi, kuid 
valmissaamine võtab veel aega. Järelikult tuleb NEDC tsüklit kohandada, kuni WLTP-d 
juurutatakse. Peale selle tuleks WLTP-d toetada ELi sätetega, kuna üleilmne tsükkel ei suuda 
ELi olukorda täielikult kajastada.

Muudatusettepanek 25
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Tootjate kinnipidamist käesoleva 
määruse kohastest sihttasemetest tuleks 
hinnata liidu tasandil. Tootja, kelle 
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süsinikdioksiidi eriheite keskmine tase 
ületab käesoleva määruse kohaselt 
lubatud taset, peaks alates 2012. aastast 
iga kalendriaasta kohta tasuma 
ülemääraste heitkoguste maksu. Maksu 
summat peaks kohandama sõltuvalt 
sellest, mil määral tootja oma heitkoguste 
sihttaset ületas. Aja jooksul peaks see 
summa suurenema. Et luua piisavat 
stiimulit sõiduautode CO2 eriheite 
vähendamise meetmete võtmiseks, peaks 
ülesumma kajastama tehnoloogilisi 
kulusid ning tõenäolist käesoleva 
määruse järgimisega lisanduvat piirkulu. 
Ülemääraste heitkoguste maksude 
summad peaksid Euroopa Liidu 
üldeelarves kajastuma tuludena.

Or. en

Selgitus

Ülemäärase heite maks tuleb kehtestada tasemel, mis tagab, et kõik tootjad järgiksid määrust. 
Et luua piisavat stiimulit sõiduautode CO2 eriheite vähendamise meetmete võtmiseks, peaks 
ülesumma kajastama üksikute tootjate tõenäolist lisanduvat piirkulu, lähtudes 
tehnoloogilistest kuludest.

Muudatusettepanek 26
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) 2020. aasta 95g CO2/km sihttaseme 
saavutamise hinnangulised kulud on 
esialgsete prognoosidega võrreldes 
märkimisväärselt madalamad. Selle 
sihttaseme saavutamist peetakse 
teostatavaks ning seega ei peeta 
vajalikuks käesoleva määruse järk-
järgulist rakendamist.

Or. en
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Selgitus

Euroopa Komisjoni taustauuring näitas, et 95g sihttaseme saavutamine 2020. aastaks on 
teostatav ning seega pole järk-järguline rakendamine vajalik.

Muudatusettepanek 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kõrged ja kasvavad fossiilkütuste 
hinnad ning eriti naftahinnad on ohuks 
majanduse taastumisele, 
energiajulgeolekule ja energia 
kättesaadavusele Euroopas taskukohaste 
hindadega. Nafta hinnašokid võivad tuua 
kaasa suuri majanduslangusi, 
konkurentsivõime vähenemist ja 
tööpuuduse suurenemist. Seepärast on 
esmane eesmärk vähendada meie 
naftasõltuvust, suurendades muu hulgas 
uute sõidukite tõhusust ja säästlikkust.

Or. it

Muudatusettepanek 28
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Võttes arvesse, et väga väikese CO2-
heitega sõidukite esimese põlvkonnaga 
seotud teadus- ja arendustegevuskulud 
ning ühe ühiku tootmise kulud on väga 
suured, on asjakohane ajutiselt ja piiratud 
määral kiirendada ja lihtsustada korda, 
mille kohaselt tuuakse selliseid sõidukeid 
liidu turule nende turustamise algjärgus.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Erisoodustused nõrgendavad tootjate eriheite sihttaset, tagades saastekvoodid niisuguste 
sõidukite müügile, mille heide on alla 35 g CO2/km. Tõsiasi, et elektrisõidukeid loetakse 
käesolevas määruses nullemissiooniga sõidukiteks, on juba märkimisväärseks stiimuliks, 
arvestades, et elektriautode allikast ratasteni heited on märkimisväärselt suuremad kui 0 g 
CO2/km. Erisoodustused süvendavad keskmise CO2 eriheite moonutamist ning õõnestavad 
käesoleva määruse keskkonnaalast terviklikkust. Sellepärast tuleks need kehtetuks tunnistada.

Muudatusettepanek 29
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Võttes arvesse, et väga väikese CO2-
heitega sõidukite esimese põlvkonnaga 
seotud teadus- ja arendustegevuskulud 
ning ühe ühiku tootmise kulud on väga 
suured, on asjakohane ajutiselt ja piiratud 
määral kiirendada ja lihtsustada korda, 
mille kohaselt tuuakse selliseid sõidukeid 
liidu turule nende turustamise algjärgus.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Üliühikud ohustavad CO2-heite vähendamise eesmärki ja tuleb seetõttu välja jätta.

Muudatusettepanek 30
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Võttes arvesse, et väga väikese CO2-
heitega sõidukite esimese põlvkonnaga 
seotud teadus- ja arendustegevuskulud ning 

(3) Võttes arvesse, et väga väikese CO2-
heitega sõidukite esimese põlvkonnaga 
seotud teadus- ja arendustegevuskulud ning 
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ühe ühiku tootmise kulud on väga suured, 
on asjakohane ajutiselt ja piiratud määral 
kiirendada ja lihtsustada korda, mille 
kohaselt tuuakse selliseid sõidukeid liidu 
turule nende turustamise algjärgus.

ühe ühiku tootmise kulud on väga suured, 
on asjakohane ajutiselt ja piiratud määral 
kiirendada ja lihtsustada korda, mille 
kohaselt tuuakse selliseid sõidukeid liidu 
turule nende turustamise algjärgus, lugedes 
selliseid sõidukeid 2025. aastani 
nullemissiooniga sõidukiteks.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Võttes arvesse, et väga väikese CO2-
heitega sõidukite esimese põlvkonnaga 
seotud teadus- ja arendustegevuskulud ning 
ühe ühiku tootmise kulud on väga suured, 
on asjakohane ajutiselt ja piiratud määral 
kiirendada ja lihtsustada korda, mille 
kohaselt tuuakse selliseid sõidukeid liidu 
turule nende turustamise algjärgus.

(3) Võttes arvesse, et väga väikese CO2-
heitega sõidukite esimese põlvkonnaga 
seotud teadus- ja arendustegevuskulud ning 
ühe ühiku tootmise kulud on väga suured, 
on asjakohane kehtestada juba praegu 
piirväärtus 2025. aastaks, tagamaks 
vastavat planeerimisperioodi.

Or. de

Selgitus

Väga väikese CO2-heitega sõidukite mitmekordsed arvestused vähendavad piirväärtust 
2020. aastaks ja on seega määruse eesmärgiga vastuolus. Piirväärtuse kehtestamisega 
2025. aastaks kaasneks samuti väga väikese CO2-heitega sõidukite suuremahulisem 
turuletoomine, ilma et vähendataks 2020. aasta piirväärtust, ja seda tuleb seetõttu eelistada 
mitmekordsete arvestustega saadavatele üliühikutele.

Muudatusettepanek 32
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kuigi teatud alternatiivkütuste 
kasutamine võimaldab olelusringi CO2-
heite märkimisväärset vähendamist, on 
jõutud arusaamiseni, et selliste 
alternatiivsete kütuste tootmisel tekkiva 
CO2-heite kogus võib olla suurem kui 
tavakütustel. Seetõttu peaks arvesse võtma 
nende turuosa suurenedes kõikide 
sõidukite, sealhulgas alternatiivkütuseid 
kasutavate sõidukite eelnevaid 
heitkoguseid. 2025. aasta järgsel perioodil 
peaks komisjon seega kehtestama 
parameetrid, mis võtavad arvesse 
eelnevaid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Selleks, et kiirendada ülimadala 
süsinikdioksiidiheitega sõidukite või 
elektriautode kasutuselevõttu turul, tuleb 
arendada kogu Euroopa Liidus piisavat 
infrastruktuuri sõidukite varustamiseks 
alternatiivsete kütuste ja elektriga, 
sealhulgas tihedat laadimiskohtade 
võrgustikku kõigis sobilikes paikades, kus 
palju elektriautosid palju tunde pargivad, 
näiteks Park’i ja Ride’i parklates. 
Elektriautod peaksid salvestama voolu 
eelkõige üleliigsest tuule- ja 
päikeseenergiast. Peale selle on soovitatav 
juurutada ELis vahetatavad 
registreerimismärgid, selleks et lühikestel 
marsruutidel võiks pendelsõitudeks 
kasutada rohkem elektriautosid. 
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Or. de

Selgitus

Elektriautod on eriti siis mõttekad, kui neid kasutatakse üleliigse tuule- ja päikeseenergia 
salvestamiseks. Selleks on vaja siiski vastavat taristut. Peale selle võiks vahetatavad 
registreerimismärgid ergutada Saksa / Austria eeskujul soetama (igapäevasteks) 
pendelsõitudeks väikest elektriautot, samas kui perekondlikeks sõitudeks võib kasutada ikka 
suuremat autot.

Muudatusettepanek 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Pidades silmas ebaproportsionaalset 
mõju, mida sõiduki kasulikkuse alusel 
kindlaksmääratud eriheite sihttaseme 
järgimine avaldab kõige väiksematele 
autotootjatele, suurt halduskoormust, mis 
on seotud erandite kehtestamisega ning 
marginaalset kasu, mida saadakse selliste 
tootjate poolt müüdavate sõidukite CO2-
heite vähenemisest, ei kohaldata eriheite 
sihttaset ega ülemäärase heite maksu 
tootjate suhtes, kes toodavad aastas alla 
500 uue sõiduauto.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 35
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Pidades silmas ebaproportsionaalset 
mõju, mida sõiduki kasulikkuse alusel 
kindlaksmääratud eriheite sihttaseme 
järgimine avaldab kõige väiksematele 

(4) Pidades silmas ebaproportsionaalset 
mõju, mida sõiduki kasulikkuse alusel 
kindlaksmääratud eriheite sihttaseme 
järgimine avaldab kõige väiksematele 
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autotootjatele, suurt halduskoormust, mis 
on seotud erandite kehtestamisega ning 
marginaalset kasu, mida saadakse selliste 
tootjate poolt müüdavate sõidukite CO2-
heite vähenemisest, ei kohaldata eriheite 
sihttaset ega ülemäärase heite maksu 
tootjate suhtes, kes toodavad aastas alla 
500 uue sõiduauto.

autotootjatele, suurt halduskoormust, mis 
on seotud erandite kehtestamisega ning 
marginaalset kasu, mida saadakse selliste 
tootjate poolt müüdavate sõidukite CO2-
heite vähenemisest, ei kohaldata eriheite 
sihttaset ega ülemäärase heite maksu 
tootjate suhtes, kes toodavad aastas alla 
1000 uue sõiduauto.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Väiketootjatele erandite tegemise 
korda lihtsustatakse, et muuta 
paindlikumaks ajalised tingimused, millal 
tootja peab erandit taotlema ja millal 
komisjon peab selle kohta otsuse tegema.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Nišitootjatele erandi tegemise korda 
tuleks jätkata 2020. aastani. Selleks et 
nišitootjad teeksid heite vähendamiseks 
sama palju jõupingutusi kui suured 
autotootjad, tuleks alates 2020. aastast 
kohaldada neile sihttaset, mis on 45 % 
madalam kui nende keskmine eriheide 
2007. aastal.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 38
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Nišitootjatele erandi tegemise korda 
tuleks jätkata 2020. aastani. Selleks et 
nišitootjad teeksid heite vähendamiseks 
sama palju jõupingutusi kui suured 
autotootjad, tuleks alates 2020. aastast 
kohaldada neile sihttaset, mis on 45 % 
madalam kui nende keskmine eriheide 
2007. aastal.

(6) Nišitootjatele erandi tegemise korda 
tuleks jätkata 2020. aastani. Selleks et 
nišitootjad teeksid heite vähendamiseks 
sama palju jõupingutusi kui suured 
autotootjad, tuleks alates 2020. aastast 
kohaldada neile sihttaset, mis on 45 % 
madalam kui nende keskmine eriheide 
2007. aastal. Samaväärsed sihttasemed 
tuleks kehtestada 2025. aastani.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Võttes arvesse, et autotööstusel on 
vaja piisavalt aega, et tagada 
kavandamiskindlus ja 
investeeringukindlus, on kohane määrata 
2025. aasta soovituslik CO2 -heitkoguste 
vähendamise sihttase käesolevas 
määruses.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Mario Pirillo
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas käesolevat määrust 
tuleks seoses 2020. aastale järgneva 
perioodiga muuta. Selline teave peaks 
põhinema hinnangul selle kohta, mil 
määral tuleb heidet liidu pikaajaliste 
kliimaeesmärkide saavutamiseks 
vähendada ning milline on mõju 
sõiduautode CO2-heite kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamisele. Seepärast tuleks need 
aspektid uuesti läbi vaadata ning komisjon 
peaks koostama aruande ja tegema 
vajaduse korral ettepanekuid sihttasemete 
kohta 2020. aasta järgsel perioodil.

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas käesolevat määrust 
tuleks seoses 2020. aastale järgneva 
perioodiga muuta. Selline teave peaks 
põhinema hinnangul selle kohta, mil 
määral tuleb heidet liidu pikaajaliste 
kliimaeesmärkide saavutamiseks 
vähendada ning milline on mõju 
sõiduautode CO2-heite kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamisele. Seepärast tuleks need 
aspektid uuesti läbi vaadata ning komisjon 
peaks koostama aruande ja tegema 
vajaduse korral ettepanekuid sihttasemete 
kohta 2020. aasta järgsel perioodil. 
Aruandes tuleks arvesse võtta kogu 
sõidukite olelusringi (kaasa arvatud 
tootmise ja kasutamisjärgse faasi) CO2-
heidet.

Or. it

Muudatusettepanek 41
Karin Kadenbach

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas käesolevat määrust 
tuleks seoses 2020. aastale järgneva 
perioodiga muuta. Selline teave peaks 
põhinema hinnangul selle kohta, mil 
määral tuleb heidet liidu pikaajaliste 

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas käesolevat määrust 
tuleks seoses 2020. aastale järgneva 
perioodiga muuta. Selline teave peaks 
põhinema hinnangul selle kohta, mil 
määral tuleb heidet liidu pikaajaliste 
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kliimaeesmärkide saavutamiseks 
vähendada ning milline on mõju 
sõiduautode CO2-heite kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamisele. Seepärast tuleks need 
aspektid uuesti läbi vaadata ning komisjon 
peaks koostama aruande ja tegema 
vajaduse korral ettepanekuid sihttasemete 
kohta 2020. aasta järgsel perioodil.

kliimaeesmärkide saavutamiseks 
vähendada, hinnangul selle kohta, milline 
on CO2-heite areng seoses olelusringi 
kolme etapiga – sõidukite tootmise, 
kasutamise ja käibest kõrvaldamisega,
ning milline on mõju sõiduautode CO2-
heite kulutõhusaks vähendamiseks vajaliku 
tehnoloogia väljatöötamisele. Seepärast 
tuleks need aspektid uuesti läbi vaadata 
ning komisjon peaks koostama aruande ja 
tegema vajaduse korral ettepanekuid 
sihttasemete kohta 2020. aasta järgsel 
perioodil.

Or. de

Selgitus

Heite vähendamine üksnes sõidukite kasutamise etapis tooks kaasa keskkonnamõjude 
suurenemise olelusringi tootmise ja ringlussevõtu etappides. Sõidukite heidete areng läbi 
kogu nende olelusringi tuleks seetõttu ligilähedaselt kindlaks teha, et heidete olulise 
suurenemise korral oleks võimalik varakult välja töötada vastumeetmete ettepanekud.

Muudatusettepanek 42
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu resolutsioon 
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas käesolevat määrust 
tuleks seoses 2020. aastale järgneva 
perioodiga muuta. Selline teave peaks 
põhinema hinnangul selle kohta, mil 
määral tuleb heidet liidu pikaajaliste 
kliimaeesmärkide saavutamiseks
vähendada ning milline on mõju 
sõiduautode CO2-heite kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamisele. Seepärast tuleks need 
aspektid uuesti läbi vaadata ning komisjon 
peaks koostama aruande ja tegema 

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas käesolevat määrust 
võiks seoses 2020. aastale järgneva 
perioodiga muuta. Selline teave peaks 
põhinema hinnangul selle kohta, mil 
määral tuleb heidet ja selle tagajärgi
vähendada ning milline on mõju
sõiduautode CO2-heite kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamisele. Seepärast tuleks need 
aspektid uuesti läbi vaadata ning komisjon 
peaks koostama aruande ja tegema 
vajaduse korral ettepanekuid sihttasemete 
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vajaduse korral ettepanekuid sihttasemete 
kohta 2020. aasta järgsel perioodil.

kohta 2020. aasta järgsel perioodil. Liidu 
pikaajaliste heite vähendamise 
eesmärkide kindlaksmääramise 
tingimuseks on ülemaailmse kokkuleppe 
saavutamine kasvuhoonegaaside heite 
vähendamise küsimuses.

Or. pl

Muudatusettepanek 43
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas käesolevat määrust 
tuleks seoses 2020. aastale järgneva
perioodiga muuta. Selline teave peaks 
põhinema hinnangul selle kohta, mil 
määral tuleb heidet liidu pikaajaliste 
kliimaeesmärkide saavutamiseks 
vähendada ning milline on mõju 
sõiduautode CO2-heite kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamisele. Seepärast tuleks need 
aspektid uuesti läbi vaadata ning 
komisjon peaks koostama aruande ja 
tegema vajaduse korral ettepanekuid 
sihttasemete kohta 2020. aasta järgsel 
perioodil.

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav määrata 
kindlaks CO2-heite vähendamise uus 
sihttase 2020. aastale järgnevaks
perioodiks. See eesmärk peaks põhinema 
hinnangul selle kohta, mil määral tuleb 
heidet liidu pikaajaliste kliimaeesmärkide 
saavutamiseks vähendada ning milline on 
mõju sõiduautode CO2-heite kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas käesolevat määrust 
tuleks seoses 2020. aastale järgneva 
perioodiga muuta. Selline teave peaks 
põhinema hinnangul selle kohta, mil 
määral tuleb heidet liidu pikaajaliste 
kliimaeesmärkide saavutamiseks 
vähendada ning milline on mõju 
sõiduautode CO2-heite kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamisele. Seepärast tuleks need 
aspektid uuesti läbi vaadata ning komisjon 
peaks koostama aruande ja tegema 
vajaduse korral ettepanekuid sihttasemete 
kohta 2020. aasta järgsel perioodil.

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas käesolevat määrust 
tuleks seoses 2020. aastale järgneva 
perioodiga muuta. Selline teave peaks 
põhinema hinnangul selle kohta, mil 
määral tuleb heidet liidu pikaajaliste 
kliimaeesmärkide saavutamiseks 
vähendada ning milline on mõju 
sõiduautode CO2-heite kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamisele. Seepärast tuleks 
kehtestada 2025. aasta sihttase käesolevas 
määruses ning komisjon peaks koostama 
aruande uute sõiduautode 2030. aasta ja 
sellele järgneva perioodi CO2-heitkoguste 
sihttaseme kohta.

Or. en

Selgitus

On oluline saata autotootjatele selge poliitiline sõnum vajaduse kohta jätkuvalt heitkoguseid 
vähendada ning pakkuda kavandamis- ja investeeringukindlust nii auto- kui ka autoosade 
tööstusele. Sõiduautode tootetsükkel on 5–7 aastat ning kaubikute puhul üle 10 aasta (ACEA). 
Seetõttu on oluline kokku leppida 2025. aasta sihttaseme osas ning määrata ajakava, mille 
jooksul muudetakse 2030. aasta sihttaset.

Muudatusettepanek 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas käesolevat määrust 
tuleks seoses 2020. aastale järgneva 
perioodiga muuta. Selline teave peaks 

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav määrata 
CO2-heite vähendamise sihttase 
2020. aasta järgseks perioodiks. See 
sihttase peaks põhinema hinnangul selle 



PE506.077v01-00 20/102 AM\928120ET.doc

ET

põhinema hinnangul selle kohta, mil 
määral tuleb heidet liidu pikaajaliste 
kliimaeesmärkide saavutamiseks 
vähendada ning milline on mõju 
sõiduautode CO2-heite kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamisele. Seepärast tuleks need 
aspektid uuesti läbi vaadata ning 
komisjon peaks koostama aruande ja 
tegema vajaduse korral ettepanekuid 
sihttasemete kohta 2020. aasta järgsel 
perioodil.

kohta, mil määral tuleb heidet liidu 
pikaajaliste kliimaeesmärkide 
saavutamiseks vähendada ning milline on 
mõju sõiduautode CO2-heite kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas käesolevat määrust 
tuleks seoses 2020. aastale järgneva 
perioodiga muuta. Selline teave peaks 
põhinema hinnangul selle kohta, mil 
määral tuleb heidet liidu pikaajaliste 
kliimaeesmärkide saavutamiseks 
vähendada ning milline on mõju 
sõiduautode CO2-heite kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamisele. Seepärast tuleks need 
aspektid uuesti läbi vaadata ning komisjon 
peaks koostama aruande ja tegema 
vajaduse korral ettepanekuid sihttasemete 
kohta 2020. aasta järgsel perioodil.

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas käesolevat määrust 
tuleks seoses 2020. aastale järgneva 
perioodiga muuta. Selline teave peaks 
põhinema hinnangul selle kohta, mil 
määral tuleb heidet liidu pikaajaliste 
kliimaeesmärkide saavutamiseks 
vähendada ning milline on mõju 
sõiduautode CO2-heite kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamisele. Seepärast tuleks need 
aspektid uuesti läbi vaadata, kui uued 
katsemeetmed on määratletud ja 
tehnoloogia praeguseid 
arengusuundumusi on võimalik paremini 
mõista. Komisjon koostab siis aruande ja 
tegema vajaduse korral ettepanekuid 
sihttasemete kohta 2020. aasta järgsel 
perioodil.

Or. fr
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Muudatusettepanek 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et autotööstus saaks teha
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas käesolevat määrust 
tuleks seoses 2020. aastale järgneva 
perioodiga muuta. Selline teave peaks 
põhinema hinnangul selle kohta, mil 
määral tuleb heidet liidu pikaajaliste 
kliimaeesmärkide saavutamiseks 
vähendada ning milline on mõju 
sõiduautode CO2-heite kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamisele. Seepärast tuleks need 
aspektid uuesti läbi vaadata ning komisjon 
peaks koostama aruande ja tegema 
vajaduse korral ettepanekuid sihttasemete 
kohta 2020. aasta järgsel perioodil.

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas käesolevat määrust 
tuleks seoses 2020. aastale järgneva 
perioodiga muuta. Selline teave peaks 
põhinema hinnangul selle kohta, mil 
määral tuleb heidet liidu pikaajaliste 
kliimaeesmärkide saavutamiseks 
vähendada ning milline on mõju 
sõiduautode CO2-heite kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamisele. Seepärast tuleks need 
aspektid uuesti läbi vaadata ning komisjon 
peaks koostama aruande ja tegema 
vajaduse korral ettepanekuid sihttasemete 
kohta 2020. aasta järgsel perioodil. 
Kõnealune aruanne peab võtma arvesse 
CO2-heidet autode kogu olelusringi vältel 
(kaasa arvatud tootmine ja kasutuselt 
kõrvaldamine).

Or. en

Muudatusettepanek 48
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Ökoloogilistel uuendustel on uute 
sõiduautode heitkoguste vähendamisel 
oluline osa. Praegune ökoloogiliste 
uuenduste tõukemehhanism ei toimi 
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nõuetekohaselt, peamine põhjus selleks 
on tingimused, mis on sätestatud 
komisjoni 25. juuli 2011. aasta 
rakendusmääruses (EL) nr 725/2011, 
millega kehtestatakse sõiduautode vähese 
CO2-heitega uuenduslike tehnoloogiate 
heakskiitmise ja sertifitseerimise kord 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/20091.
Selleks et ühtlustada ja lihtsustada 
uuenduslike tehnoloogiate kui 
ökoloogiliste uuenduste kinnitamise 
korda, peaks komisjon seda määrust 
muutma.
____________________
1 ELT L 194, 26.7.2011, lk 19.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Kuna õige ja mitteeksitav teave CO2-
heite ja kütusetarbimise kohta on väga 
tähtis, on selleks, et tarbijad teeksid 
teadvustatud valikuid, vaja pöörata 
maksimaalset tähelepanu selliste 
parameetrite ettenägemisele. Praegu 
erineb sõiduautode tegelik heide liikluses 
oluliselt praeguses katsetsüklis 
kindlaksmääratud väärtustest. Seetõttu on 
vaja töötada kiiresti välja täiustatud 
katsetsükkel.

Or. it

Muudatusettepanek 50
Mario Pirillo
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Selleks, et katsemenetlus näitaks 
uute sõiduautode tegelikku CO2 eriheidet, 
mis oleks lähedane autode tõelisele 
heiteväärtusele normaalsetes 
kasutustingimustes, peab Euroopa 
Komisjon tegutsema selleks, et töötataks 
esimesel võimalusel lõplikult välja uus 
rahvusvaheline katsemenetlus 
kergsõidukite kohta (World Light-duty 
test cylce-WLTC/P), nii et selle menetluse 
saaks Euroopas kasutusele võtta 
2014. aasta lõpuks ja seda rakendada 
alates 2017. aasta jaanuarist.

Or. it

Muudatusettepanek 51
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määruses on sätestatud, et komisjon 
viib läbi mõju hindamise katsemenetluste 
läbivaatamiseks, et kajastada sõiduautode 
CO2-heite tegelikke muutusi. See töö ei ole 
veel valmis, kuid seda tehakse ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjonis World Light 
Duty Test-menetluse väljatöötamise
raames. Seepärast on määruse (EÜ) nr 
443/2009 I lisas kehtestatud 2020. aasta 
heitenormid, mis on mõõdetud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 715/2007 ja määruse 
(EÜ) nr 692/2008 XII lisale. Kui 
katsemenetlusi muudetakse, tuleks I lisas 
kehtestatud heitenorme muuta, et tootjaid 
ja sõidukiklasse käsitlevad normid oleksid 
ranguse poolest võrreldavad.

(8) Määruses on sätestatud, et komisjon 
viib läbi mõju hindamise katsemenetluste 
läbivaatamiseks, et kajastada sõiduautode 
CO2-heite tegelikke muutusi. Seda tööd
tehakse ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjonis World Light Duty 
Test-menetluse (WLTP) väljatöötamise 
raames, peale töö valmimist peaks selle 
liidu õigusesse üle võtma. Kui see liidu 
õigusesse üle võetakse, peaks komisjon 
kaaluma vajadust täiendada WLTP-d 
lisasätetega, eelkõige seoses käesoleva 
määruse rakendamisega, selleks et 
tagada, et katsemenetlused kajastavad 
adekvaatselt tegeliku sõidu ajal tekkivaid 
heitkoguseid. Kuni WLTP lõpetamiseni on 
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määruse (EÜ) nr 443/2009 I lisas 
kehtestatud 2020. aasta heitenormid, mis 
on mõõdetud vastavalt määrusele (EÜ) 
nr 715/2007 ja määruse (EÜ) nr 692/2008 
XII lisale. Kui katsemenetlusi muudetakse, 
tuleks I lisas kehtestatud heitenorme 
muuta, et tootjaid ja sõidukiklasse 
käsitlevad normid oleksid ranguse poolest 
võrreldavad.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määruses on sätestatud, et komisjon 
viib läbi mõju hindamise katsemenetluste 
läbivaatamiseks, et kajastada sõiduautode 
CO2-heite tegelikke muutusi. See töö ei ole 
veel valmis, kuid seda tehakse ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjonis World Light 
Duty Test-menetluse väljatöötamise 
raames. Seepärast on määruse (EÜ) nr 
443/2009 I lisas kehtestatud 2020. aasta 
heitenormid, mis on mõõdetud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 715/2007 ja määruse 
(EÜ) nr 692/2008 XII lisale. Kui 
katsemenetlusi muudetakse, tuleks I lisas 
kehtestatud heitenorme muuta, et tootjaid 
ja sõidukiklasse käsitlevad normid oleksid 
ranguse poolest võrreldavad.

(8) Määruses on sätestatud, et komisjon 
viib läbi mõju hindamise katsemenetluste 
läbivaatamiseks, et kajastada sõiduautode 
CO2-heite tegelikke muutusi. See töö ei ole 
veel valmis, kuid seda tehakse ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjonis World Light 
Duty Test-menetluse väljatöötamise 
raames. Seepärast on määruse (EÜ) nr 
443/2009 I lisas kehtestatud 2020. aasta 
heitenormid, mis on mõõdetud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 715/2007 ja määruse 
(EÜ) nr 692/2008 XII lisale. Kui 
katsemenetlusi muudetakse, tuleks I lisas 
kehtestatud heitenorme muuta, et tootjaid 
ja sõidukiklasse käsitlevad normid oleksid 
ranguse poolest võrreldavad. Seepärast, 
kui World Light Duty Test-menetlust ei 
kiideta heaks 2014. aastaks, peaks 
Euroopa Komisjon asuma kiiresti 
muutma määruses (EÜ) nr 715/2007 
sätestatud ELi mõõtmisprotseduure, et 
võtta arvesse sõidukite tegelikke CO2-
jõudlusnäitajaid liikluses.

Or. it
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Muudatusettepanek 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määruses on sätestatud, et komisjon 
viib läbi mõju hindamise katsemenetluste 
läbivaatamiseks, et kajastada sõiduautode 
CO2-heite tegelikke muutusi. See töö ei ole 
veel valmis, kuid seda tehakse ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjonis World Light 
Duty Test-menetluse väljatöötamise 
raames. Seepärast on määruse (EÜ) nr 
443/2009 I lisas kehtestatud 2020. aasta 
heitenormid, mis on mõõdetud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 715/2007 ja määruse 
(EÜ) nr 692/2008 XII lisale. Kui 
katsemenetlusi muudetakse, tuleks I lisas 
kehtestatud heitenorme muuta, et tootjaid 
ja sõidukiklasse käsitlevad normid oleksid 
ranguse poolest võrreldavad.

(8) Määruses on sätestatud, et komisjon 
viib läbi mõju hindamise katsemenetluste 
läbivaatamiseks, et kajastada sõiduautode 
CO2-heite tegelikke muutusi. See töö ei ole 
veel valmis, kuid seda tehakse ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjonis World Light 
Duty Test-menetluse väljatöötamise 
raames. Seepärast ning võttes arvesse 
praeguse katsetsükli puudulikkust, peaks 
kiiresti välja töötama uue katsetsükli, mis 
näitab autode tegelikke heitkoguseid, 
välistades liikmesriikide lahknevaid 
tõlgendusi ning kõrvalekaldeid. Kuni uue 
katsetsükli vastuvõtmiseni on määruse 
(EÜ) nr 443/2009 I lisas kehtestatud 2020. 
aasta heitenormid, mis on mõõdetud 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 715/2007 ja 
määruse (EÜ) nr 692/2008 XII lisale. Kui 
katsemenetlusi muudetakse, tuleks I lisas 
kehtestatud heitenorme muuta, et tootjaid 
ja sõidukiklasse käsitlevad normid oleksid 
ranguse poolest võrreldavad.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määruses on sätestatud, et komisjon 
viib läbi mõju hindamise katsemenetluste 
läbivaatamiseks, et kajastada sõiduautode 

(8) Määruses on sätestatud, et komisjon 
viib läbi mõju hindamise katsemenetluste 
läbivaatamiseks, et kajastada sõiduautode 
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CO2-heite tegelikke muutusi. See töö ei ole 
veel valmis, kuid seda tehakse ÜRO
Euroopa Majanduskomisjonis World Light 
Duty Test-menetluse väljatöötamise 
raames. Seepärast on määruse (EÜ) nr 
443/2009 I lisas kehtestatud 2020. aasta 
heitenormid, mis on mõõdetud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 715/2007 ja määruse 
(EÜ) nr 692/2008 XII lisale. Kui 
katsemenetlusi muudetakse, tuleks I lisas 
kehtestatud heitenorme muuta, et tootjaid 
ja sõidukiklasse käsitlevad normid oleksid 
ranguse poolest võrreldavad.

CO2-heite tegelikke muutusi. See töö ei ole 
veel valmis, kuid seda tehakse ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjonis World Light 
Duty Test-menetluse (WLTP)
väljatöötamise raames. Seepärast on 
määruse (EÜ) nr 443/2009 I lisas 
kehtestatud 2020. aasta heitenormid, mis 
on mõõdetud vastavalt määrusele (EÜ) 
nr 715/2007 ja määruse (EÜ) nr 692/2008 
XII lisale. Selleks, et tagada, et käesolev 
määrus tagab oodatud heitkoguste 
vähenemise, peaks katsemenetlused 
muutma WLTP-ks alates 1. jaanuarist 
2016. aastal. Kui WLTP võetakse 
2016. aastal käesoleva määruse 
kohaldamisel kasutusele, tuleks I lisas 
kehtestatud heitenorme muuta, et tootjaid 
ja sõidukiklasse käsitlevad normid oleksid 
ranguse poolest võrreldavad.

Or. en

Selgitus

On üldtunnustatud, et praegune katsetsükkel ei kajasta täpselt tegelikke sõidutingimusi. Uue 
WLTP-menetluse lõpetamine on hästi edenenud ning see loodetakse lõpetada 2014. aastal. 
See lahendab mitmed praeguse NEDC katse probleemid. Uus WLTP-tsükkel ja menetlus 
peaks seega vastu võetama alates 2016. aastast.

Muudatusettepanek 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määruses on sätestatud, et komisjon 
viib läbi mõju hindamise katsemenetluste 
läbivaatamiseks, et kajastada sõiduautode 
CO2-heite tegelikke muutusi. See töö ei ole 
veel valmis, kuid seda tehakse ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjonis World Light 
Duty Test-menetluse väljatöötamise 
raames. Seepärast on määruse (EÜ) nr 
443/2009 I lisas kehtestatud 2020. aasta 

(8) Määruses on sätestatud, et komisjon 
viib läbi mõju hindamise katsemenetluste 
läbivaatamiseks, et kajastada sõiduautode 
CO2-heite tegelikke muutusi. See töö ei ole 
veel valmis, kuid seda tehakse ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjonis World Light 
Duty Test-menetluse väljatöötamise 
raames. Seepärast on määruse (EÜ) nr 
443/2009 I lisas kehtestatud 2020. aasta 
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heitenormid, mis on mõõdetud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 715/2007 ja määruse 
(EÜ) nr 692/2008 XII lisale. Kui 
katsemenetlusi muudetakse, tuleks I lisas 
kehtestatud heitenorme muuta, et tootjaid 
ja sõidukiklasse käsitlevad normid oleksid 
ranguse poolest võrreldavad.

heitenormid, mis on mõõdetud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 715/2007 ja määruse 
(EÜ) nr 692/2008 XII lisale. Katsetsükkel 
tuleks siiski pärast selle valmimist kaasata 
võimalikult kiiresti liidu 
seadusandlusesse. Komisjon peaks lisaks 
arvestama vajadusega täiendada WLTP-
menetlust lisasätetega selle kaasamisel 
ELi õigusesse, tagamaks tegelikus 
liikluses tekkiva heite adekvaatse 
kajastumise katsemenetlustes. Kui 
katsemenetlusi muudetakse, tuleks I lisas 
kehtestatud heitenorme muuta, et tootjaid 
ja sõidukiklasse käsitlevad normid oleksid 
ranguse poolest võrreldavad.

Or. de

Selgitus

Tarbijad peaksid saama usaldada ettenähtud tarbimise näitajaid. Kehtiv katsetsükkel pakub 
palju paindlikkust, see ei vasta tegelikkusele. WLTP-menetlus pakub tulevikus parendusi, kuid 
valmissaamine võtab veel aega. WLTP-d tuleks liidu õigusesse kaasamisel toetada ELi 
sätetega, kuna üleilmne tsükkel ei suuda ELi olukorda täielikult kajastada.

Muudatusettepanek 56
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Et luua piisav stiimul sõiduautode 
CO2 eriheite vähendamise parenduste 
sisseviimiseks, peaks ülemäärase heite 
maksu kohandama nii, et see kajastaks 
tehnoloogilisi kulusid ning tõenäolist 
käesoleva määruse järgimisega lisanduvat 
piirkulu.

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Mõned alternatiivsed kütused 
vähendavad oluliselt CO2-heidet, siiski on 
levinud arusaam, et kogu olelusringi 
arvestamisel võivad nende alternatiivsete 
kütuste CO2-heited olla suuremad kui 
tavakütuste CO2-heited. Kõigi 
alternatiivsete kütuste eelneva 
energiatootmisega seotud heiteid tuleks 
arvesse võtta, kuna nende turuosa kasvab.

Or. de

Selgitus

Määrus 443/2009 hõlmab ainult sõidukite heitgaase, kuid mitte heiteid, mis tekivad nn 
nullheitega sõidukite puhul elektri või vesiniku tootmise tõttu, kuigi nende tegelikud heited 
võivad olla oluliselt suuremad. Selleks et tagada, et tootjad valivad mootorid, mis tekitavad 
kõige väiksemaid koguheiteid, peaks käesolev määrus võtma arvesse ka kõiki eelnevalt 
tekkinud heiteid, nagu on tavaks USAs.

Muudatusettepanek 58
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) „Konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava” soovituste kohaselt kehtib 
54 % kuni 67 % vähendamise sihttase 
kogu transpordisektorile. Selleks et 
julgustada autotööstust veelgi vähendama 
uute registreeritud sõidukite heitkoguseid 
ning et oleks võimalik võrrelda erinevaid 
mõõdikuid ja parameetreid, on vaja 
pikaajalist lähenemisviisi, mis seaks uued 
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sihttasemed 2020. aasta järgseks 
perioodiks. Need sihttasemed peaksid 
toetama liidu rahvusvahelise tasandi 
juhtivat rolli vähese CO2-heitega sõidukite 
valdkonnas, edendama selle valdkonna 
teadus- ja arendustegevust ning vähese 
CO2-heitega sõidukite tarbijate ja 
turupoolset heakskiitu, järgides samal ajal 
tasukohasust ja sotsiaalset võrdsust.
Komisjon peaks esitama üksikasjaliku 
ajakava, et uurida, arutada ja otsustada 
kõiki vastavaid küsimusi koos kõigi 
asjaomaste sidusrühmadega, selleks et 
määrata 2020. aastale järgneva perioodi 
sihttase hiljemalt 2017. aastal, et 
võimaldada tööstusharul piisavalt pikka 
täitmisaega selle sihttaseme 
saavutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjonile tuleks anda volitused 
võtta vastu õigusakte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
korras eriheite sihttasemetest tehtavaid 
erandeid käsitlevate eeskirjade 
täiendamiseks, andmetele esitatavate 
nõuete muutmiseks CO2-heite seire 
eesmärgil ning I lisas CO2 eriheite 
arvutamiseks sätestatud valemi 
kohandamiseks vastavalt sõidukimassi 
näitaja ja määruses (EÜ) nr 715/2007 
osutatud CO2 eriheite mõõtmist käsitleva 
reguleeriva katsemenetluse muudatustele. 
On eriti oluline, et komisjon viiks 
ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 

(12) Komisjonile tuleks anda volitused 
võtta vastu õigusakte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
korras eriheite sihttasemetest tehtavaid 
erandeid käsitlevate eeskirjade 
täiendamiseks, andmetele esitatavate 
nõuete muutmiseks CO2-heite seire 
eesmärgil ning I lisas CO2 eriheite 
arvutamiseks sätestatud valemi 
kohandamiseks vastavalt sõidukimassi 
näitaja ja sõiduki katteala määruses (EÜ) 
nr 715/2007 osutatud CO2 eriheite 
mõõtmist käsitleva reguleeriva 
katsemenetluse muudatustele. On eriti 
oluline, et komisjon viiks ettevalmistava 
töö käigus läbi nõuetekohased 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
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õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjonile tuleks anda volitused 
võtta vastu õigusakte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
korras eriheite sihttasemetest tehtavaid 
erandeid käsitlevate eeskirjade 
täiendamiseks, andmetele esitatavate 
nõuete muutmiseks CO2-heite seire 
eesmärgil ning I lisas CO2 eriheite 
arvutamiseks sätestatud valemi 
kohandamiseks vastavalt sõidukimassi 
näitaja ja määruses (EÜ) nr 715/2007 
osutatud CO2 eriheite mõõtmist käsitleva 
reguleeriva katsemenetluse muudatustele. 
On eriti oluline, et komisjon viiks 
ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(12) Komisjonile tuleks anda volitused 
võtta vastu õigusakte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
korras eriheite sihttasemetest tehtavaid 
erandeid käsitlevate eeskirjade 
täiendamiseks, andmetele esitatavate 
nõuete muutmiseks CO2-heite seire 
eesmärgil ning I lisas CO2 eriheite 
arvutamiseks sätestatud valemi 
kohandamiseks vastavalt sõidukimassi 
näitaja ja sõiduki katteala ja määruses 
(EÜ) nr 715/2007 osutatud CO2 eriheite 
mõõtmist käsitleva reguleeriva 
katsemenetluse muudatustele. On eriti 
oluline, et komisjon viiks ettevalmistava 
töö käigus läbi nõuetekohased 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. de

Selgitus

CO2-piirväärtused peavad arvesse võtma ka auto kasulikkust. Kaalu ja kasulikkuse vahel ei 
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ole otsest seost. Sõiduki katteala, s.t teljelaius (teljevahe korrutada rööpmega) annab 
kasulikkusest parema ettekujutuse. Ka USAs kasutatakse katteala kasulikkuse parameetrina. 
Katteala kasutamine parameetrina astuks vastu suundumusele, et autod muutuvad järjest 
raskemaks, ning soodustaks kergehitust.

Muudatusettepanek 61
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjonile tuleks anda volitused 
võtta vastu õigusakte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
korras eriheite sihttasemetest tehtavaid 
erandeid käsitlevate eeskirjade 
täiendamiseks, andmetele esitatavate 
nõuete muutmiseks CO2-heite seire 
eesmärgil ning I lisas CO2 eriheite 
arvutamiseks sätestatud valemi 
kohandamiseks vastavalt sõidukimassi
näitaja ja määruses (EÜ) nr 715/2007 
osutatud CO2 eriheite mõõtmist käsitleva 
reguleeriva katsemenetluse muudatustele. 
On eriti oluline, et komisjon viiks 
ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(12) Komisjonile tuleks anda volitused 
võtta vastu õigusakte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
korras eriheite sihttasemetest tehtavaid 
erandeid käsitlevate eeskirjade 
täiendamiseks, andmetele esitatavate 
nõuete muutmiseks CO2-heite seire 
eesmärgil ning I lisas CO2 eriheite 
arvutamiseks sätestatud valemi 
kohandamiseks vastavalt sõiduki katteala
näitaja ja määruses (EÜ) nr 715/2007 
osutatud CO2 eriheite mõõtmist käsitleva 
reguleeriva katsemenetluse muudatustele. 
On eriti oluline, et komisjon viiks 
ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Sõiduki mass ei näita hästi tema kasulikkust ning seetõttu ei tohiks seda kasutada eriheite 
sihttasemete määratlemiseks. Katteala (rattarööbe korrutada teljevahega) seevastu aga on 
parem kasulikkuse parameeter: see on neutraalsem, püsivam ja kajastab paremini auto 
kasulikkust. Autoostjad võivad valida autot suuruse, kuid mitte kaalu järgi. Kattealapõhine 
regulatsioon tasuks tootjatele täielikult ära jõupingutused autode kergekaalulisemaks 
muutmisel.
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Muudatusettepanek 62
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjonile tuleks anda volitused 
võtta vastu õigusakte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
korras eriheite sihttasemetest tehtavaid 
erandeid käsitlevate eeskirjade 
täiendamiseks, andmetele esitatavate 
nõuete muutmiseks CO2-heite seire 
eesmärgil ning I lisas CO2 eriheite 
arvutamiseks sätestatud valemi 
kohandamiseks vastavalt sõidukimassi 
näitaja ja määruses (EÜ) nr 715/2007 
osutatud CO2 eriheite mõõtmist käsitleva 
reguleeriva katsemenetluse muudatustele. 
On eriti oluline, et komisjon viiks 
ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(12) Komisjonile tuleks anda volitused 
võtta vastu õigusakte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
korras eriheite sihttasemetest tehtavaid 
erandeid käsitlevate eeskirjade 
täiendamiseks, andmetele esitatavate 
nõuete muutmiseks CO2-heite seire 
eesmärgil ning I lisas CO2 eriheite 
arvutamiseks sätestatud valemi 
kohandamiseks vastavalt sõidukimassi ja 
katteala näitaja ning määruses (EÜ) nr 
715/2007 osutatud CO2 eriheite mõõtmist 
käsitleva reguleeriva katsemenetluse 
muudatustele. On eriti oluline, et komisjon 
viiks ettevalmistava töö käigus läbi
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Komisjon on hinnanud sõiduki 
katteala andmete kättesaadavust ja nende 
kasutamist kasulikkuse parameetrina I 

välja jäetud
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lisa valemis. Sellised andmed on 
kättesaadavad ning nende võimalikku 
kasutamist on mõjuhinnangus käsitletud; 
selle põhjal on jõutud järeldusele, et 2020. 
aasta sihttaseme arvutamise valemis 
tuleks kasulikkuse parameetrina kasutada 
massi. Tulevase läbivaatamise käigus 
tuleks siiski kaaluda kulude vähendamist 
ning kasu, mida saadaks, kui kasulikkuse 
parameetriks oleks sõiduki katteala.

Or. fr

Muudatusettepanek 64
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Komisjon on hinnanud sõiduki 
katteala andmete kättesaadavust ja nende 
kasutamist kasulikkuse parameetrina I lisa 
valemis. Sellised andmed on kättesaadavad 
ning nende võimalikku kasutamist on 
mõjuhinnangus käsitletud; selle põhjal on 
jõutud järeldusele, et 2020. aasta 
sihttaseme arvutamise valemis tuleks 
kasulikkuse parameetrina kasutada massi. 
Tulevase läbivaatamise käigus tuleks 
siiski kaaluda kulude vähendamist ning 
kasu, mida saadaks, kui kasulikkuse 
parameetriks oleks sõiduki katteala.

(14) Komisjon on hinnanud sõiduki 
katteala andmete kättesaadavust ja nende 
kasutamist kasulikkuse parameetrina I lisa 
valemis. Sellised andmed on kättesaadavad 
ning nende võimalikku kasutamist on 
mõjuhinnangus käsitletud. Peale selle 
peaks eelkõige kulude vähendamise 
põhjal, määrama massi asemel 
kasulikkuse parameetriks sõiduki katteala.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Komisjon on hinnanud sõiduki 
katteala andmete kättesaadavust ja nende 
kasutamist kasulikkuse parameetrina I lisa 
valemis. Sellised andmed on kättesaadavad 
ning nende võimalikku kasutamist on 
mõjuhinnangus käsitletud; selle põhjal on 
jõutud järeldusele, et 2020. aasta 
sihttaseme arvutamise valemis tuleks 
kasulikkuse parameetrina kasutada massi. 
Tulevase läbivaatamise käigus tuleks 
siiski kaaluda kulude vähendamist ning 
kasu, mida saadaks, kui kasulikkuse 
parameetriks oleks sõiduki katteala.

(14) Komisjon on hinnanud sõiduki 
katteala („footprint”) andmete 
kättesaadavust ja nende kasutamist 
kasulikkuse parameetrina I lisa valemis. 
Sellised andmed on kättesaadavad ning 
nende võimalikku kasutamist on 
mõjuhinnangus käsitletud. Selle põhjal on 
jõutud järeldusele, et 2020. aasta 
sihttaseme arvutamise valemis tuleks 
kasulikkuse parameetrina kasutada massi, 
kuna tootjad on kavandanud oma nõuete 
täitmise viisi 2020. aastani eeldusel, et 
praegust parameetrit kasutatakse ka 
edaspidi. Kulude vähendamine ning kasu, 
mida saadaks, kui kasulikkuse 
parameetriks oleks sõiduki katteala, 
õigustavad siiski selle kasutamist 
kasulikkuse parameetrina alates 
2025. aastast. Tagamaks edaspidist 
sujuvat üleminekut massilt sõiduki 
kattealale, on asjakohane kehtestada 
sõiduki katteala põhjal valem, mida saab 
alates 2016. aastast kasutada 
alternatiivsena massil põhineva valemi 
kõrval.

Or. de

Selgitus

Katteala kasutamine astuks vastu suundumusele, et autod muutuvad järjest raskemaks, ning 
soodustaks kergehitust, milleks seni stiimul puudub.

Muudatusettepanek 66
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Pikaajaliste eesmärkide 
saavutamiseks peaks komisjon kaaluma 
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uusi meetodeid, eelkõige kõvera kallet, 
kasulikkuse parameetrit ja ülemääraste 
heitkoguste maksu kava. Sotsiaalse 
õigluse ja säästvuse huvides ei tohiks 
alates 2025. aastast olla kasulikkuse 
parameetreid ega tõuse.

Or. en

Selgitus

Väga väikese süsinikdioksiidiheitega sõidukite tehnoloogiate laialdasem turuletulek muudab 
kasulikkuse parameetrid ja tõusud ebavajalikuks, kuna tootjad on võimelised saavutama 
nullemissiooni.

Muudatusettepanek 67
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse alates 
2020. aastast uute sõiduautode keskmise 
heite sihttasemeks 95 g CO2/km, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
715/2007 ja määruse (EÜ) nr 692/2008 XII 
lisaga ja selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.

Käesoleva määrusega kehtestatakse alates 
2020. aastast uute sõiduautode keskmise 
heite sihttasemeks 80 g CO2/km, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
715/2007 ja määruse (EÜ) nr 692/2008 XII 
lisaga ja selle rakendusmeetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse alates 
2020. aastast uute sõiduautode keskmise 
heite sihttasemeks 95 g CO2/km, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
715/2007 ja määruse (EÜ) nr 692/2008 XII 
lisaga ja selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.

Käesoleva määrusega kehtestatakse alates 
2020. aastast uute sõiduautode keskmise 
heite sihttasemeks 70 g CO2/km, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
715/2007 ja määruse (EÜ) nr 692/2008 XII 
lisaga ja selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.

Or. en

Selgitus

2012. aasta juunis kutsus Saksa Liidupäev föderaalvalitsust toetama Euroopa Liidu 
ambitsioonikat 70 g/km 2020. aasta eesmärki, mis toetaks ambitsioonikaid ja hädavajalikke 
ELi kliimaeesmärke.

Muudatusettepanek 69
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse alates 
2020. aastast uute sõiduautode keskmise 
heite sihttasemeks 95 g CO2/km, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
715/2007 ja määruse (EÜ) nr 692/2008 XII 
lisaga ja selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.

Käesoleva määrusega kehtestatakse alates 
2020. aastast uute sõiduautode keskmise 
heite sihttasemeks 95 g CO2/km, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
715/2007 ja määruse (EÜ) nr 692/2008 XII 
lisaga ja selle rakendusmeetmetega.

Or. en

Selgitus

Praegused seadusemuudatused peaksid keskenduma uue autopargi keskmisele CO2
heitkoguse sihttasemele. Innovatiivseid tehnoloogialahendusi peaks käsitlema ja neid 
käsitletakse teises õigusaktis, määruses 725/2011, mida ei muudeta.
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Muudatusettepanek 70
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõik:
„Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute sõiduautode 
keskmise heite sihttasemeks 60 g CO2/km, 
mida mõõdetakse kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 715/2007 ja selle 
rakendusmeetmetega ning määruse (EÜ) 
nr 692/2008 XII lisaga.”

Or. en

Muudatusettepanek 71
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklisse 1 lisatakse pärast teist 
lõiku järgmine lõik:
„Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute sõiduautode 
keskmise heite piirväärtuseks 50 g 
CO2/km, mida mõõdetakse kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja määruse 
(EÜ) nr 692/2008 XII lisaga ja selle 
rakendusmeetmetega ning innovatiivsete 
tehnoloogialahendustega.”

Or. de
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Selgitus

CO2 eesmärk on vaja juba praegu 2025. aastaks juba praegu seadusega kehtestada. See 
eeldab pikaajalisi stiimulileid säästlike sõidukite arendamiseks. 2020. aasta piirväärtus on 
juba täna saavutatav tänu praegusel ajal kättesaadavate säästlike sõidukimudelitele kõigist 
sõidukiliikidest.

Muudatusettepanek 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1– lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõik:
„Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute sõiduautode 
keskmise heite sihttasemeks 65 g CO2/km, 
mida mõõdetakse kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 715/2007 ja selle 
rakendusmeetmetega ning määruse (EÜ) 
nr 692/2008 XII lisaga ning innovatiivsete 
tehnoloogialahendustega.”

Or. en

Muudatusettepanek 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõik:
„Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute sõiduautode 
keskmise heite sihttasemeks 70 g CO2/km, 
mida mõõdetakse kooskõlas määrusega 
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(EÜ) nr 715/2007 ja selle 
rakendusmeetmetega ning määruse (EÜ) 
nr 692/2008 XII lisaga.”

Or. en

Muudatusettepanek 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõik:
„Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute sõiduautode 
keskmise heite sihttasemeks 70 g CO2/km, 
mida mõõdetakse kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 715/2007 ja selle 
rakendusmeetmetega ning määruse (EÜ) 
nr 692/2008 XII lisaga.”

Or. en

Selgitus

Hinnangu järgi loob vajadus toota ELis energiatõhusamaid sõidukeid 2030. aastaks 110 000 
uut töökohta, eelkõige keemia- ning elektroonikatööstustes (McKinsey). Sõidukite 
kütusetõhususe suurendamine võimaldab kõigil juhtidel aasta lõikes märkimisväärselt säästa.

Muudatusettepanek 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse pärast teist lõiku 
järgmine lõik:
„Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute sõiduautode 
keskmise heite sihttaseme vahemikuks 
65 g CO2/km kuni 75 g CO2/km vastavalt 
artikli 13 lõikele 5.”

Or. de

Selgitus

Oluline on määrata sihttasemed juba varakult, et võimaldada tööstusele kavandamiskindlust. 
Samas on siiski keeruline juba täna täpselt teada, milline sihttase on mõistlik. Sel põhjusel on 
mõttekas näidata n-ö koridor, mille raames hiljem tase kehtestatakse. Arvukate uuringute ja 
eksperdiarvamuste kohaselt on tasemed 65 g ja 75 g CO2/ km realistlikud.

Muudatusettepanek 76
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse pärast teist lõiku 
järgmine lõik:
„Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute sõiduautode 
keskmise heite sihttasemeks heitevahemik 
65–75 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
määruse (EÜ) nr 692/2008 XII lisaga 
ning selle rakendusmeetmetega. Enne 
sellisele sihttaseme kehtestamist viib 
Euroopa Komisjon läbi mõju hindamise 
pigem nende uute sõiduautode 
tehnoloogilise teostatavuse kui nende 
turul omaksvõtmise astme põhjal.”
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Or. it

Muudatusettepanek 77
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõik:
„Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute sõiduautode 
keskmise heite sihttasemeks 60 g CO2/km, 
mida kohaldatakse autopargi uutele 
sõiduautodele ja mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
määruse (EÜ) nr 692/2008 XII lisaga 
ning selle rakendusmeetmetega.”

Or. fr

Selgitus

On vaja, et autotootjatel oleksid edasipüüdlikud ja pikaajalised eesmärgid. Seetõttu tundub 
ambitsioonikas sihttase 2025. aastaks vajalik.

Muudatusettepanek 78
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse pärast teist lõiku 
järgmine lõik:
„Alates 1. jaanuarist 2017 asendatakse 
uute sõiduautode CO2-heite mõõtmiseks 
määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja selle 
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ajakohastamise sätetega kehtestatud 
katsemenetlused rahvusvahelise 
katsemenetlusega kergsõidukite kohta 
(World Light-Duty Test Cycle-WLTC/P).”

Or. it

Muudatusettepanek 79
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 1a
Kasulikkuse parameeter ja tõus
Sotsiaalse õigluse ja säästvuse huvides ei 
tohiks alates 2025. aastast olla 
kasulikkuse parameetreid ega tõuse.”

Or. en

Selgitus

Väga väikese süsinikdioksiidiheitega sõidukite tehnoloogiate laialdasem turuletulek muudab 
kasulikkuse parameetrid ja tõusud ebavajalikuks, kuna tootjad on võimelised saavutama 
nullemissiooni.

Muudatusettepanek 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artiklile 2 lisatakse järgmine lõige 4: välja jäetud
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4. Artiklit 4, artikli 8 lõike 4 punkte b ja c, 
artiklit 9 ja artikli 10 lõike 1 punkte a ja c 
ei kohaldata selliste tootjate suhtes, kes on 
koos kõigi nendega seotud ettevõtjatega 
tootnud alla 500 ELis eelmisel 
kalendriaastal registreeritud uue 
sõiduauto.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artiklit 4, artikli 8 lõike 4 punkte b ja c, 
artiklit 9 ja artikli 10 lõike 1 punkte a ja c 
ei kohaldata selliste tootjate suhtes, kes on 
koos kõigi nendega seotud ettevõtjatega 
tootnud alla 500 ELis eelmisel 
kalendriaastal registreeritud uue sõiduauto.

4. Artiklit 4, artikli 8 lõike 4 punkte b ja c, 
artiklit 9 ja artikli 10 lõike 1 punkte a ja c 
ei kohaldata selliste tootjate suhtes, kes on 
koos kõigi nendega seotud ettevõtjatega 
tootnud alla 1000 ELis eelmisel 
kalendriaastal registreeritud uue sõiduauto.

Or. fr

Muudatusettepanek 82
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 3 lõike 1 punkt f asendatakse 
järgmisega:
„f) „süsinikdioksiidi eriheide” –
sõiduauto süsinikdioksiidi heide, mis on 
mõõdetud kooskõlas uue World Light
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Duty Test-menetlusega (WLTP). 
Sõiduautode osas, mille tüüp ei ole 
määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaselt 
kinnitatud, tähendab „süsinikdioksiidi 
eriheide” süsinikdioksiidi heitkoguseid, 
mis on mõõdetud määruses (EÜ) nr 
692/2008 määratletud 
mõõtmisprotseduuri kohaselt või selliste 
sõiduautode süsinikdioksiidi heitkoguse 
kindlaksmääramiseks vastu võetud 
komisjoni menetluste kohaselt; käesoleva 
punkti kohaldamise eesmärkide 
saavutamiseks kohaldatakse määruses 
(EÜ) nr 715/2007 ja määruses (EÜ) nr 
692/2008 kehtestatud ning 1. jaanuaril 
2016. aastal jõustuvate 
mõõtmisprotseduuride muudatusi alates 
nimetatud aastast;”

Or. en

Selgitus

On üldtunnustatud, et praegune katsetsükkel ei kajasta täpselt tegelikke sõidutingimusi. Uue 
WLTP menetluse lõpetamine on hästi edenenud ning see loodetakse lõpetada 2014. aastal. 
See lahendab mitmed praeguse NEDC-katse probleemid. Uus WLTP-tsükkel ja menetlus 
peaks seega vastu võetama alates 2016. aastast.

Muudatusettepanek 83
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 3 lõike 1 punkt f asendatakse 
järgmisega:
„f) süsinikdioksiidi eriheide” – vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 715/2007 mõõdetud 
ning vastavustunnistusel süsinikdioksiidi 
heitkogusena (kombineeritult) märgitud 
sõiduauto süsinikdioksiidi heitkogus. 
Sõiduautode osas, mille tüüp ei ole 
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määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaselt 
kinnitatud, tähendab „süsinikdioksiidi 
eriheide” süsinikdioksiidi heitkoguseid, 
mis on mõõdetud määruses (EÜ) nr 
692/2008 määratletud 
mõõtmisprotseduuri kohaselt või selliste 
sõiduautode süsinikdioksiidi heitkoguse 
kindlaksmääramiseks vastu võetud 
komisjoni menetluste kohaselt; selle 
punkti kohaldamiseks 1. jaanuarist 2017 
tuleb asendada eespool kirjeldatud 
mõõtmisprotseduurid World Light Duty 
Test-menetluse katsetsükliga.“

Or. it

Muudatusettepanek 84
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artiklile 4 lisatakse järgmine lõik:
„95 g CO2/km sihttaseme järgimiseks 
võetakse arvesse 100 % kõiki tootja 
sõiduautosid, mis on asjaomasel aastal 
registreeritud.”

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni taustauuring näitas, et 95 g sihttaseme saavutamine 2020. aastaks on 
teostatav ning seega pole järk-järguline rakendamine vajalik.

Muudatusettepanek 85
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
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Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artikkel 5 sõnastatakse järgmiselt:
„Artikkel 5
Erisoodustused sihttaseme 95 g CO2/km 
saavutamiseks
1. eriheite keskmise taseme arvutamisel
arvestatakse 2020.–2023. aastani
1,3 sõiduautona ja alates 2024. aastast 
ühe sõiduautona igat uut sõiduautot, 
mille CO2 eriheide on alla 35 g CO2
kilomeetri kohta.
1a. Erisoodustustest tuletatud sihttaseme 
kasvule iga tootja kohta seatakse 
ülempiiriks 2 g CO2 kilomeetri kohta.
1b. Kasutamata erisoodustuste osaline või 
täielik üleviimine ühest kalendriaastast 
teise ei ole võimalik.”

Or. en

Selgitus

Erisoodustusi võib kasutada vähese süsinikdioksiidi heitega sõidukite arendamise kulude 
kompenseerimiseks, aga sellele peaks seadma ülempiiri, et vältida sihttaseme eesmärgi 
lagunemist.

Muudatusettepanek 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artikkel 5 sõnastatakse järgmiselt:
„Artikkel 5
Üliühikud
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(1) CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide jääb alla
50 % käesolevas määruses sätestatud 
tootjale ette nähtud eriheite sihttaseme, 
järgmiselt:
– 2012. aastal 3,5 sõidukina;
– 2013. aastal 3,5 sõidukina;
– 2014. aastal 2,5 sõidukina;
– 2015. aastal 2,5 sõidukina;
– 2016. aastal 2,5 sõidukina;
– 2017. aastal 2,5 sõidukina;
– 2018. aastal 2 sõidukina;
– 2019. aastal 2 sõidukina;
– 2020. aastal 2 sõidukina.
(1 a) Lõike 1 kohast mitmekordset 
arvestust kohaldatakse üksnes juhul, kui 
tootja CO2 eriheite keskmine tase ei ületa 
vastaval kalendriaastal tema eriheite 
sihttaset rohkem kui 15 %.
(1 b) Aastatel 2016–2020 võivad tootjad 
lõikes 1 sätestatud üliühikud koguda 
kokku artikli 8 lõikes 3a osutatud 
registrisse. Üleliigsed üliühikud kantakse 
automaatselt registrisse üle.
(1 c) Vahemikus 1. jaanuar 2016 – 31. 
detsember 2023 võivad tootjad taotleda 
komisjonilt nende lõike 1b kohaselt 
kogutud üliühikute osalise või täieliku 
arvestamise arvessevõtmist 
süsinikdioksiidi eriheite keskmise taseme 
arvutamisel.”

Or. de

Selgitus

Et võtta arvesse uute sõidukite CO2-heite võimalikult suurt vähendamist, peaks tootjatel 
olema stiimulid. Ranged nõuded ei aita. Pigem tuleks ka sõidukid, mis jäävad alla tootjate 
eesmärkidele, kaasata stiimulite süsteemi, et soodustada kliimasõbralikke uuendusi. Kuna 
CO2 vähendamine toimub sageli hüppeliselt (nt uute mootorite juurutamisel), peaks tootjatel 
olema võimalus üliühikuid koguda.
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Muudatusettepanek 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artikkel 5 sõnastatakse järgmiselt:
„Artikkel 5
Üliühikud
(1) CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 
50 g CO2 kilomeetri kohta.
– 2012. aastal 3,5 sõidukina;
– 2013. aastal 3,5 sõidukina;
– 2014. aastal 2,5 sõidukina;
– 2015. aastal 2,5 sõidukina;
– 2016. aastal 2,5 sõidukina;
– 2017. aastal 2,5 sõidukina;
– 2018. aastal 2 sõidukina;
– 2019. aastal 2 sõidukina;
– 2020. aastal 1 sõidukina.
(1 a) Lõike 1 kohast mitmekordset 
arvestust kohaldatakse üksnes juhul, kui 
tootja CO2 eriheite keskmine tase 
(korrutusteguri toimel) ei ületa tema 
eriheite sihttaset rohkem kui 2 g.
(1 b) Vahemikus 1. jaanuar 2016 – 31. 
detsember 2019 võivad tootjad paluda 
komisjonil võtta nende lõike 3 kohaselt 
kogutud üliühikuid arvesse 
süsinikdioksiidi eriheite keskmise taseme 
arvutamisel.”

Or. de
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Selgitus

Üliühikute vahend kehtestati 2009. aastal ajalise piiranguga, et kiirendada ja kergendada 
ülimadala CO2-heitega sõidukite tootmist. Selle vahendi kasutamist võib pikendada, kuid see 
ei tohi üldeesmärki pehmendada. Sel põhjusel peaks üliühikutele kehtestama ülempiiri, nii et 
oleks selgelt ja arusaadavalt näha, milline mõju on neil üldeesmärgile. Käesolev 
muudatusettepanek nõuab tingimata artikli 5a kustutamist.

Muudatusettepanek 88
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artiklile 5 lisatakse järgmine lõik:
„Korrutusteguri kohaldamine ei tohi 
suurendada eriheite sihttaset rohkem kui 
2 g CO2/km.”

Or. en

Muudatusettepanek 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Artiklile 5 lisatakse järgmine lõik:
„Artiklis 5 ettenähtud erisoodustusi ei tohi 
säilitada eesmärgiga võtta need arvesse 
pärast 2020. aastat.”

Or. en
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Muudatusettepanek 90
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artikli 5 järele lisatakse järgmine 
artikkel:

välja jäetud

Artikkel 5a
Erisoodustused eesmärgi 95 g CO2 
kilomeetri kohta saavutamiseks
1. Eriheite keskmise taseme arvutamisel 
arvestatakse 2020.–2023. aastani 
1,3 sõiduautona ja alates 2024. aastast 
ühe sõiduautona igat uut sõiduautot, 
mille CO2 eriheide on alla 35 g CO2 
kilomeetri kohta.
2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.

Or. en

Selgitus

Vähese süsinikdioksiidi heitega autode arendamise ja turustamise edendamiseks peaks EL 
kehtestama ambitsioonikad CO2-sihttasemed 2020. aastale järgnevaks perioodiks, mitte 
õõnestama 2020. aasta sihttaset virtuaalsete sõidukite arvelt. Elektri- ja vesinikkütusega 
sõidukite osas kehtiv nullemissiooni eeldus juba eelistab selliseid tehnoloogiaid, jättes 
arvestamata eelnevad heitkogused.

Muudatusettepanek 91
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artikli 5 järele lisatakse järgmine 
artikkel:

välja jäetud

Artikkel 5a
Erisoodustused eesmärgi 95 g CO2 
kilomeetri kohta saavutamiseks
1. Eriheite keskmise taseme arvutamisel 
arvestatakse 2020.–2023. aastani 
1,3 sõiduautona ja alates 2024. aastast 
ühe sõiduautona igat uut sõiduautot, 
mille CO2 eriheide on alla 35 g CO2 
kilomeetri kohta.
2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artikli 5 järele lisatakse järgmine 
artikkel.

välja jäetud

„Artikkel 5a
Erisoodustused eesmärgi 95 g CO2
kilomeetri kohta saavutamiseks
1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 
2024. aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 
35 g CO2 kilomeetri kohta.
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2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.”

Or. de

Muudatusettepanek 93
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erisoodustused eesmärgi 95 g CO2
kilomeetri kohta saavutamiseks

Bonus-malus süsteem kooskõlas turuga 
väga väikese süsinikdioksiidiheitega 
autodele

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 
2024. aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 
35 g CO2 kilomeetri kohta.

1. Tunnistades väga väikese 
süsinikdioksiidi heitega autodesse 
investeerinud tootjate esialgset ebasoodsat 
olukorda seoses kõrgete innovatsiooni ja 
arenduskuludega, muudetakse artiklis 4 
osutatud süsinikdioksiidi sihttaset iga 
tootja kohta järgmiselt:
(a) iga terve protsendipunkti selle kohta, 
mille võrra tootja autopargi müüdud uute 
väga väikese süsinikdioksiidiheitega 
autode osakaal on alla liidu keskmist 
turuosa, vähendatakse selle tootja CO2-
sihttaset 2 g CO2/km võrra.

(a) iga terve protsendipunkti selle kohta, 
mille võrra tootja autopargi müüdud uute 
väga väikese süsinikdioksiidiheitega 
autode osakaal on üle liidu keskmist 
turuosa, suurendatakse selle tootja CO2-
sihttaset 2 g CO2/km võrra.

2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 

2. Liikmesriigid avalikustavad eelneva 
kalendriaasta väga väikese 
süsinikdioksiidiheitega sõidukite arvu 
tootja kohta igal aastal 28. veebruariks.”
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tootja kohta.”

Or. en

Muudatusettepanek 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artikli 5 järele lisatakse järgmine 
artikkel.

välja jäetud

„Artikkel 5a
Erisoodustused eesmärgi 95 g CO2
kilomeetri kohta saavutamiseks
1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 
2024. aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 
35 g CO2 kilomeetri kohta.
2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.”

Or. de

Muudatusettepanek 95
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artikli 5 järele lisatakse järgmine 
artikkel:

välja jäetud

„Artikkel 5a
Erisoodustused eesmärgi 95 g CO2
kilomeetri kohta saavutamiseks
1. Eriheite keskmise taseme arvutamisel 
arvestatakse 2020.–2023. aastani 
1,3 sõiduautona ja alates 2024. aastast 
ühe sõiduautona igat uut sõiduautot, 
mille CO2 eriheide on alla 35 g CO2
kilomeetri kohta.
2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.”

Or. en

Muudatusettepanek 96
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artikli 5 järele lisatakse järgmine 
artikkel.

välja jäetud

„Artikkel 5a
Erisoodustused eesmärgi 95 g CO2
kilomeetri kohta saavutamiseks
1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 
2024. aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 
35 g CO2 kilomeetri kohta.
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2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.”

Or. fr

Selgitus

Üliühikud ohustavad CO2-heite vähendamise eesmärki. Need tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek 97
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artikli 5 järele lisatakse järgmine 
artikkel.

välja jäetud

„Artikkel 5a
Erisoodustused eesmärgi 95 g CO2 
kilomeetri kohta saavutamiseks
1. eriheite keskmise taseme arvutamisel 
arvestatakse 2020.–2023. aastani 
1,3 sõiduautona ja alates 2024. aastast 
ühe sõiduautona igat uut sõiduautot, 
mille CO2 eriheide on alla 35 g CO2
kilomeetri kohta.
2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.”

Or. en

Selgitus

Erisoodustused nõrgendavad tootjate eriheite sihttaset, tagades saastekvoodid niisuguste 
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sõidukite müügile, mille heide on alla 35 g CO2/km. See, et elektrisõiduk loetakse käesolevas 
määruses heitevabaks sõidukiks, on märkimisväärne stiimul, kuna elektrisõidukite nn well-to-
wheel heited on tunduvalt kõrgemad kui 0 g CO2/km. Erisoodustused võimendavad CO2
eriheite keskmise taseme moonutamist ja õõnestavad selle määruse keskkonnaalast 
terviklikkust. Sellepärast tuleks need kehtetuks tunnistada.

Muudatusettepanek 98
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 
2024. aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 35 g
CO2 kilomeetri kohta.

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse ajavahemikul 
2015–2025 1,5 sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 50 g
CO2 kilomeetri kohta.

Kogunenud soodustusi võib kas tervikuna 
või osaliselt kasutada mis tahes aastal 
ajavahemikul 2016–2025.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 
2024. aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 35 g 

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse ajavahemikul 
2020–2023. aastani ühe sõiduautona igat 
uut sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 
35 g CO2 kilomeetri kohta:
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CO2 kilomeetri kohta.

- 1,3 sõiduautona autotootjate puhul, kes 
saavutavad eriheitega alla 35 g CO2/km 
uute autode läbimüügi mahus, mis 
moodustab 2–3 % nende aastasest 
koguläbimüügist.
- 1,5 sõiduautona autotootjate puhul, kes 
saavutavad eriheitega alla 35 g CO2/km 
uute autode läbimüügi mahus, mis 
moodustab 3–4 % nende aastasest 
koguläbimüügist.
- 1,7 sõiduautona autotootjate puhul, kes 
saavutavad eriheitega alla 35 g CO2/km 
uute autode läbimüügi mahus, mis 
moodustab üle 4 % nende aastasest 
koguläbimüügist.

Or. it

Muudatusettepanek 100
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 
2024. aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 35 g
CO2 kilomeetri kohta.

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 50 g
CO2 kilomeetri kohta või mille heide on 50 
% väiksem kui selle eriheite sihttasemega 
hõlmatud CO2 väärtus, mis on 
määratletud I lisa valemis, piirtasemega 
70 g CO2 kilomeetri kohta, alates 
2016. aastast kahe sõiduautona.
Kogunenud ühikud võib ära kasutada kas 
täielikult või osaliselt ükskõik mis aastal 
ajavahemikus 2016–2025.

Or. fr
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Muudatusettepanek 101
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 
2024. aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 35 g
CO2 kilomeetri kohta.

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse alates 2016. 
aastast kahe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 50 g
CO2 kilomeetri kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 
2024. aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 35 g
CO2 kilomeetri kohta.

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse alates 2016. 
aastast 1,5 sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 50 g
CO2 kilomeetri kohta või mille heide on 
alla 50 % tema kohta I lisas sätestatud 
valemist tulenevast eriheite sihttasemest, 
ülempiiriga 70 g CO2 kilomeetri kohta.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on luua ambitsioonikas erisoodustuste süsteem, mis 
soodustaks autotööstuse investeeringuid vähese CO2-heitega sõidukitesse. 
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Muudatusettepanek 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 
2024. aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 35 g
CO2 kilomeetri kohta.

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 
2024. aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 50 g
CO2 kilomeetri kohta.

Or. fr

Selgitus

Et vähendada sõidukite kasutuskulusid kodanike jaoks ja et täita käesolevas ettepanekus 
sätestatud keskkonnaeesmärke, peab üliühik olema tõhus stiimul, et arendada igat liiki 
keskkonnasõbralikke sõidukeid (elektri-, hübriidsõidukid jne). Kavandatud ülemmäär 35 g 
CO2/km välistab sellist liiki tehnoloogiad, mida peetakse praegu keskkonnasõbralikuks ja ka 
tarbijatepoolsele nõudlusele vastavaks. Seepärast tuleks ülemmäära tõsta.

Muudatusettepanek 104
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 105
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 106
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 107
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4
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Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 108
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 

välja jäetud
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esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.

Or. fr

Selgitus

Et vähendada sõidukite kasutuskulusid kodanike jaoks ja täita käesolevas ettepanekus 
sätestatud keskkonnaeesmärke, peab üliühik olema tõhus stiimul, et arendada igat liiki 
keskkonnasõbralikke sõidukeid (elektri-, hübriidsõidukid jne). Kavandatav piirmäära 
alandamine ajendab autotootjaid tooma turule maksimaalse arvu keskkonnasõbralikke 
sõidukeid ja vastab sellega kütusehindade probleemile tarbijate jaoks.

Muudatusettepanek 110
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus) 
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Artiklile 5a lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Korrutisteguri kohaldamine ei tohi 
suurendada eriheite sihttaset enam kui 
2 g CO2 võrra kilomeetri kohta.” 

Or. en

Muudatusettepanek 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Artiklile 5a lisatakse järgmine lõige:
„2 b. Vastavalt artiklile 5 ei saa 
erisoodustusi koguda, et võtta neid 
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arvesse pärast 2020. aastat.”

Or. en

Muudatusettepanek 112
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a – lõige 2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Artikli 5a lõike 2 järele lisatakse 
järgmine lõige:
„2 a. Komisjon arvutab alates käesoleva 
määruse jõustumise aastast iga aasta 
28. veebruariks välja, kas antud 
üliühikute kogutase muudab oluliselt 
artiklis 1 osutatud heite sihttaset. Kui see 
sihttase on selle tulemusel nõrgenenud 
rohkem kui 2 g CO2/km võrra, tuleb 
käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 
määratletud korrutustegur viia tasemele 1 
sõiduauto jooksva aasta kohta.” 

Or. it

Muudatusettepanek 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 7a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Artikli 7 järele lisatakse järgmine 
artikkel:
„Artikkel 7a
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Kasutusel olevate sõidukite vastavus
1. Sätted, mis käsitlevad sõidukite 
nõuetele vastavust kasutusel, tuleb 
kohandada, et tagada kas uute 
sõiduautode tegelik CO2-heide või tegelik 
kütusekulu sõiduautode normaalse 
kasutusea jooksul normaalsetes 
kasutustingimustes.
2. Kõikide uute sõiduautode kohta on 
sõiduautode kasutustingimustes nõuetele 
vastavuse sätted CO2-heite mõõtmiseks 
kehtestatud kolmandast isikust organi 
poolt läbiviidud ülevaatusaruandes.
3. Kui normaalseid kasutustingimusi 
kajastavate katsete käigus mõõdetud CO2-
heite väärtused ületavad CO2 eriheite 
väärtusi, mille on autotootjad vastavalt 
käesoleva määruse artikli 8 lõikele 2 
teatavaks teinud, rohkem kui 4 % võrra, 
peab komisjon seda väärtust kasutades 
konkreetse autotootja puhul CO2 eriheite 
ümber arvutama.” 

Or. it

Muudatusettepanek 114
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Artikli 8 lõike 4 kolmandat lõiku 
muudetakse järgmiselt:
„Register ja teavitamine on avalikud.
Samuti avalikustatakse info, mida 
koguvad liikmesriigid vastavalt lõikele 1, 
sõltumata sellest, kas see sisaldub 
keskregistris või mitte.”

Or. en
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Selgitus

Järelevalve ja aruandlus on väga tähtis, et määrata vastavust heitkoguste sihttasemetele. 
Üldsus peab saama selle protsessi iga faasi jälgida ning sellest osa võtta. 

Muudatusettepanek 115
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Artiklile 8 lisatakse järgmine lõige:
„4 a. Kui liikmesriik tuvastab toodangu 
nõuetelevastavuse kontrollimise käigus 
vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 12 
lõikele 3, et toodetavate sõidukite CO2-
heide erineb märgatavalt kinnitatud tüübi 
näitajast, edastatakse teave selle kohta 
koos käesoleva määruse II lisas kindlaks 
määratud üksikasjalike andmetega 
komisjonile ja avaldatakse vastavalt 
artiklile 10. Selle sõidukitüübi CO2 
eriheidet, mille puhul tuvastati 
kõrvalekalle, korrigeeritakse vastavalt 
järgmisel kalendriaastal keskmise CO2 
eriheite arvutamisel. Komisjon muudab 
järelvalve määrust (EL) nr 1014/20101

sätetega, mis tagavad vastavuse sellele 
lõikele.”
_________
1 ELT L 293, 11.11.2010, lk 15.

Or. en

Selgitus

Üldiselt ollakse seisukohal, et praegune katsetsükkel ei peegelda täpselt tegelikke 
sõidutingimusi. Tarbijatele antav teave on seega ebatäpne ja eksitav. Tuleb tagada, et 
täpsemalt antud hinnangud peegeldaksid heitmeid tegelikes oludes. Selline korraldus on 
vajalik ka peale World Light Duty Test-menetluse kohaldamist. 
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Muudatusettepanek 116
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Artiklile 8 lisatakse järgmine lõige:
„4 a. Kui liikmesriik tuvastab toodangu 
nõuetelevastavuse kontrollimise käigus 
vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 12 
lõikele 3, et toodetavate sõidukite CO2-
heide erineb märgatavalt kinnitatud tüübi 
näitajast, edastatakse teave selle kohta 
koos käesoleva määruse II lisas kindlaks 
määratud üksikasjalike andmetega 
komisjonile.
Selle sõidukitüübi CO2 eriheidet, mille 
puhul tuvastati kõrvalekalle, 
korrigeeritakse vastavalt järgmisel 
kalendriaastal keskmise CO2 eriheite 
arvutamisel.”

Or. en

Muudatusettepanek 117
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 8 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Artiklile 8 lisatakse järgmine lõige:
„4 b. Komisjon kontrollib parimate 
olemasolevate teabeallikate põhjal 
sõidukitüüpide ja tootjate lõikes teatatud 
tegelikke CO2-heite näitajaid ja avaldab 
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oma iga-aastases järelevalvearuandes, 
kuidas need on vastavuses tüübikinnituse 
näitajatega.”

Or. en

Muudatusettepanek 118
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4 c (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Artikli 8 lõike 5 teist lõiku 
muudetakse järgmiselt:
„Komisjon kontrollib tootja esitatud 
andmeid ja võib lõike 4 kohased esialgsed 
arvutused 31. oktoobrini kas kinnitada või 
neis muudatusi teha. Käesolevast lõikest 
tulenevad tootjate esitatud andmed ning 
komisjoni esitatud kinnitused ja 
muudatused ning lõikest 6 tulenevad 
komisjoni teadaanded avalikustatakse.” 

Or. en

Selgitus

Järelevalve ja aruandlus on väga tähtis, et määrata vastavust heitkoguste sihttasemetele. 
Üldsus peab saama selle protsessi iga faasi jälgida ning sellest osa võtta. 

Muudatusettepanek 119
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 8 – lõige 9 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Komisjon võtab rakendusaktidena vastu
käesoleva artikli kohast seiret ja andmete 
esitamist käsitlevate menetluste ning II lisa 
kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

9. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte,
mis puudutavad käesoleva artikli kohast 
seiret ja andmete esitamist käsitlevaid
menetlusi ning II lisa kohaldamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 120
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Artikli 9 lõike 2 punkt b asendatakse 
järgmisega:
„Alates 2009. aastast: 
(ülemäärane heitkogus × 130 EUR/g 
CO2/km) × uute sõiduautode arv.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon võtab rakendusaktidena vastu
käesoleva artikli lõike 1 kohase ülemäärase 

3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte,
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heite maksu kogumise täpse korra. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

mis puudutavad käesoleva artikli lõike 1 
kohase ülemäärase heite maksu kogumise 
korda.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 11 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Lõike 4 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:
„Tootja, kes valmistab koos oma seotud 
ettevõtjatega ühenduses igal 
kalendriaastal registreeritud uutest 
sõiduautodest 10 000 kuni 100 000 
sõiduautot, võib esitada I lisa kohaselt 
arvutatud eriheite sihttasemest tehtava 
erandi kohaldamise taotluse.”

Or. en

Selgitus

Et tagada CO2-heite üldine järkjärguline vähenemine autodel, vähendatakse 2020. aastast 
nišitoodangu erandit 100 000-le 2030. aastani.

Muudatusettepanek 123
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt c a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 11 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) lõike 4 teise lõiku lisatakse järgmine 
punkt:
„(c a) kui taotlus on seotud I lisa punkti 1 
alapunktiga d, sihttase, milleks on 65 % 
vähem heidet võrreldes CO2 eriheite 
keskmise tasemega 2007. aastal või kui 
mitu seotud ettevõtjat esitavad ühe 
taotluse, 65 % vähem heidet võrreldes 
nende ettevõtjate CO2 eriheite keskmise 
tasemega 2007. aastal.”

Or. en

Muudatusettepanek 124
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Artikli 12 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„Uuenduslike tehnoloogiate kasutamisega 
saavutatud süsinikdioksiidisäästud 
vaadatakse läbi tarnija või tootja taotluse 
alusel.
Tehnoloogiate läbivaatamisel tuleb võtta 
arvesse vähemalt määruse (EL) nr 
725/2011 artikli 7 kohaselt tehnilise 
teenistuse kehtestatud kontrolliaruannet.
Nende tehnoloogiate kogupanus tootja 
CO2 eriheite sihttaseme vähendamisse 
võib olla kuni 4 g CO2 /km sõiduki 
kohta.”

Or. en
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Selgitus

Kuigi ökoloogilised uuendused edendavad ja soodustavad autode innovatsiooni, ei esinda 
need siiski tegelikke sõidutingimusi, tekitades tarbijates segadust ning tuues kaasa ebapiisava 
läbipaistvuse tootjate CO2-tasemete osas.

Muudatusettepanek 125
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 12 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Artikli 12 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„Uuenduslike tehnoloogiate 
kasutamisega saavutatud 
süsinikdioksiidisäästud vaadatakse läbi 
tarnija või tootja taotluse alusel. Nende 
tehnoloogiate kogupanus tootja 
süsinikdioksiidi eriheite sihttaseme 
vähendamisse võib olla kuni 3 g 
CO2/km.”

Or. fr

Muudatusettepanek 126
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Artikli 12 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„Uuenduslike tehnoloogiate 
kasutamisega saavutatud 
süsinikdioksiidisäästud vaadatakse läbi 
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tarnija või tootja taotluse alusel.
Neid tehnoloogiaid tuleb arvesse võtta 
üksnes juhul, kui nende hindamise 
metoodikaga saab kontrollitavaid, 
korratavaid ja võrreldavaid tulemusi.
Nende tehnoloogiate kogupanus tootja 
süsinikdioksiidi eriheite sihttaseme 
vähendamisse võib olla kuni 7 g 
CO2/km.
Selline panus määratakse igale 
autotootjale proportsionaalselt sellise 
innovaatilise tehnoloogiaga varustatud 
sõiduautode protsendile kogu nende 
sõidukipargist.”

Or. it

Muudatusettepanek 127
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidena vastu 
lõikes 1 osutatud uuenduslike 
tehnoloogiate heakskiitmise menetlust 
käsitlevad üksikasjalikud sätted. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab rakendusaktidena vastu 
lõikes 1 osutatud uuenduslike 
tehnoloogiate heakskiitmise menetlust 
käsitlevad üksikasjalikud sätted. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. Niinimetatud 
keskkonnahoidlike töökohtade loomist 
Euroopa Liidus võetakse arvesse 
positiivse eristava elemendina 
innovaatiliste tehnoloogialahenduste või 
innovaatiliste tehnoloogiapakettide 
heakskiitmiseks.

Or. pt
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Muudatusettepanek 128
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) Lõike 2 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:
„2. Hiljemalt 31. oktoobriks 2014. aastal 
ja seejärel iga kolme aasta järel võetakse 
vastu meetmed I lisa muutmiseks, et 
kohandada selles osutatud arvu F0 uute 
sõiduautode keskmise katteala eelmise 
kolme kalendriaasta keskmisega.”

Or. en

Selgitus

Sõiduki mass ei näita hästi tema kasulikkust ning seetõttu ei tohiks seda kasutada eriheite 
sihttasemete määratlemiseks. Katteala (rattarööpme laius korrutada teljevahega) seevastu 
aga on parem kasulikkuse parameeter: see on neutraalsem, püsivam ja kajastab paremini 
auto kasulikkust. Autoostjad võivad valida autot suuruse, kuid mitte kaalu järgi. Kattealal 
põhinev regulatsioon tunnustab tootjaid nende püüdluste eest oma autosid kergemaks muuta. 

Muudatusettepanek 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) Artikli 13 lõike 2 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„2. Hiljemalt 31. oktoobriks 2014. aastal 
ja seejärel iga kolme aasta järel võetakse 
vastu meetmed I lisa muutmiseks, et 
kohandada selles osutatud arve M0 ja F0
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uute sõiduautode keskmise massi ja 
keskmise katteala eelmise kolme 
kalendriaasta keskmisega.”

Or. de

Selgitus

Katteala kasutamine astuks vastu suundumusele, et autod muutuvad järjest raskemaks, ning 
soodustaks kergehitust, milleks seni stiimul puudub.

Muudatusettepanek 130
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) Lõike 2 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:
„2. Hiljemalt 31. oktoobriks 2014. aastal 
ja seejärel iga kolme aasta järel võetakse 
vastu meetmed I lisa muutmiseks, et 
kohandada selles osutatud arvu F0 uute 
sõiduautode keskmise katteala eelmise 
kolme kalendriaasta keskmisega.”

Or. en

Muudatusettepanek 131
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) Lõike 2 esimene lõik asendatakse 
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järgmisega:
„2. Hiljemalt 31. oktoobriks 2014. aastal 
ja seejärel iga kolme aasta järel võetakse 
vastu meetmed I lisa muutmiseks, et 
kohandada selles osutatud arvu F0 uute 
sõiduautode keskmise katteala eelmise 
kolme kalendriaasta keskmisega.”

Or. fr

Muudatusettepanek 132
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Lõike 3 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:
„3. Alates 2012. aastast viib komisjon 
läbi mõju hindamise, et 2014. aastaks 
läbi vaadata määruse (EÜ) nr 715/2007 
artikli 14 lõikes 3 sätestatud korras 
süsinikdioksiidi heitkoguste 
mõõtemenetlused vastavalt kõnealuses 
määruses sätestatule. Komisjon teeb 
eelkõige asjakohased ettepanekud nende 
menetluste kohandamiseks, et kajastada 
adekvaatselt sõidukite tegelikke tulemusi 
seoses CO2-heitega. Läbivaadatud 
menetlused tuleks rakendada hiljemalt 
2017. aastaks. Komisjon tagab, et need 
menetlused vaadatakse seejärel 
korrapäraselt läbi.”

Or. fr

Muudatusettepanek 133
Rebecca Harms



PE506.077v01-00 76/102 AM\928120ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 1a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:
„Soovides veenduda, et tegeliku heite 
väärtusi kajastatakse adekvaatselt ja 
mõõdetud CO2-väärtused oleksid rangelt 
võrreldavad, tagab komisjon kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 14 
lõikega 3, et katsemenetluse need 
elemendid, millel on oluline mõju 
mõõdetud CO2-heitele, oleksid rangelt 
määratletud, ennetamaks seda, et tootjad 
katsetsükli paindlikkuse ära kasutaksid.
Seal, kus CO2-heidet mõjutavate 
katsemenetluse tegurite kõikumine on 
lubatud, tagab komisjon kohandamise 
kalkulatsiooni katsemenetluse iga 
muutuja jaoks, mida kasutatakse selleks, 
et kohandada mõõdetud väärtusi, et 
hüvitada tegurite kõikumisi ja 
normaliseerida mõõdetud heidet.”

Or. en

Muudatusettepanek 134
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt a b (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 1b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) lõikesse 3 lisatakse järgmine lõik:
„Et teha kindlaks, kas toodetud sõidukite 
CO2-heide on kooskõlas kinnitatud tüübi 
väärtustega, tagatakse aerodünaamilise ja 
veeretakistusjõu väärtuste võtmine 
sõidukilt, mille tootmise nõuetele 
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vastavust kontrollitakse.”

Or. en

Selgitus

Katseandmed näitavad, et algse vabakäiguga sõidu katsel saadud näitajaid ei ole toodetava 
sõidukiga sageli võimalik korrata. On väga oluline, et sõiduki puhul, mille vastavust nõuetele 
kontrollitakse, tehakse vabakäiguga sõidu katse, et teha kindlaks selle aerodünaamiline ja 
veeretakistusjõud ning saada näitajad dünamomeetri katse jaoks, mis moodustab osa toote 
vastavuse katsest.

Muudatusettepanek 135
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Lõike 3 teine lõik jäetakse välja. välja jäetud 

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kehtiva määrusega on asjakohane säilitada komisjoni kohustus kontrollida tootjate 
CO2-heite mõõtmist, et kajastada adekvaatselt autode süsinikdioksiidi heitkoguste tegelikku 
arengut ja lisada artiklis 12 määratletud heakskiidetud uuenduslikud tehnoloogiad 
katsetsüklisse. Järjekindluse huvides ei peaks uuenduslikke tehnoloogiaid alates kohaldamise 
kuupäevast enam heaks kiitma. 

Muudatusettepanek 136
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Lõike 3 teine lõik jäetakse välja. välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 137
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Lõikele 3 lisatakse järgmine lõik: 
„Et tagada heite tegelik asjakohane 
kajastamine ja mõõdetud CO2-väärtuste 
range võrreldavus, tagab komisjon 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 715/2007 
artikli 14 lõikega 3, et katsemenetluse 
elemendid, mis avaldavad 
märkimisväärset mõju mõõdetud CO2 -
heitele, määrataks täpselt kindlaks. Et 
teha kindlaks, kas toodetud sõidukite 
CO2-heide on kooskõlas kinnitatud tüübi 
väärtustega, tagatakse dünamomeetri 
seadistamiseks vabakäiguga sõidu katsel 
saadud takistuse väärtuste võtmine 
sõidukilt, mille tootmise nõuetele 
vastavust kontrollitakse.”

Or. en

Selgitus

Üldiselt ollakse seisukohal, et praegune katsetsükkel ei peegelda täpselt tegelikke 
sõidutingimusi. Tarbijatele antav teave on seega ebatäpne ja eksitav. Tuleb tagada, et 
täpsemalt antud hinnangud peegeldaksid heitmeid tegelikes oludes. Selline korraldus on 
vajalik ka peale World Light Duty Test-menetluse kohaldamist. 
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Muudatusettepanek 138
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lisatakse järgmine lõige 3 a:
„(3 a) Komisjon vaatab läbi, millist kasu 
annaks selle kindlustamine, et CO2-
väärtused tüübikinnitusel sisaldaksid 
heidet, mis tuleneb põhienergia 
kasutamisest sõiduki seadmete 
kasutamisel, ning teeb vajaduse korral 
ettepanekud selle jõustamiseks pärast 
2020. aastat.”

Or. en

Selgitus

Hetkel ei aktiveerita katsemenetluse käigus energiat tarbivaid seadmeid, näiteks kliimaseadet 
ja tulesid, suurendades tüübikinnituse ja tegeliku heite erinevust ja eksitades tarbijat. 

Muudatusettepanek 139
Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks.

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 
2020. aastale järgnevaks perioodiks, võttes 
arvesse võimalust kehtestada kõikidele 
autotootjatele ühtne eesmärk.
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Or. it

Muudatusettepanek 140
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks.

5. Komisjon viib 31. detsembriks 2014 läbi 
üksikasjaliku uuringu sihttaseme kohta 
60 g CO2/km 2025. aastaks, sealhulgas 
eriheite sihttaseme, nende saavutamise 
meetodite ja muude käesoleva määruse
aspektide kohta, et teha kindlaks, kas 
sihttase on asjakohane või on seoses 
vähesaastava tehnoloogia kasutuselevõtu 
ja levikuga või kliimapoliitika eesmärkide 
muutumisega õigustatud ka madalam 
sihttase. Uuringu ühe osana annab 
komisjon teavet sõiduautode heidete 
kohta, mis tekivad kütuse ja autode 
toomise käigus, ning teeb vajadusel 
ettepanekuid, kuidas selliseid heiteid 
käesolevas määruses arvesse võtta. 

Or. en

Muudatusettepanek 141
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
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määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks.

määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks, kaasa 
arvatud sihttase 60 g CO2/km 2025. 
aastaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 142
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks.

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid ning esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule seadusandliku 
ettepaneku, mis käsitleb
– uute sõiduautode CO2-heite sihttasemeid 
2020. aastale järgnevaks perioodiks;

– sellise kõikide autotootjate jaoks ühtse 
sihttaseme kaalumist, mis võimaldab 
vabaneda mis tahes kasulikkuse 
kriteeriumist; 
– vajaduse korral sihttaseme muutmise 
kaalumist kasuliku katteala kriteeriumide 
ja Euroopa sõiduautoparki käsitlevate 
kõige värskemate kättesaadavate andmete 
alusel;
– CO2-heite mitmeaastase järkjärgulise 
pideva vähendamise eesmärgi 
läbivaatamist 2020. aastale järgnevaks 
perioodiks, sealhulgas vajaduse korral 
kapitaliseerimissüsteem („banking”);
– sellise uue katsetsükli kehtestamise 
üksikasjalikke eeskirju, mis kajastab 
rohkem Euroopa liikluse tegelikke 
tingimusi terviklikul ja asjakohasel viisil 
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määruse (EÜ) nr 715/2007, määruse (EÜ) 
nr 443/2009 ja CO2-heitega seotud 
märgistamist käsitleva direktiivi 
nr 1999/94/EÜ ühise läbivaatamise 
seisukohast.”

Or. fr

Selgitus

2020. aastale järgnevaks ajaks tuleb sätestada sama CO2-heite sihttase kõikide autotootjate 
jaoks õigluse ja tõhususe huvides. Komisjon esitab enne 2014. aasta lõppu tervikliku 
seadusandliku ettepaneku, mis sisaldab katsetsükli läbivaatamist ja mis hõlmab nii CO2-
heidet kui ka heite euronorme ja sõidukite nende CO2-heite järgi märgistamist käsitlevat 
direktiivi.

Muudatusettepanek 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks.

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2015
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks. Heite 
sihttasemed 2020. aastale järgneval 
perioodil kinnitatakse võttes arvesse lõikes 
3 viidatud uusi CO2-heite mõõtmise 
menetlusi. Uued menetlused 
määratletakse ja rakendatakse 31. 
detsembriks 2014. 

Or. en

Muudatusettepanek 144
Chris Davies
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks.

5. Komisjon vaatab 1. jaanuariks 2018
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et määratleda 
järgnevat:

– viisid, kuidas saavutada 2025. aastaks 
pikaajaline eesmärgiks olev 70 g CO2/km 
kulusäästlikult, ning
– nimetatud sihttaseme rakendamise 
aspektid, sealhulgas ülemääraste 
heitkoguste maks.
Sellise läbivaatamise ja mõjuhinnangu, 
sealhulgas autotööstusele ja sellest 
sõltuvatele tööstustele, alusel esitab 
komisjon vajaduse korral käesoleva 
määruse muutmise ettepaneku viisil, mis 
on konkurentsi seisukohast võimalikult 
neutraalne ning mis on sotsiaalselt 
õiglane ja säästev.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Elena Oana Antonescu

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 

5. Komisjon vaatab kõige varem 
2017. aastaks ning mitte enne uue 
katsetsükli ja katsemenetluste lõplikku 
määratlemist, rakendamist ja esimeste 
tulemuste hindamist, läbi eriheite 
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aastale järgnevaks perioodiks. sihttasemed, nende saavutamise meetodid 
ja muud käesoleva määruse aspektid, et 
kehtestada uute sõiduautode CO2-heite 
sihttasemed 2020. aastale järgnevaks 
perioodiks.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks.

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2015
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks.

Or. en

Selgitus

Uued sihttasemed 2020. aastale järgnevaks perioodiks tuleks eelistatavalt vastu võtta 2017. 
aasta lõpuks, et tagada seda, et autotööstusel oleks piisavalt aega uute eesmärkide 
järgimiseks. Seega peaks komisjon esitama ettepaneku sihttasemete ülevaatamiseks 2015. 
aasta lõpuks. 

Muudatusettepanek 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020.
aastale järgnevaks perioodiks.

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2017
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks. Kui uue 
mõõtmist reguleeriva katsemenetluse 
kehtestamisega tekivad muudatused, 
võetakse need artikli 13 lõike 7 kohaste 
meetmete puhul vastavalt arvesse.

Or. de

Selgitus

Enne pikaajalise eesmärgi kehtestamist tuleks kõigepealt vaadata turuarengut. Uue 
piirväärtuse kehtestamine 2014. aastal, mis jõustub alles 2020. aastal, tundub enneaegne, sest 
ei ole veel võimalik hinnata, millised tehnoloogiad turul läbi lööma hakkavad. Mõõtmist 
reguleeriva katsemenetluse muudatused mõjutavad heidete sihttasemeid. Sihttasemeid tuleb 
seega uue meetodi kasutamise korral kohandada.

Muudatusettepanek 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 
2020. aastale järgnevaks perioodiks.

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2017
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed
2030. aastale järgnevaks perioodiks.

Or. en

Selgitus

Et võimaldada autotööstusel ja sellega seotud tööstustel teha pikaajalisi investeeringuid ja 
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uuendusi, on vaja arvesse võtta tootmistsükleid, mis sõiduautode puhul on 5–7 aastat ning 
furgoonautode puhul enam kui 10 aastat (ACEA). Seetõttu on soovitatav jõuda 2030. aasta 
sihttasemete osas kokkuleppele 2017. aastal. 

Muudatusettepanek 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks.

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks, sealhulgas 
sihttase 70 g CO2/km 2025. aastaks.
Sellise läbivaatamise ja mõjuhinnangu 
alusel esitab komisjon käesoleva määruse 
muutmise ettepaneku viisil, mis on 
konkurentsi ja jätkusuutlikkuse 
seisukohast neutraalne ning mis on 
sotsiaalselt õiglane. Ettepanekud muuta 
käesolevat määrust peavad olema 
kooskõlas kulutõhusa kavaga liidu 
pikaajaliste kliimaeesmärkide 
saavutamiseks 2050. aastaks ning peavad 
olema võrdselt ambitsioonikad nii 
sõiduautode kui ka väikesõidukite osas.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks.

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2017
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks.

Or. fr

Selgitus

Enne kui komisjon need sätted üle vaatab, tuleks oodata, kuni uued katsemenetlused on 
määratletud ja kuni praegusi tehnoloogilisi arenguid on võimalik paremini mõista. 
Komisjonil on siis olukorrast parem ülevaade ja võimalused vähendada CO2-heidet tulevikus.

Muudatusettepanek 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks.

5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks. Selle 
ülevaatamise eesmärk on kehtestada 
alates 2025. aastast uute sõiduautode 
keskmise heite sihttaseme vahemikuks 
65 g CO2/km kuni 75 g CO2/km. 
Käesoleva aruande alusel, millesse on 
kaasatud mõju üldine hindamine 
autotööstusele ja sellega seotud 
tööstusharudele, teeb komisjon vastavalt 
vajadusele ettepaneku muuta antud 
määrust kulutasuvalt ja konkurentsi 
seisukohalt võimalikult neutraalselt ning 
tagab ELi pikaajaliste eesmärkide 
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saavutamise võitluses kliimamuutuste 
vastu.

Or. de

Selgitus

Oluline on määrata sihttasemed juba varakult, et võimaldada tööstusele kavandamiskindlust. 
Samas on siiski keeruline juba täna täpselt teada, milline sihttase on mõistlik. Sel põhjusel on 
mõttekas näidata n-ö koridor, mille raames hiljem tase kehtestatakse. Arvukate uuringute ja 
eksperdiarvamuste kohaselt on tasemed 65 g ja 75 g CO2/ km realistlikud.

Muudatusettepanek 152
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) Pärast lõiget 6 lisatakse järgmine 
lõige:
„(6 a) Komisjon avaldab 2016. aastaks 
aruande, kus uuritakse alternatiivsete 
kütuste ja nendega seotud eelnevate 
heidete arengut. Komisjon teeb aruandes 
ettepanekud, kas ja kuidas on võimalik 
neid heiteid, mis tekivad niinimetatud 
nullheitega sõidukite puhul, võtta 
käesolevas määruses arvesse.”

Or. de

Selgitus

Määrus 443/2009 hõlmab ainult sõidukite heitgaase, kuid mitte heiteid, mis tekivad nn 
nullheitega sõidukite puhul elektri või vesiniku tootmise tõttu, kuigi nende tegelikud heited 
võivad olla oluliselt suuremad. Selleks et tagada, et tootjad valivad mootorid, mis tekitavad 
kõige väiksemaid koguheiteid, peaks käesolev määrus võtma arvesse ka kõiki eelnevalt 
tekkinud heiteid, nagu on tavaks USAs.
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Muudatusettepanek 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt d
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 14a I lisas esitatud valemi 
kohandamiseks, et võtta arvesse määruses 
(EÜ) nr 715/2007 ja määruses (EÜ) nr 
692/2008 osutatud CO2 eriheite mõõtmist 
reguleeriva katsemenetluse muudatusi, 
tagades samas, et vanas ja uues 
katsemenetluses on erineva kasulikkusega 
sõidukitele ja eri tootjatele kehtestatud 
heite vähendamise nõuded oma ranguselt 
võrreldavad.

7. Komisjon esitab parlamendile ja 
nõukogule artikli 14 kohase 
komiteemenetluse raames ettepanekuid, et 
võtta arvesse määruses (EÜ) nr 715/2007 
ja määruses (EÜ) nr 692/2008 osutatud 
CO2 eriheite mõõtmist reguleeriva 
katsemenetluse muudatusi. Samas tagab 
komisjon nii palju kui võimalik, et vanas 
ja uues katsemenetluses on erineva 
kasulikkusega sõidukitele ja eri tootjatele 
kehtestatud heite vähendamise nõuded oma 
ranguselt võrreldavad. Uue 
katsemenetlusega tekkivad CO2 eriheite 
sihtaseme erandid tuleb tegelikult 
mõõdetud kohandamisprogrammi kaudu 
ühtlustada, kaasates kõik sõidukiklassid, 
tehnoloogiad ja tootjad. Komisjon avab 
samaaegselt tootjatele võimaluse teha 
2020. aastaks eri mudelite, variantide ja 
versioonide jaoks võrdlevate mõõtmiste 
kaudu ettepanekuid individuaalsete 
ümberarvestustegurite kohta, mida võib 
ülevaatamise raames komisjoni poolt 
esitatud kohanduste asemel kasutada. Sel 
eesmärgil esitab komisjon artiklite 3 ja 8 
muutmiseks sobivad ettepanekud.

Or. de

Selgitus

Läbipaistvuse ja demokraatliku õiguspärasuse põhjustel tuleks katsetsükli muudatused viia 
sisse pärast komiteemenetlust. Kohandamisprogramm peab ühtlustama sihttasemete erandid, 
mida uus katsemenetlus põhjustab. Tootjatel on võimalik liiga suuri, sihttaseme ülevaatamisel 
olulisi erandeid komisjoni meetodi üleminekumeetmena korrigeerida.
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Muudatusettepanek 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 12 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) I lisa punkt 1 alapunkt b 
sõnastatakse järgmiselt:
„b) alates 2016. aastast kasutatakse ühte 
järgnevatest valemitest:
(i) süsinikdioksiidi eriheite tase = 130 + a 
× (M – M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus a = 0,0457.
(ii) süsinikdioksiidi eriheite tase = 130 + b 
× (F – F0),
kus:
F = sõiduki katteala ruutmeetrites (m²),
F0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus b = 17,6.”

Or. de

Selgitus

Tootjad on pidanud oma plaanid kuni 2015. aastani tegema senise parameetri massi järgi. 
Sel põhjusel tehakse ettepanek kahesuunaliseks süsteemiks, mille puhul kasutatakse alates 
2016. aastast alternatiivselt massile sõiduki katteala – n-ö ettevalmistav etapp sõiduki 
katteala parameetrile. B väärtus (17,6) tuleneb komisjoni mõjuhindamisest ja vastab 60 %-
lisele kõvera tõusule (tootjate koormuse tasakaalustamine).

Muudatusettepanek 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13
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Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) alates 2020. aastast: c) Alates 2020. aastast kasutatakse ühte 
järgnevatest valemitest:

(i) süsinikdioksiidi eriheite tase = 95 + b × 
(F – F0),
kus:
F = sõiduki katteala ruutmeetrites (m²),
F0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus b = 17,6”

süsinikdioksiidi eriheite tase = 95 + a × (M 
– M0),

(ii) süsinikdioksiidi eriheite tase = 95 + a × 
(M – M0),

kus: kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg), M = sõiduki mass kilogrammides (kg),

M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus

M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus

a = 0,0333. a = 0,0333.

Or. de

Selgitus

Tootjad on pidanud oma plaanid kuni 2015. aastani tegema senise parameetri massi järgi. 
Sel põhjusel tehakse ettepanek kahesuunaliseks süsteemiks, mille puhul kasutatakse alates 
2016. aastast alternatiivselt massile sõiduki katteala – n-ö ettevalmistav etapp sõiduki 
katteala parameetrile. B väärtus (17,6) tuleneb komisjoni mõjuhindamisest ja vastab 60 %-
lisele kõvera tõusule (tootjate koormuse tasakaalustamine).

Muudatusettepanek 156
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – valem

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 süsinikdioksiidi eriheite tase = 95 + a × süsinikdioksiidi eriheite tase = 80 + a × (F
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(M – M0), – F0),

Or. en

Muudatusettepanek 157
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – valem

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 süsinikdioksiidi eriheite tase = 95 + a × 
(M – M0),

süsinikdioksiidi eriheite tase = 70 + a × (M 
– M0),

Or. en

Selgitus

2012. aasta juunis kutsus Saksamaa Bundestag föderaalvalitsust üles toetama Euroopa 
ambitsioonikat seisukohta saavutada aastaks 2020. sihttase 70 g CO2/km, mis aitaks 
omakorda kaasa väga vajaminevate Euroopa ambitsioonikamate kliimaeesmärkideni 
jõudmisele. 

Muudatusettepanek 158
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – valem

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 süsinikdioksiidi eriheite tase = 95 + a × 
(M – M0),

süsinikdioksiidi eriheite tase = 95 + a × (F
– F0),

Or. en

Selgitus

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
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be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets. a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered in that same year was 
3,97 m2, suggesting a starting value for F0 equal to 3,97. 

Muudatusettepanek 159
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – punkt c – valem

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

süsinikdioksiidi eriheite tase = 95 + a × (M 
– M0),

süsinikdioksiid eriheite tase = 95 + a × (F 
– F0),

Or. fr

Muudatusettepanek 160
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – väärtuse „M” definitsioon

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

M = sõiduki mass kilogrammides (kg) F = sõiduki katteala ruutmeetrites (m²)
(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses.)

Or. en



PE506.077v01-00 94/102 AM\928120ET.doc

ET

Selgitus

Sõiduki mass ei näita hästi tema kasulikkust ning seetõttu ei tohiks seda kasutada eriheite 
sihttasemete määratlemiseks. Katteala (rattarööpme laius korrutada teljevahega) on 
neutraalsem, püsivam ja auto kasulikkust paremini kajastav parameeter. Kattealal põhinev 
regulatsioon tunnustaks tootjaid nende püüdluste eest oma autosid kergemaks muuta ning 
tooks tootjatele kaasa üldiselt väiksemad kulud oma 2020. aasta sihttasemete saavutamisel. 

Muudatusettepanek 161
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – väärtuse „M” definitsioon 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

M = sõiduki mass kilogrammides (kg) F = sõiduki katteala ruutmeetrites (m²)

Or. en

Selgitus

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered. 

Muudatusettepanek 162
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – näitaja „M” määratlus
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

M = sõiduki mass kilogrammides (kg), F = sõiduki katteala ruutmeetrites (m²),

Or. fr

Muudatusettepanek 163
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – väärtuse „M0” definitsioon 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus

F0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt vastuvõetud 
väärtus

Or. en

Muudatusettepanek 164
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa –punkt 1 – alapunkt c – väärtuse „M0” definitsioon 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus

F0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt vastuvõetud 
väärtus

Or. en

Selgitus

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
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lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered. 

Muudatusettepanek 165
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – näitaja „M0” määratlus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus

F0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt vastuvõetud 
väärtus

Or. fr

Muudatusettepanek 166
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – tähe „a” väärtus valemis

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Selgitus

Tõus, mis vastab 60 %-le, lähtudes 2009. aasta autode andmetest.

Muudatusettepanek 167
Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – tähe „a” väärtus valemis

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Selgitus

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered. 

Muudatusettepanek 168
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – tähe „a” väärtus valemis

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a = 0,0333. a = 0

Or. en

Selgitus

Eriti vähese CO2-heitega tehnoloogiate turule tulek toob kaasa selle, et kasulikkuse 
parameeter ja tõus ei ole enam vajalikud, kuna tootjad saavutavad nullheite. 

Muudatusettepanek 169
Gilles Pargneaux



PE506.077v01-00 98/102 AM\928120ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – tähe „a” väärtus valemis

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 a = 0,0333. a = 0,0296

Or. fr

Selgitus

Koefitsiendi „a” määratluses (jõupingutuste jaotumise sirge tõus autotootjate seas) tundub 
olevat õigem kasutada autopargi 2009. aasta andmeid 2006. aasta andmete asemel.

Muudatusettepanek 170
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – tähe „a” väärtus valemis

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 a = 0,0333.” a = 17,6.”

Or. fr

Selgitus

Koefitsient a = 17,6 tuleneb Euroopa Komisjoni mõjuhinnangust ja vastab 60 %-lisele 
tõusule. Euroopa Keskkonnaameti aruande „Uute sõiduautode CO2-heite seire ELis: andmed 
2011. aasta kohta” kohaselt oli sellel aastal registreeritud uute sõiduautode keskmine 
katteala 3,97 m2, mis annab F0 algväärtuseks 3,97.

Muudatusettepanek 171
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) I lisa punktile 1 lisatakse järgmine 
alapunkt:
„(c a) Alates 2025. aastast:
süsinikdioksiidi eriheite tase = 50 + a × 
(M – M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus,
a = 50 %-le vastav tõus.”

Or. en

Selgitus

2012. aasta juunis kutsus Saksamaa Bundestag föderaalvalitsust üles toetama Euroopa 
ambitsioonikat seisukohta saavutada aastaks 2025. sihttase 50 g CO2/km, mis aitaks 
omakorda kaasa väga vajaminevate Euroopa ambitsioonikamate kliimaeesmärkideni 
jõudmisele. 

Muudatusettepanek 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt ca (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) I lisa punktile 1 lisatakse järgmine 
alapunkt:
„(c a) Alates 2025. aastast:
süsinikdioksiidi eriheite tase = 65 + a × 
(M – M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
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vastuvõetud väärtus,
a = 60 % tõusuga samaväärne väärtus.”

Or. en

Muudatusettepanek 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) I lisa punktile 1 lisatakse järgmine 
alapunkt:
„(c a) Alates 2025. aastast:
süsinikdioksiidi eriheite tase = 70 + a × 
(M – M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus,
a = (* võrdub 60 % tõusuga).”

Or. en

Muudatusettepanek 174
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) I lisa punktile 1 lisatakse järgmine 
alapunkt:
„(c a) Alates 2025. aastast:
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süsinikdioksiidi eriheite tase = 60 + a × (F 
– F0),
kus:
F = sõiduki katteala ruutmeetrites (m²)
= artikli 13 lõike 2 kohaselt vastuvõetud 
väärtus,
a = 60%-le vastav tõus.”

Or. en

Muudatusettepanek 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) I lisale lisatakse järgmine punkt:
„2 a. Tootja peab kasutama sama 
kasulikkuse parameetrit (kas massi või 
katteala) kogu autopargi ulatuses. Kui 
tootja on valinud talle määratud 
sihttaseme nõuetele vastamiseks 
kasulikkuse parameetrina katteala, ei tohi 
ta järgnevatel aastatel jälle massi 
kasutada.”

Or. de

Selgitus

Kui autotööstus saaks kasulikkuse parameetri üle iga sõidukitüübi puhul individuaalselt 
otsustada, kahjustaks see oluliselt üldist eesmärki. Siis valitaks lihtsalt iga sõiduki kohta 
kasulikkuse parameeter, mis nõuab kõige vähem pingutusi; kaalu vähendamist kui üldist 
strateegiat see siiski ei soodustaks.

Muudatusettepanek 176
Chris Davies
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
II lisa – A osa – punkt 1 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) II lisa A osa punktile 1 lisatakse 
järgmine alapunkt:
„(f a) maksimaalne kasulik võimsus 
(kW);”

Or. en

Selgitus

Maksimaalne kasulik võimsus (kW) on oluline sõiduki CO2-heidet mõjutav parameeter ja 
seetõttu tuleks seda arvestada. 

Muudatusettepanek 177
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 13 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
II lisa – A osa – punkt 1 – alapunkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) II lisa A osa punktile 1 lisatakse 
järgmine alapunkt:
„(f b) mootori töömaht (cm3).”

Or. en

Selgitus

Mootori töömaht on oluline sõiduki CO2-heidet mõjutav parameeter ja seetõttu tuleks seda 
arvestada.


