
AM\928481ET.doc PE506.129v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 

2012/0191(COD)

28.2.2013

MUUDATUSETTEPANEKUD
12–97

Raporti projekt
Holger Krahmer
(PE502.271v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 510/2011, et määrata kindlaks meetodid uute 
väikeste tarbesõidukite CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttaseme 
saavutamiseks

Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))



PE506.129v01-00 2/57 AM\928481ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\928481ET.doc 3/57 PE506.129v01-00

ET

Muudatusettepanek 12
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
mai 2011. aasta määruse (EL) nr 510/2011 
(millega kehtestatakse uute väikeste 
tarbesõidukite heitenormid, lähtudes 
väikesõidukite CO2-heite vähendamist 
käsitlevast liidu terviklikust 
lähenemisviisist) artikli 13 lõikega 1 on 
ette nähtud, et komisjon vaatab läbi 
meetodid, mis on vajalikud 2020. aastaks 
kehtestatud sihttaseme (147 g/km) 
saavutamiseks kulutõhusal viisil, eelkõige I 
lisas sätestatud valemi ja artiklis 11 
sätestatud erandid. Määruse muutmise 
ettepanek peaks olema konkurentsi 
seisukohast võimalikult neutraalne ning 
sellega tuleks tagada sotsiaalne võrdsus ja 
säästvus.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
mai 2011. aasta määruse (EL) nr 510/2011 
(millega kehtestatakse uute väikeste 
tarbesõidukite heitenormid, lähtudes 
väikesõidukite CO2-heite vähendamist 
käsitlevast liidu terviklikust 
lähenemisviisist) artikli 13 lõikega 1 on 
ette nähtud, et komisjon vaatab läbi 
meetodid, mis on vajalikud 2020. aastaks 
kehtestatud sihttaseme (128 g/km) 
saavutamiseks kulutõhusal viisil, eelkõige I 
lisas sätestatud valemi ja artiklis 11 
sätestatud erandid. Tehnoloogilist arengut 
silmas pidades tuleks 2020. aastaks seada 
rangem sihttase, milleks on 128 g/km. 
Lisaks sellele oleks sihttase 128 g/km 
kooskõlas CO2-heite vähendamisega 27 % 
võrra uute sõiduautode puhul, nagu see 
on sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määruses 
(EÜ) nr 443/2009, millega kehtestatakse 
uute sõiduautode heitenormid 
väikesõidukite süsinikdioksiidiheite 
vähendamist käsitleva ühenduse
tervikliku lähenemisviisi raames1. 
Määruse muutmise ettepanek peaks olema 
konkurentsi seisukohast võimalikult 
neutraalne ning sellega tuleks tagada 
sotsiaalne võrdsus ja säästvus.

________________
1 ELT L 140, 5.6.2009, lk 1.

Or. en

Selgitus

Komisjoni 2020. aastaks väljapakutud sihttase on vastavuses 2015. aasta sihttaseme 
rangemaks muutmisega 16 % tasemele väikeste tarbesõidukite puhul. Sõiduautode puhul 
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vastab 2020. aasta sihttase rangemaks muutmisele 27 % tasemele. Väikeste tarbesõidukite 
sihttase peaks olema 128 g CO2/km, nii et sama jõulist eesmärki rakendataks sõltumata 
sõidukitüübist.

Muudatusettepanek 13
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Väikesed tarbesõidukid on 
transpordist tekkivate kasvuhoonegaaside 
heite üks kiiremini kasvav allikas. Selline 
heide on ajavahemikul 1995−2010 
kasvanud 26 % ning moodustab nüüd 8 % 
maanteetranspordi heitest. Sihttaseme 
85 g/km kehtestamine 2025. aastaks on 
vajalik, et tagada sõidukitootjatele selge 
poliitiline raamistik sõidukikütuste 
jätkuva vajaliku tõhususe suurendamise 
raames pärast 2020. aastat, ning 
kooskõlas transpordisektori CO2-heite 
vähendamisega, mis on osa ELi 
kliimaalastest eesmärkidest.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Määruses (EL) nr 510/2011 
sätestatakse CO2-heite normid uutele 
väikestele tarbesõidukitele. Kuna CO2-
heite ja kütusetarbimise vahel on otsene 
seos, on sellel määrusel oluline mõju 
väikeste tarbesõidukite kasutajatele, kes 
on tihtipeale väikeettevõtjad ja 
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autopargid. Pidades silmas kütusekulude 
suurenemisega seotud koormust, on 
kõnealuses määruses esitatud normide 
eesmärk ka vähendada kulutõhusalt 
väikeste tarbesõidukite kütusetarbimist ja 
nende omanike kulusid kütusele.

Or. en

Selgitus

Tähtis on võtta eesmärgiks CO2-heite ja kütusetarbimise vähendamine. Kuna kütus on aina 
tähtsam ettevõtluskulu, mis moodustab tavaliselt kolmandiku omandi- ja tegevuskuludest, on 
asjakohane, et käesoleva määrusega püütakse vähendada kütusetarbimist kulutõhusal viisil.

Muudatusettepanek 15
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) On asjakohane selgitada, et sihttaseme 
147 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) 
heidetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust, ning selle 
rakendusmeetmetele ja uuenduslikule 
tehnoloogiale.

(2) On asjakohane selgitada, et sihttaseme 
128 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) 
heidetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust, ning selle 
rakendusmeetmetele ja uuenduslikule 
tehnoloogiale.

Or. en

Selgitus

Komisjoni 2020. aastaks väljapakutud sihttase on vastavuses 2015. aasta sihttaseme 
rangemaks muutmisega 16 % tasemele väikeste tarbesõidukite puhul. Sõiduautode puhul 
vastab 2020. aasta sihttase rangemaks muutmisele 27 % tasemele. Väikeste tarbesõidukite 
sihttase peaks olema 128 g CO2/km, nii et sama jõulist eesmärki rakendataks sõltumata 
sõidukitüübist.
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Muudatusettepanek 16
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) On asjakohane selgitada, et sihttaseme 
147 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) 
heidetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust, ning selle 
rakendusmeetmetele ja uuenduslikule 
tehnoloogiale.

(2) On asjakohane selgitada, et 2020. aasta 
sihttaseme 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. Komisjoni läbi viidud 
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. Seepärast 
tuleks määrus (EÜ) nr 715/2007 kiiremas 
korras läbi vaadata tagamaks, et 
katsemenetlused kajastaksid sõidukite 
CO2-heite tegelikke muutusi. See 
läbivaatamine peaks muu hulgas 
tegelema paindlike mehhanismidega, mis 
tulenevad vaiketingimuste kasutamisest ja 
inertsete sätete rohkusest.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders
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Määruse ettepanek
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) On asjakohane selgitada, et sihttaseme 
147 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) 
heidetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust, ning selle 
rakendusmeetmetele ja uuenduslikule 
tehnoloogiale.

(2) On asjakohane selgitada, et sihttaseme 
147 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) 
heidetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust, ning selle 
rakendusmeetmetele ja uuenduslikule 
tehnoloogiale. Siiski on komisjoni läbi 
viidud uurimused näidanud, et kõnealuse 
määruse raames CO2-heite mõõtmiseks 
kasutatud katsemenetlused ei ole ära 
hoidnud seda, et tootjad kasutavad 
paindlikkust üha rohkem ära, mis on küll 
viinud väidetava CO2-heite 
vähendamiseni, kuid seda ei saa seostada 
tehnoloogia arenguga ning seda ei ole 
võimalik saavutada tegelikus liikluses. 
Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 715/2007 
uue Euroopa sõidutsükli (New Europan 
Driving Cycle, NEDC) kohta kindlasti 
hiljemalt 2014. aasta lõpuks muuta, et 
kindlustada tegelikes sõidutingimustes 
tekkiva CO2-heite piisav kajastamine 
katsemenetlustes. Järgmise sammuna 
tuleks väikesõidukite ülemaailmne 
katsemenetlus (World Light Duty Test 
Procedure, WLTP), mida ÜRO Euroopa 
majanduskomisjon praegu välja töötab, 
pärast selle valmimist niipea kui võimalik 
liidu õigusaktidesse üle võtta. Komisjon 
peaks siiski arvestama vajadusega 
täiendada väikesõidukite ülemaailmset 
katsemenetlust lisasätetega selle lisamisel 
ELi õigusesse, tagamaks tegelikus 
liikluses tekkiva heite piisava kajastumise 
katsemenetlustes.

Or. de
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Selgitus

Tarbijad peaksid saama usaldada esitatavaid tarbimisandmeid. Kehtiv katsetsükkel 
võimaldab rohkelt paindlikkust ega vasta tegelikkusele. Väikesõidukite ülemaailmne 
katsemenetlus parandab seda, kuid selle väljatöötamine võtab teatud aja. Seetõttu tuleks 
Euroopa sõidutsüklit kohandada enne nimetatud menetluse kehtestamist. Lisaks tuleks 
kaaluda väikesõidukite ülemaailmse katsemenetluse sidumist ELi sätetega, sest üldine tsükkel 
ei saa täielikult kajastada ELi olukorda.

Muudatusettepanek 18
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Enamik Euroopa Liidu 
tööstusharusid on teinud suuri 
jõupingutusi CO2-heite vähendamiseks ja 
tõhususe suurendamiseks. Ka väikeste 
tarbesõidukite tootjad peavad muutuma 
tõhusamaks, et saavutada nõudlikke 
Euroopa kliimaalaseid eesmärke.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Kaugeleulatuvamad CO2-heite 
vähendamise eesmärgid on saavutatavad, 
kuid tootjad vajavad õiguslikke juhiseid, 
et investeerida keskkonnahoidlikesse ja 
kütusesäästlikesse tehnoloogiatesse, ilma 
et sellega kaasneks konkurentsivõime 
vähenemine.

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 
vajalikul määral vähendada väiksemate 
kuludega, kui prognoositi eelmises 
analüüsis, mis viidi läbi enne määruse (EL) 
nr 510/2011 vastuvõtmist. Lisaks on uute 
väikeste tarbesõidukite praeguse keskmise 
CO2 eriheite taseme ja sihttaseme vahe 
vähenenud. Seepärast kinnitatakse, et 2020. 
aastaks on võimalik saavutada sihttase 147 
g CO2/km.

(3) Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 128 g
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 
vajalikul määral vähendada väiksemate 
kuludega, kui prognoositi eelmises 
analüüsis, mis viidi läbi enne määruse (EL) 
nr 510/2011 vastuvõtmist. Lisaks on uute 
väikeste tarbesõidukite praeguse keskmise 
CO2 eriheite taseme ja sihttaseme vahe 
vähenenud. Seepärast kinnitatakse, et 2020. 
aastaks on võimalik saavutada sihttase 
128 g CO2/km.

Or. en

Selgitus

Komisjoni 2020. aastaks väljapakutud sihttase on vastavuses 2015. aasta sihttaseme 
rangemaks muutmisega 16 % tasemele väikeste tarbesõidukite puhul. Sõiduautode puhul 
vastab 2020. aasta sihttase rangemaks muutmisele 27 % tasemele. Väikeste tarbesõidukite 
sihttase peaks olema 128 g CO2/km, nii et sama jõulist eesmärki rakendataks sõltumata 
sõidukitüübist.

Muudatusettepanek 21
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g 
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 

(3) Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g 
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 
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vajalikul määral vähendada väiksemate 
kuludega, kui prognoositi eelmises 
analüüsis, mis viidi läbi enne määruse (EL) 
nr 510/2011 vastuvõtmist. Lisaks on uute 
väikeste tarbesõidukite praeguse keskmise 
CO2 eriheite taseme ja sihttaseme vahe 
vähenenud. Seepärast kinnitatakse, et 
2020. aastaks on võimalik saavutada
sihttase 147 g CO2/km.

vajalikul määral vähendada väiksemate 
kuludega, kui prognoositi eelmises 
analüüsis, mis viidi läbi enne määruse (EL) 
nr 510/2011 vastuvõtmist. Lisaks on uute 
väikeste tarbesõidukite praeguse keskmise 
CO2 eriheite taseme ja sihttaseme vahe 
vähenenud. Tehniline analüüs näitab, et
rangem sihttase oleks tehnoloogiliselt 
võimalik ja kulutõhus. Seepärast 
kehtestatakse 2020. aasta sihttasemeks
110 g CO2/km.

Or. en

Selgitus

Määruse vastuvõtmise ajal hinnati sihttaseme 147 g CO2/km saavutamise kuludeks 
2000−8000 eurot. 2012. aasta uurimuse kohaselt, mis toetas läbivaatamise ettepaneku jaoks 
teostatud komisjoni mõjuhinnangut, on sihttaseme 147 g CO2/km saavutamise lisakulud aga 
ainult umbes 450 eurot. TNO 2012. aasta uurimus näitab, et sihttase 110 g CO2/km on 
kaubikute puhul tehnoloogiliselt teostatav ja lisakulutused tasuksid end ära vähem kui nelja 
aasta jooksul.

Muudatusettepanek 22
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g 
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 
vajalikul määral vähendada väiksemate 
kuludega, kui prognoositi eelmises 
analüüsis, mis viidi läbi enne määruse (EL) 
nr 510/2011 vastuvõtmist. Lisaks on uute 
väikeste tarbesõidukite praeguse keskmise 
CO2 eriheite taseme ja sihttaseme vahe 
vähenenud. Seepärast kinnitatakse, et 
2020. aastaks on võimalik saavutada
sihttase 147 g CO2/km.

(3) Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g 
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 
vajalikul määral vähendada väiksemate 
kuludega, kui prognoositi eelmises 
analüüsis, mis viidi läbi enne määruse (EL) 
nr 510/2011 vastuvõtmist. Lisaks on uute 
väikeste tarbesõidukite praeguse keskmise 
CO2 eriheite taseme ja sihttaseme vahe 
vähenenud. Seepärast on kaugeleulatuvam
sihttase 2020. aastaks saavutatav ja ka 
kulutõhus.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni mõjuhinnang näitab, et 2020. aastaks kavandatav sihttase 147 g ei ole piisavalt 
kaugeleulatuv, iseäranis võrreldes sõiduautode sihttasemega. Kaugeleulatuvam eesmärk 
oleks tehnoloogiliselt teostatav ja säästaks autojuhtide raha.

Muudatusettepanek 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g 
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 
vajalikul määral vähendada väiksemate 
kuludega, kui prognoositi eelmises 
analüüsis, mis viidi läbi enne määruse (EL) 
nr 510/2011 vastuvõtmist. Lisaks on uute 
väikeste tarbesõidukite praeguse keskmise 
CO2 eriheite taseme ja sihttaseme vahe 
vähenenud. Seepärast kinnitatakse, et 
2020. aastaks on võimalik saavutada
sihttase 147 g CO2/km.

(3) Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g 
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 
vajalikul määral vähendada väiksemate 
kuludega, kui prognoositi eelmises 
analüüsis, mis viidi läbi enne määruse (EL) 
nr 510/2011 vastuvõtmist. Lisaks on uute 
väikeste tarbesõidukite praeguse keskmise 
CO2 eriheite taseme ja sihttaseme vahe 
vähenenud. Rangem sihttase on nii 
saavutatav kui ka kulutõhus. Seepärast 
kehtestatakse 2020. aasta sihttasemeks
128 g CO2/km. 

Or. en

Muudatusettepanek 24
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g 
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 
vajalikul määral vähendada väiksemate 

(3) Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g 
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 
vajalikul määral vähendada väiksemate 
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kuludega, kui prognoositi eelmises 
analüüsis, mis viidi läbi enne määruse (EL) 
nr 510/2011 vastuvõtmist. Lisaks on uute 
väikeste tarbesõidukite praeguse keskmise 
CO2 eriheite taseme ja sihttaseme vahe 
vähenenud. Seepärast kinnitatakse, et 
2020. aastaks on võimalik saavutada 
sihttase 147 g CO2/km.

kuludega, kui prognoositi eelmises 
analüüsis, mis viidi läbi enne määruse (EL) 
nr 510/2011 vastuvõtmist. Lisaks on uute 
väikeste tarbesõidukite praeguse keskmise 
CO2 eriheite taseme ja sihttaseme vahe 
vähenenud. Selle tulemusena tuleks 
2020. aasta sihttasemed viia tasemele 
135 g CO2/km, nagu on komisjon varem 
oma 2009. aasta ettepanekus välja 
pakkunud.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus 2009/0173 pakkus komisjon uute väikeste tarbesõidukite jaoks välja sihttaseme 
135 g CO2/km. Arvestades sellest ajast tehtud edusamme mootorite arendamises, on selge, et 
see on täiesti mõistlik eesmärk ja selle saavutamine vähendab peaaegu iga Euroopa ettevõtja 
kulusid.

Muudatusettepanek 25
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g 
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 
vajalikul määral vähendada väiksemate 
kuludega, kui prognoositi eelmises 
analüüsis, mis viidi läbi enne määruse (EL) 
nr 510/2011 vastuvõtmist. Lisaks on uute 
väikeste tarbesõidukite praeguse keskmise 
CO2 eriheite taseme ja sihttaseme vahe 
vähenenud. Seepärast kinnitatakse, et 
2020. aastaks on võimalik saavutada
sihttase 147 g CO2/km.

(3) Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g 
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 
vajalikul määral vähendada väiksemate 
kuludega, kui prognoositi eelmises 
analüüsis, mis viidi läbi enne määruse (EL) 
nr 510/2011 vastuvõtmist. Lisaks on uute 
väikeste tarbesõidukite praeguse keskmise 
CO2 eriheite taseme ja sihttaseme vahe 
vähenenud. Siduvam sihttase, mis vastab 
määruses (EÜ) nr 443/2009 sätestatud 
sihttasemele, on saavutatav ja 
kulutõhususe suhtes huvipakkuvam. 
Seepärast tuleks 2020. aasta sihttase läbi 
vaadata, kehtestades sihttasemeks 118 g
CO2/km.
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Or. fr

Selgitus

Vastavus sihttasemega 95 g CO2/km uute sõiduautode puhul ja 118 g CO2/km väikeste 
tarbesõidukite puhul.

Muudatusettepanek 26
Judith A. Merkies,Dan Jørgensen 

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g 
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 
vajalikul määral vähendada väiksemate 
kuludega, kui prognoositi eelmises 
analüüsis, mis viidi läbi enne määruse (EL) 
nr 510/2011 vastuvõtmist. Lisaks on uute 
väikeste tarbesõidukite praeguse keskmise 
CO2 eriheite taseme ja sihttaseme vahe 
vähenenud. Seepärast kinnitatakse, et 
2020. aastaks on võimalik saavutada
sihttase 147 g CO2/km.

(3) Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g 
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 
vajalikul määral vähendada väiksemate 
kuludega, kui prognoositi eelmises 
analüüsis, mis viidi läbi enne määruse (EL) 
nr 510/2011 vastuvõtmist. Lisaks on uute 
väikeste tarbesõidukite praeguse keskmise 
CO2 eriheite taseme ja sihttaseme vahe 
vähenenud. Rangem sihttase on nii 
saavutatav kui ka kulutõhus. Seepärast 
kehtestatakse 2020. aasta sihttasemeks
125 g CO2/km.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Autotööstuse tegevus toimub pikkade 
kavandamistsüklite alusel ja autotööstust 
tuleks piisavalt vara teavitada tulevastest 
sihttasemetest. Sihttaseme 95 g/km 
kehtestamine 2025. aastaks määrusega 
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(EL) nr 510/2011 võimaldab 
kavandamiskindluse ja tagab, et 
jõupingutusi väikeste tarbesõidukite 
kütusetõhususe parandamiseks jätkatakse 
pärast 2020. aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Pidades silmas, et ülimadala CO2-
heitega sõidukite esimese põlvkonnaga 
seotud teadus- ja arendustegevuskulud
ning ühe ühiku tootmise kulud on väga 
suured, on asjakohane kiirendada ja 
lihtsustada selliste sõidukite liidu turule 
toomist nende turustamise algjärgus, 
kategoriseerides elektrisõidukid ja 
vesinikkütusega sõidukid 2025. aastani 
nullheitega sõidukiteks. Siiski on kindlaks 
tehtud, et kuigi teatud alternatiivsete 
kütuste kasutamine võib olelusringist 
lähtudes CO2-heidet oluliselt vähendada, 
võib nende alternatiivsete kütuste 
tootmisest tekkiv CO2-heide olla suurem 
kui tavapäraste kütuste puhul. Komisjon 
peaks seetõttu kehtestama mõõtesüsteemi, 
mis võtab arvesse kasvuhoonegaaside 
heite suurenemist pärast 2025. aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
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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 ja ülemäärase heite maksu tootjate 
suhtes, kes toodavad aastas alla 500 uue 
väikese tarbesõiduki.

(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 ja ülemäärase heite maksu tootjate 
suhtes, kes toodavad aastas alla 700 uue 
väikese tarbesõiduki.

Or. en

Selgitus

De minimis erandi suurendamine väiketootjate puhul, kes registreerivad aastas vähem kui 
700 sõidukit (0,1 % ELi müügist ja veelgi väiksem läbitud kilomeetrite arv) vähendab 
rahastamiskõlblike väikeettevõtjate halduskoormust 2020. aastaks kuni 25 000 euro võrra, 
vähendamata seejuures keskkonnakasu, mis tuleneb määruse rakendusalasse kuulumisest.

Muudatusettepanek 30
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Asjakohane on märkida, et 
suurenevad kütusekulud on ELi 
ettevõtjate jaoks muutumas suureks 
probleemiks ja et EL impordib enamiku 
transpordisektoris kasutatud naftast ning 
et kütusetarbimise vähendamine aitaks 
naftasõltuvuse vähendamise kaudu nii 
ettevõtjaid kui ka ELi.

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Kindla sihttaseme 105 g/km kohta 
kehtestamine 2025. aastaks tagaks 
kooskõlas juhtalgatusega „Ressursitõhus 
Euroopa“ ja selleks, et jätkata CO2-heite 
edasise vähendamise toetamist väikeste 
tarbesõidukite puhul, et jätkatakse 
jõupingutusi väikeste tarbesõidukite 
kütusetõhususe parandamiseks pärast 
2020. aastat.

Or. en

Selgitus

Pikaajaline 2025. aastaks kehtestatud eesmärk tagaks tootjatele pikaajalise 
kavandamiskindluse.

Muudatusettepanek 32
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) 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 kulutõhusa 
vähendamise tehnoloogia väljatöötamisele. 
Seepärast tuleks need aspektid uuesti läbi 

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

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

Or. pl

Muudatusettepanek 33
Maria do Céu Patrão Neves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) 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 kulutõhusa 
vähendamise 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.

(6) 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 kulutõhusa 
vähendamise tehnoloogia väljatöötamisele. 
Vähendamismäära hindamiseks võetakse 
arvesse innovaatilisi 
tehnoloogialahendusi või -pakette. 
Seepärast tuleks need aspektid uuesti läbi 
vaadata ning komisjon peaks koostama 
aruande ja tegema vajaduse korral 
ettepanekuid sihttasemete kohta 2020. 
aasta järgsel perioodil.

Or. pt

Muudatusettepanek 34
Corinne Lepage
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) 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 kulutõhusa 
vähendamise 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.

(6) 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 kulutõhusa 
vähendamise tehnoloogia väljatöötamisele.

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Tadeusz Cymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) 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 kulutõhusa 
vähendamise tehnoloogia väljatöötamisele. 
Seepärast tuleks need aspektid uuesti läbi 

(6) 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 sõiduautode CO2-heite 
kulutõhusa vähendamise tehnoloogia 
väljatöötamise kulude hindamisel. 
Seepärast tuleks need aspektid uuesti läbi 
vaadata ning komisjon peaks koostama 
aruande ja tegema vajaduse korral 
ettepanekuid sihttasemete kohta 2020. 
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vaadata ning komisjon peaks koostama 
aruande ja tegema vajaduse korral 
ettepanekuid sihttasemete kohta 2020.
aasta järgsel perioodil.

aasta järgsel perioodil.

Or. pl

Muudatusettepanek 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Euroopa majandus on jätkuvalt 
tõsises ohus energiahindade tõttu. 
Arvestades pikki teadus- ja 
arendustegevuse perioode, mida tootjad 
vajavad, on asjakohane seada käesolevas 
määruses sihttase 2025. aastaks. 
Sihttaseme 100 g/km kehtestamine 
2025. aastaks võimaldab kindlustada, et 
uute väikeste tarbesõidukite 
kütusetõhususe parandamisega jätkatakse 
pärast 2020. aastat. 

Or. en

Muudatusettepanek 37
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Euroopa autotööstuse 
konkurentsivõime suurendamiseks tuleks 
kasutada selliseid stimuleerimissüsteeme 
nagu ökoinnovatsiooni korvamine ja 
erisoodustuste tegemine. Komisjon peaks 
igal aastal välja arvutama, mil määral 
vähendab erisoodustuste üldine 
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rakendamine sihttaset, kui kõnealune 
vähendamine ületab 2 grammi, peaks 
komisjon viima erisoodustuste kordaja 
tagasi näitajani 1.

Or. en

Selgitus

Ülimadala süsinikdioksiidiheitega sõidukite väljatöötamisega seotud teadus- ja 
arendustegevust, tooraine ja tootmise kõrget maksumust arvestades on vaja täiendavaid 
stiimuleid, et ärgitada tootjaid pakkuma selliseid sõidukeid varem, kui nad seda muidu 
teeksid. Erisoodustused aitavad sellele eesmärgile kaasa, kuid võivad samas õõnestada 
eesmärke. Seetõttu tuleb vältida 2020. aasta eesmärgi kokkuvõttes nõrgenemist, et tagada 
soodustuste üldine keskkonnamõju.

Muudatusettepanek 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Euroopa majandus on jätkuvalt 
tõsises ohus energiahindade tõttu. 
Arvestades pikki teadus- ja 
arendustegevuse perioode, mida tootjad 
vajavad, on asjakohane seada käesolevas 
määruses sihttase 2025. aastaks. 
Sihttaseme minimaalselt 100 g/km 
kehtestamine 2025. aastaks võimaldab 
kindlustada, et uute väikeste 
tarbesõidukite kütusetõhususe 
parandamisega jätkatakse pärast 
2020. aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Määruse ettepanek
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Komisjon on hinnanud sõiduki 
katteala andmete kättesaadavust ja nende 
kasutamist kasulikkuse parameetrina I lisa 
valemites. 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.

(9) Komisjon peaks hindama muude 
kasulikkuse parameetrite kui massi 
andmete kättesaadavust ja nende 
kasutamist kasulikkuse parameetrina I lisa 
valemites edasi kontrollima.

Or. de

Selgitus

Muude kasulikkuse parameetrite kui massi kasutamine takistaks sõidukite üha raskemaks 
muutumist ja edendaks väikesõidukite tootmist, milleks praegu puudub stiimul.

Muudatusettepanek 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Määruse ettepanek
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) 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 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.

(10) 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 vastavalt määrusele (EÜ) nr 
715/2007 ja määruse (EÜ) nr 692/2008 XII 
lisale. Katsetsükkel tuleks pärast selle 
valmimist siiski võimalikult kiiresti liidu 
õigusaktidesse üle võtta. Komisjon peaks 
lisaks arvestama vajadusega täiendada 
väikesõidukite ülemaailmset 
katsemenetlust lisasätetega selle 
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ülevõtmisel ELi õigusesse, tagamaks 
tegelikus liikluses tekkiva heite piisava 
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 esitatavaid tarbimisandmeid. Kehtiv katsetsükkel 
võimaldab rohkelt paindlikkust ega vasta tegelikkusele. Väikesõidukite ülemaailmne 
katsemenetlus parandab seda, kuid selle väljatöötamine võtab teatud aja. ELi õigusesse 
ülevõtmisel tuleks kaaluda väikesõidukite ülemaailmse katsemenetluse sidumist ELi sätetega, 
sest üldine tsükkel ei saa täielikult kajastada ELi olukorda.

Muudatusettepanek 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) 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 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.

(10) 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 ja arvestades, et 
olemasolev katsetsükkel ei kajasta 
piisavalt maanteel sõitvate sõiduautode ja 
väikeste tarbesõidukite tegelikke 
heitkoguseid, on väga oluline töötada 
kiiresti välja parem katsetsükkel. Kui 
praeguseid katsemenetlusi, mis on
sätestatud määruse (EÜ) nr 443/2009 I 
lisas, mis kehtestab 2020. aasta 
heitenormid vastavalt määrusele (EÜ) nr 
715/2007 ja määruse (EÜ) nr 692/2008 XII 
lisale, muudetakse, tuleks I lisas 
kehtestatud heitenorme muuta, et tootjaid 
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ja sõidukiklasse käsitlevad normid oleksid 
ranguse poolest võrreldavad.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) 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 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.

(10) Määruses on sätestatud, et komisjon 
viib läbi mõju hindamise katsemenetluste 
läbivaatamiseks, et kajastada sõiduautode 
CO2-heite tegelikke muutusi. Määruse 
(EÜ) nr 443/2009 I lisas on kehtestatud 
2020. aasta heitenormid 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. Läbivaadatud 
katsemenetlused tuleks rakendada 
hiljemalt 1. jaanuariks 2016.

Or. fr

Selgitus

Kehtivad katsemenetlused ei kajasta piisavalt sõiduautode tegelikku CO2-heidet. Seega tuleks 
kindlaks määrata uute katsemenetluste rakendamise tähtaeg.

Muudatusettepanek 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Uus Euroopa sõidutsükkel (NEDC) 
asendatakse kava kohaselt 2014. aastal 
uue katsetsükliga väikesõidukite 
ülemaailmse katsemenetluse raames. 
Selleks et tagada, et määruse (EL) 
nr 510/2011 kohaldamise tulemusel 
väheneb ootuste kohaselt heide, tuleks 
katsemenetlusena kehtestada 
väikesõidukite ülemaailmne 
katsemenetlus alates 2016. aastast. Kui 
väikesõidukite ülemaailmset 
katsemenetlust hakatakse 2016. aastal 
kohaldama käesoleva määruse 
eesmärkide saavutamiseks, tuleks I lisas 
kehtestatud heitenorme muuta, et 
katsetsüklid oleksid ranguse poolest 
võrreldavad.

Or. en

Selgitus

Uut väikesõidukite ülemaailmse katsemenetluse katsetsüklit tuleks kohaldada alates 2016. 
aastast, mil see asendab praeguse Euroopa sõidutsükli katsetsükli.

Muudatusettepanek 44
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Maanteesõidukite kiirusel on suur 
mõju nende kütusetarbimisele ja CO2-
heitele. Lisaks võib väikeste tarbesõidukite 
kiiruse piirangute puudumise korral 
tekkida konkurents seoses 
maksimumkiirusega, mille tulemuseks 
võivad olla ülemõõdulised jõuseadmed ja 
ebatõhusus aeglasemal töörežiimil. 
Seepärast on asjakohane laiendada 
nõukogu 10. veebruari 1992. aasta 
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direktiivi 92/6/EMÜ (teatavate 
kategooriate mootorsõidukite 
kiiruspiirikute paigaldamise ja kasutamise 
kohta ühenduses1) reguleerimisala nii, et 
see hõlmaks ka käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid väikesi 
tarbesõidukeid.
_______________
1EÜT L 57, 2.3.1992, lk 27.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 147 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 110 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
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alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 147 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.

alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 120 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.

Or. en

Selgitus

Komisjoni mõjuhinnang näitab, et 2020. aastaks kavandatav sihttase 147 g ei ole piisavalt 
kaugeleulatuv, iseäranis võrreldes sõiduautode sihttasemega. Kaugeleulatuvam eesmärk 
oleks tehnoloogiliselt teostatav ja säästaks autojuhtide raha.

Muudatusettepanek 47
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 147 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 128 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.

Or. en

Selgitus

Komisjoni 2020. aastaks väljapakutud sihttase on vastavuses 2015. aasta sihttaseme 
rangemaks muutmisega 16 % tasemele väikeste tarbesõidukite puhul. Sõiduautode puhul 
vastab 2020. aasta sihttase rangemaks muutmisele 27 % tasemele. Väikeste tarbesõidukite 
sihttase peaks olema 128 g CO2/km, nii et sama jõulist eesmärki rakendataks sõltumata 
sõidukitüübist.
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Muudatusettepanek 48
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 147 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 118 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.

Or. fr

Selgitus

Vastavus sihttasemele 95 g CO2/km uute sõiduautode puhul ja 118 g CO2/km uute väikeste 
tarbesõidukite puhul.

Muudatusettepanek 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 1– lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 147 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 147 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007, 
määruse (EÜ) nr 692/2008 III ja 
XII lisaga ning määrustega UN/ECE 
R83-06 ja UN/ECE R101, mida 
kohaldatakse alates käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast.
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Or. en

Selgitus

Euro 6 määruse kehtivat versiooni (NEDC/ECE R83 ja ECE R101) tuleks ajakohastada, et 
tagada praegu kehtestatud sihttasemetega sama range tase, olenemata ettenähtavatest 
menetluste muutmistest ja tsüklitest kui sellistest.

Muudatusettepanek 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 147 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 128 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 147 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 135 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 
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innovatiivsete tehnoloogialahendustega. innovatiivsete tehnoloogialahendustega.

Or. en

Selgitus

Dokumendis 2009/0173 tegi komisjon ettepaneku kehtestada uute väikeste tarbesõidukite 
sihttasemeks 135 g CO2/km. Praeguseks saavutatud arenguid mootorite valdkonnas arvesse 
võttes on selge, et see eesmärk on täielikult realistlik ning et selle saavutamine vähendab 
kulusid peaaegu kõigi äritarbijate jaoks Euroopas.

Muudatusettepanek 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 147 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 125 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute väikeste 
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tarbesõidukite keskmise heite 
sihttasemeks vähemalt 100 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 54
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute väikeste 
tarbesõidukite keskmise heite 
sihttasemeks 85 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 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Käesoleva määrusega kehtestatakse 



AM\928481ET.doc 31/57 PE506.129v01-00

ET

alates 2025. aastast uute väikeste 
tarbesõidukite keskmise heite 
sihttasemeks 105 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

Pikaajaline sihttase 2025. aastaks pakub tootjatele pikaajalist kavandamiskindlust.

Muudatusettepanek 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute väikeste 
tarbesõidukite keskmise heite 
sihttasemeks 100 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 57
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige: 
„2 a. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute väikeste 
tarbesõidukite keskmise heite 
sihttasemeks 95 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

Autotööstus töötab pikaajaliste planeerimistsüklitega ning autotööstust peaks olema eelnevalt 
piisavalt tulevastest sihttasemetest teavitatud. Käesoleva määrusega sihttaseme 95 g/km 
kehtestamine 2025. aastaks pakub planeerimiskindlust ja tagab uute kaubikute 
kütusesäästlikkuse parandamise püüete jätkumise 2020. aasta järel.

Muudatusettepanek 58
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele 
keskmine heitetase 90 g CO2/km, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) 
nr 715/2007 ja selle rakendusmeetmetega 
ning määruse (EÜ) nr 692/2008 
XII lisaga.”

Or. fr
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Selgitus

Selleks et autotööstusel oleks teatud prognoosimisvõimalus, on vaja kehtestada pikaajalised 
eesmärgid.

Muudatusettepanek 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Määruse ettepanek
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklisse 1 lisatakse järgmine lõige:
„(2 a) Käesolevas määruses sätestatakse 
alates 2025. aastast kehtiv väikeste 
tarbesõidukite keskmise heite sihttaseme 
vahemik 100 g CO2/km kuni 115 g 
CO2/km, nagu on ette nähtud artikli 13 
lõikes 1.”

Or. de

Selgitus

Oluline on seada sihtväärtused varakult, et tööstusel oleks aega plaane teha. Samas on raske 
juba praegu teada, milline sihtväärtus on mõistlik. Seetõttu on mõttekas kehtestada vahemik, 
mille piires määratakse hiljem sihtväärtus. Arvukate uuringute ja ekspertide arvamuse 
kohaselt jäävad realistlikud väärtused vahemikku 100 g ja 115 g CO2/km.

Muudatusettepanek 60
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 510/2011 
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 

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

ei kohaldata selliste tootjate suhtes, kes 
toodavad koos kõigi nendega seotud 
ettevõtjatega aastas alla 700 uue väikese 
tarbesõiduki, mis on ELis eelmisel 
kalendriaastal registreeritud.

Or. en

Selgitus

De minimis erandi suurendamine väiketootjate puhul, kes registreerivad aastas vähem kui 
700 sõidukit (0,1 % ELi müügist ja veelgi väiksem läbitud kilomeetrite arv) vähendab 
rahastamiskõlblike väikeettevõtjate halduskoormust 2020. aastaks kuni 25 000 euro võrra, 
vähendamata seejuures keskkonnakasu, mis tuleneb määruse rakendusalasse kuulumisest.

Muudatusettepanek 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Määruse ettepanek
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõik:
„Erisoodustuste kehtivus lõpeb 
1. jaanuaril 2018.”

Or. de

Selgitus

Erisoodustuste vahend võeti kasutusele ajaliselt piiratuna, et kiirendada ja lihtsustada 
ülivähese CO2-heitega sõidukite kasutuselevõttu. Kehtivuse pikendamine oleks vastuolus 
ajalise piiratuse põhimõttega ning nõrgestaks lisaks üldeesmärki.

Muudatusettepanek 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikkel 5 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 5
Erisoodustused
CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel vastab iga uus väike 
tarbesõiduk, mille CO2 eriheide on 
väiksem kui 50 g CO2/km või väiksem 
kui 50 % eriheite sihttaseme väärtusest:
– 3,5-le väikesele tarbesõidukile 2014. 
aastal,
– 3,5-le väikesele tarbesõidukile 2015.
aastal,
– 2,5-le väikesele tarbesõidukile 2016. 
aastal,
– 2-le väikesele tarbesõidukile alates 
2017. aastast.”

Or. en

Selgitus

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Super-credits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of super-credits on EU level does not 
require any additional financial resources, which is presently an extremely important factor. 
In order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport, 
and in line with the policy objectives for clean transport, super-credits need to be seen as a 
high-potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed framework 
to facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles must be also 
seen in an international context, where the support of such vehicles is a key policy priority 
(US, Japan and China).
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Muudatusettepanek 63
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikkel 5 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Erisoodustused nõrgendavad tootjate eriheite sihttaset, tagades saastekvoodid niisuguste 
sõidukite müügile, mille heide on alla 50 g CO2/km. Asjaolu, et elektrisõidukeid loetakse 
praegu käesolevas määruses heitevabadeks sõidukiteks, on juba märkimisväärne stiimul, sest 
elektrisõidukite olelusringi heide on oluliselt suurem kui 0 g CO2/km. Erisoodustused 
suurendavad süsinikdioksiidi keskmist eriheidet, vähendades keskkonnaalast terviklikkust.

Muudatusettepanek 64
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikkel 5 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 5
Erisoodustused
CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel vastab iga uus väike 
tarbesõiduk, mille CO2 eriheide on 
väiksem kui 50 g CO2/km:
— 1-le väikesele tarbesõidukile alates 
2014. aastast.”

Or. en
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Selgitus

Erisoodustused vähendavad määruse rangust. Samuti ei pea elektrikaubikud olema 
vastavuses 2020. aasta sihttasemetega, mis on 2017. ja 2020. aasta kohta väikeste 
tarbesõidukite jaoks ettevalmistamisel.

Muudatusettepanek 65
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikkel 5 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 5
Erisoodustused
1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel vastab iga uus väike 
tarbesõiduk, mille CO2 eriheide on 
väiksem kui 50 g CO2/km:
– 3,5-le väikesele tarbesõidukile 2014. 
aastal,
– 3,5-le väikesele tarbesõidukile 2015. 
aastal,
– 2,5-le väikesele tarbesõidukile 2016. 
aastal,
– 1,5-le väikesele tarbesõidukile 2017. 
aastal,
– 1-le väikesele tarbesõidukile alates
2018. aastast.
Erisoodustuste kehtivuse ajal võetakse 
uute väikeste tarbesõidukite, mille CO2
eriheide on alla 50 g CO2/km ja mida 
arvestatakse esimeses lõigus sätestatud 
kordajate kasutamisel, maksimaalseks
arvuks mitte rohkem kui 25 000 väikest 
tarbesõidukit ühe tootja kohta.
2. Alates käesoleva määruse jõustumise 
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aastast arvutab komisjon iga aasta 
28. veebruariks eelmise kalendriaasta 
alusel, kas erisoodustuste kogusumma 
mõjutab artiklis 1 määratletud sihttaset. 
Kui see sihttase väheneb rohkem kui 2 g 
CO2/km võrra, siis taastatakse artiklis 5 ja 
käesoleva artikli esimeses lõikes 
määratletud kordajad sellel aastal 1-le 
väikesele tarbesõidukile.” 

Or. en

Selgitus

Ülimadala süsinikdioksiidiheitega sõidukite väljatöötamisega seotud teadus- ja 
arendustegevust, tooraine ja tootmise maksumust arvestades võib olla vaja täiendavaid 
stiimuleid, et ärgitada tootjaid pakkuma ülimadala süsinikdioksiidiheitega sõidukeid varem, 
kui nad seda muidu teeksid. Erisoodustused aitavad sellele eesmärgile kaasa, kuid võivad 
samas õõnestada 2020. aasta sihttaset. Seetõttu tuleb vältida 2020. aasta eesmärkide üldist 
nõrgestamist, et kaitsta soodustuste üldist keskkonnamõju.

Muudatusettepanek 66
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikkel 5 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 5
Erisoodustused
CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel vastab iga uus väike 
tarbesõiduk, mille CO2 eriheide on 
väiksem kui 50 g CO2/km või väiksem 
kui 50 % eriheite sihttaseme väärtusest:
– 3,5-le väikesele tarbesõidukile 2014. 
aastal,
– 3,5-le väikesele tarbesõidukile 2015. 
aastal,
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– 2,5-le väikesele tarbesõidukile 2016. 
aastal,
– 2-le väikesele tarbesõidukile alates 
2017. aastast.”

Or. en

Selgitus

Erisoodustused on tõhus vahend süsinikdioksiidheidet vähendavate tehnoloogiate toetamisel. 
Sellest hoolimata on turuolukord ebakindel, mistõttu on vaja rakendada teatud määral 
paindlikkust.

Muudatusettepanek 67
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 5 a
Kiirust piiravad seadmed
Alates 1. jaanuarist 2014 ja igal järgneval 
kalendriaastal varustab iga väikeste 
tarbesõidukite tootja enda toodetud 
väikesed tarbesõidukid kiirust piiravate 
seadmetega, mille maksimaalne kiirus on 
120 km/h.”

Or. en

Selgitus

Kiirust piiravad seadmed on väga kulutõhus kütusetarbimise vähendamise viis ning see aitaks 
tootjatel käesolevas määruses nimetatud heite vähendamise sihttasemeid palju madalamate 
kuludega saavutada.

Muudatusettepanek 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 5a

Kiiruspiirikud
Kiiruspiirikud võetakse kasutusele 
2015. aastaks, et piirata uute N1-
kategooria väikeste tarbesõidukite 
maksimumkiirust 100 kilomeetrini 
tunnis.”

Or. en

Muudatusettepanek 69
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 5 a
Kiiruspiirikud

Alates 1. jaanuarist 2015 piiratakse uute 
N1-kategooria sõidukite maksimumkiirust 
90 kilomeetrini tunnis kiiruspiirikute 
kohustusliku paigaldamise teel.”

Or. en

Selgitus

Kõigi ELi kaubasõidukite kiirust on piiratud. Kaubikute suhtes kiirusepiirangut käsitleva 
erandi tegemine viib ebaõiglaste konkurentsitingimuste tekkeni kergveoautode ja 
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raskekaubikute vahel, mis põhjustab nii sotsiaalseid moonutusi kui ka liigset heidet ja ohte 
maanteedel.

Muudatusettepanek 70
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 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.
Selle sõidukitüübi CO2 eriheidet, mille 
puhul tuvastati kõrvalekalle, 
korrigeeritakse vastavalt järgmisel 
kalendriaastal keskmise CO2 eriheite 
arvutamisel.”

Or. en

Muudatusettepanek 71
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EU) nr 510/2011 
Artikkel 12 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artikli 12 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
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„Innovatiivsete tehnoloogialahenduste 
kasutamisega saavutatud CO2-heite 
vähenemine vaadatakse läbi tarnija või 
tootja taotluse alusel. Nende
tehnoloogialahenduste kogupanus tootja
CO2 eriheite sihttaseme vähendamisse 
võib olla kuni 3 g CO2/km.”

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 12 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artikli 12 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Innovatiivsete tehnoloogialahenduste 
või innovatiivsete tehnoloogiate 
ühendamise (nn innovatiivsed 
tehnoloogiapaketid) kasutamisega 
saavutatud CO2-heite vähenemine 
vaadatakse läbi tarnija või tootja 
taotluse alusel. Nende 
tehnoloogialahenduste kogupanus tootja 
CO2 eriheite sihttaseme vähendamisse 
võib olla kuni 7 g CO2/km.”

Or. en

Muudatusettepanek 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Artikli 12 lõike 2 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:
„Komisjon võtab vastu selliste 
innovatiivsete tehnoloogiate või 
innovatiivsete tehnoloogiapakettide 
heakskiitmise menetluse üksikasjalikud 
sätted 31. detsembriks 2013. aastaks.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas käesoleva määruse artikli 14 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. 
Need üksikasjalikud sätted on kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 12 
lõike 2 kohaselt kehtestatud sätetega ja 
põhinevad järgmistel innovatiivsete 
tehnoloogialahenduste kriteeriumidel:”

Or. en

Muudatusettepanek 74
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – punkt a
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon lõpetab 1. jaanuariks 2015
artikli 1 lõikes 3 määratletud sihttaseme 
läbivaatamise eesmärgiga määratleda 
järgmine:

– meetodid, kuidas saavutada 
2025. aastaks pikaajaline sihttase 105 g 
CO2/km kulusäästlikult, kui 
mõjuhinnangu ajakohastatud tulemuste 
alusel kinnitatakse kõnealuse sihttaseme 
otstarbekus, ning
– nimetatud sihttaseme rakendamise 
aspektid, sealhulgas ülemääraste 
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heitkoguste maks.
Sellise läbivaatamise ja mõjuhinnangu 
alusel, mis hõlmab autotööstusele ja 
väikeste tarbesõidukite kasutajatele 
avalduva mõju üldist hindamist, esitab 
komisjon ettepaneku muuta käesolevat 
määrust vastavalt seadusandlikule 
tavamenetlusele sellisel viisil, mis on 
konkurentsi seisukohast võimalikult 
erapooletu ning sotsiaalselt õiglane ja 
jätkusuutlik.

Or. en

Selgitus

Pikaajaline sihttase 2025. aastaks pakub tootjatele pikaajalist planeerimiskindlust.

Muudatusettepanek 75
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – punkt a
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon viib 31. detsembriks 2014 läbi 
2025. aastaks kehtestatava 85 g CO2/km 
sihttaseme üksikasjaliku uuringu, sh 
eriheite sihttasemed, selle saavutamise 
meetodid ja muud käesoleva määruse 
aspektid, et määrata kindlaks asjaolu, kas 
sihttase on asjakohane või kas madalam 
sihttase oleks uute vähese heitega 
tehnoloogiate kasutamise ning nende 
rakendamise või kliimapoliitika 
eesmärkide muutuste seisukohalt 
õigustatud. Selle uuringu osana annab 
komisjon aru kasulikkuse parameetri 
kohta, et eristada kindlaid heite 
sihttasemeid, ning võib vastavalt 
vajadusele teha ettepanekuid osade 
asendamiseks muu asjakohasema 
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kasulikkuse parameetriga.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – punkt a
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon vaatab 31. detsembriks 2015
eriheite sihttasemed, selle saavutamise 
meetodid ja muud käesoleva määruse 
aspektid läbi, et kehtestada uute väikeste 
tarbesõidukite CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks. 
2020. aastale järgneva perioodi heite 
sihttasemed kehtestatakse vastavalt 
lõikes 3 osutatud CO2-heite mõõtmise 
uutele menetlustele. Need uued 
menetlused määratletakse ja kehtestatakse 
31. detsembriks 2014.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Määruse ettepanek
Artikkel 1 – punkt 4 – punkt a
Määrus (EÜ) nr 510/2011
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
eriheite sihttasemed, selle saavutamise 
meetodid ja muud käesoleva määruse 
aspektid läbi, et kehtestada uute väikeste 
tarbesõidukite CO2-heite sihttasemed 2020. 
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aastale järgnevaks perioodiks. aastale järgnevaks perioodiks. Selle 
kontrolli eesmärk on kehtestada alates 
2025. aastast uute väikesõidukite 
keskmine CO2-heite sihtväärtus, mis jääb 
vahemikku 100 g CO2/km kuni 115 g 
CO2/km. Selle kontrolli alusel, mis 
hõlmab ka järelhindamist autotööstusele 
ja sellega seotud tööstusharudele 
avalduva mõju kohta, teeb komisjon 
vastavalt vajadusele ettepaneku muuta 
käesolevat määrust kulutasuvalt ja 
konkurentsi seisukohalt võimalikult 
erapooletult ning tagab ELi pikaajaliste 
eesmärkide saavutamise võitluses 
kliimamuutuste vastu.

Or. de

Selgitus

Oluline on seada sihtväärtused varakult, et tööstusel oleks aega plaane teha. Samas on raske 
juba praegu teada, milline sihtväärtus on mõistlik. Seetõttu on mõttekas kehtestada vahemik, 
mille piires määratakse hiljem sihtväärtus. Arvukate uuringute ja ekspertide arvamuse 
kohaselt jäävad realistlikud väärtused vahemikku 100 ja 115 g CO2/km.

Muudatusettepanek78
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
eriheite sihttasemed, selle saavutamise 
meetodid ja muud käesoleva määruse 
aspektid läbi, et kehtestada uute väikeste 
tarbesõidukite CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks, eesmärgiga 
saavutada 2025. aastal sihttase 
90 g CO2/km.

Or. fr
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Muudatusettepanek 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – punkt a
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

2020. aastale järgneva perioodi sihttasemete ettepaneku esitamise kuupäev näib ennatlikuna, 
kuna katsetsükkel, sh asjakohased menetlused, ei ole selleks ajaks lõplikult kokku lepitud. 
Tehes ettepanekuid 2020. aastale järgneva perioodi uute sihttasemete kohta, tuleb arvesse 
võtta ka korrelatsiooniprogrammi rakendamist ja tulemusi, mis ei ole võimalik enne 2017. 
aastat. 2020. aastale järgneva perioodi uued sihttasemed tuleks kavandada World Light Duty 
Test-menetluse ja asjakohaste menetluste põhjal. Hinnata ning arvesse tuleb võtta ka 
elektrisõidukite levikut.

Muudatusettepanek 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – punkt a
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
eriheite sihttasemed, selle saavutamise 

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

meetodid ja muud käesoleva määruse 
aspektid läbi, et kehtestada uute 
väikesõidukite CO2-heite sihttasemed 
2020. aastale järgnevaks perioodiks. 
Nimetatud sihttasemed on kooskõlas liidu 
2050. aasta pikaajaliste 
kliimaeesmärkidega ning annavad mõista 
samatasemelistest eesmärkidest nii 
sõiduautode kui ka väikesõidukite puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – punkt b – taane - 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 13 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lisatakse järgmine lõik 1 a:
„Selleks et tagada tegeliku heite 
asjakohane kajastamine ja mõõdetud CO2
näitajate otsene võrreldavus, seisab 
komisjon vastavalt määruse (EÜ) 
nr 715/2007 artikli 14 lõikele 3 hea selle 
eest, et need katsemenetluse elemendid, 
millel on mõõdetavatele CO2-
heitkogustele märkimisväärne mõju, on 
rangelt määratletud, et vältida olukorda, 
kus tootjad kasutavad ära katsetsükli 
paindlikke võimalusi.”

Or. en

Muudatusettepanek 82
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – punkt b – taane - 1 b (uus)
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Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 13 – lõige 6 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lisatakse järgmine lõik 1 b:
„Et teha kindlaks, kas toodetud sõidukite 
CO2-heide on kooskõlas kinnitatud tüübi 
väärtustega, tagatakse aerodünaamilise ja 
veeretakistusjõu väärtuste võtmine 
sõidukilt, mille tootmise nõuetele 
vastavust kontrollitakse.”

Or. en

Muudatusettepanek 83
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – punkt b – taane 1
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 13 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

− teine lõik jäetakse välja; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tuleks säilitada säte, mis selgitab, et alates CO2 heitkoguste mõõtmise läbivaadatud 
menetluse kohaldamise kuupäevast ei kiideta enam heaks innovatiivseid tehnoloogiaid.

Muudatusettepanek 84
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 510/2011
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – valem
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Komisjoni mõjuhinnang näitab, et 2020. aastaks väljapakutud sihttase 147 g ei ole piisavalt 
ambitsioonikas, eriti võrrelduna sõiduautodele mõeldud sihttasemega. Ambitsioonikam 
sihttase oleks tehnoloogiliselt teostatav ja aitaks autojuhtidel raha kokku hoida.

Muudatusettepanek 85
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 510/2011
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – valem

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 86
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 510/2011 
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – valem

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Komisjoni poolt 2020. aastaks väljapakutud sihttase vastab 2015. aasta sihttaseme 
vähendamisele 16 % võrra väikeste tarbesõidukite jaoks. Sõiduautode jaoks vastab 2020. 
aasta sihttase kitsendamisele 27 % võrra. Väikeste tarbesõidukite sihttase peaks olema 128 g 
CO2/km, et eesmärgid oleksid samal tasemel, hoolimata sõidukitüübist.

Muudatusettepanek 87
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 510/2011 
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – valem

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Vastavus sihttasemele 95 g CO2/km uute sõiduautode puhul ja 118 g CO2/km uute väikeste 
tarbesõidukite puhul.

Muudatusettepanek 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 510/2011
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – valem

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 89
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 510/2011
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – valem

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Väljapakutud sihttase 147 g CO2/km ei vähenda oluliselt kütusekulu kaubikute kasutajate 
jaoks. Sihttase 135 g CO2/km oleks kütusesäästlikum ja vähendaks seega transpordikulusid 
peaaegu kõigis Euroopa ärisektorites.

Muudatusettepanek 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 510/2011
I lisa – punkt 1 – alapunkt c – valem

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
I lisa – punkt 1 – alapunkt c a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) I lisa punktile 1 lisatakse järgmine 
punkt:
„(c a) Alates 2025. aastast:
süsinikdioksiidi eriheite tase = 100 + a × 
(M – M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt vastu 
võetud väärtus,
a = *
(* samaväärne 100 % tõusuga).”

Or. en

Muudatusettepanek 92
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
I lisa – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) I lisa punktile 1 lisatakse järgmine 
alapunkt:
„(c a) alates 2025. aastast:
süsinikdioksiidi eriheite soovituslik tase = 
90 + a × (M – M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt vastu 
võetud väärtus,
a = samaväärne 100 % tõusuga.”

Or. fr
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Selgitus

Autotööstusele on vaja kehtestada pikaajalised kaugeleulatuvad eesmärgid.

Muudatusettepanek 93
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
I lisa – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) I lisa punktile 1 lisatakse järgmine 
punkt:
„(c a) alates 2025. aastast:
süsinikdioksiidi eriheite soovituslik tase = 
105 + a × (M – M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt vastu 
võetud väärtus,
a = samaväärne 100 % tõusuga.”

Or. en

Muudatusettepanek 94
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
I lisa – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) I lisa punktile 1 lisatakse järgmine 
punkt:

„(c a) Alates 2025. aastast:
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süsinikdioksiidi eriheite tase = 85 + a × 
(M – M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt vastu 
võetud väärtus,
a = 0,093.”

Or. en

Muudatusettepanek 95
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011 
I lisa – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) I lisa punktile 1 lisatakse järgmine 
punkt:
„(c a) alates 2025. aastast:
süsinikdioksiidi eriheite soovituslik tase = 
95 + a × (M – M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt vastu 
võetud väärtus,
a = samaväärne 100 % tõusuga.”

Or. en

Muudatusettepanek 96
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 b (uus)
Direktiiv 92/6/EMÜ
Artiklid 1 ja 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Direktiivi 92/6/EMÜ muutmine
Alates ...* muudetakse nõukogu direktiivi 
92/6/EMÜ1 käesolevaga järgmiselt:
(a) Artikkel 1 asendatakse järgmisega:
„Käesolevas direktiivis tähendab 
„mootorsõiduk” mootori jõul liikuvat, 
kategooriasse M2, M3, N1, N2 või N3 
kuuluvat sõidukit, millel on vähemalt neli 
ratast ja mille maksimaalne 
valmistajakiirus ületab 25 km/h.
Kategooriad M2, M3, N1, N2 ja N3 on 
määratletud direktiivi 70/156/EMÜ2

II lisas.”
(b) Artikli 2 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:
„Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et artiklis 1 osutatud N1 
(klassid 2 ja 3), N2, M2 ja M3 kategooria 
mootorsõidukeid võib kasutada teel ainult 
juhul, kui need on varustatud kiirust 
piirava seadmega, mis ei võimalda nende 
kiirusel tõusta üle 100 km/h.”
____________
*ELT: palun lisada kuupäev: üks aasta 
pärast käesoleva määruse jõustumist.
1EÜT L 57, 2.3.1992, lk 27.
2 EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1.

Or. en

Selgitus

Maanteesõidukite kiirusel on suur mõju nende kütusetarbimisele ja CO2-heitele. 
Kiiruspiirangute puudumise korral väikeste tarbesõidukite jaoks võib tippkiirust hõlmav 
konkurentsielement viia liiga suurte jõuseadmete kasutamiseni ja sellega seostuvate 
ebatõhususeni aeglasemates töötingimustes. Muudatusettepanekuga lisatakse N1-kategooria 
nõukogu direktiivi 92/6/EMÜ (teatavate kategooriate mootorsõidukite kiiruspiirikute 
paigaldamise ja kasutamise kohta ühenduses) reguleerimisalasse.
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Muudatusettepanek 97
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus konsolideeritakse 
määrusega, mida see muudab, selle 
jõustumisele järgneval kuul.

Or. fr


