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***I Seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II Seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III Seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks õigusakti eelnõu 
ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti eelnõu osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselged vead või 
puudused antud tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute puhul on vaja 
vastavate osakondade nõusolekut.

Õigusakti eelnõuga muudetava õigusakti muudatusettepaneku päises 
märgitakse kolmandale reale kehtiva õigusakti pealkiri ja number ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse uute väikeste tarbesõidukite heitenormid, lähtudes väikesõidukite CO2-
heite vähendamist käsitlevast ühenduse terviklikust lähenemisviisist
(KOM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2009)0593);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0271/2009);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu 
jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” 
(KOM(2009)0665);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 192 lõiget 1;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust;

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2010),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Selleks et tagada komplekteeritud 
sõidukite CO2-heite ja kütusesäästlikkuse 
näitajate representatiivsus, peaks 
komisjon vajaduse korral kaaluma 
tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide 
läbivaatamist.

Or. en

Selgitus

Komisjon on ühes mitteametlikus dokumendis tunnistanud, et praegune ettepanek 
mitmeastmeliselt komplekteeritavate sõidukite kohta ei ole rakendatav. Käesoleva 
muudatusettepaneku ning 3., 4., 12. ja 13. muudatusettepanekuga kõrvaldatakse esialgne, 
halvasti koostatud ettepanek ja komisjonil palutakse 2011. aastaks esitada uus ettepanek. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse, et 
alates 2020. aastast on ühenduses 
registreeritud uute väikeste tarbesõidukite 
puhul keskmine heitetase 135 g CO2/km.

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse, et 
alates 2020. aastast on ühenduses 
registreeritud uute väikeste tarbesõidukite 
puhul keskmine heitetase 150 g CO2/km.

Or. en

Selgitus

Arvestades asjaolu, et uute väikeste tarbesõidukite puhul on CO2-heite vähendamise kulud 
suuremad kui autode puhul ning arenduseks ja tootmiseks kuluv aeg on pikem, ei ole 
eesmärgiks seatud heitetaset – 135 g CO2/km – esildatud ajaks tegelikult võimalik saavutada. 
150g CO2/km on nõudlik, kuid saavutatav eesmärk.
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Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) „CO2 eriheide” – väikese tarbesõiduki 
heide, mida on mõõdetud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 715/2007 ning mis on 
kindlaks määratud vastavustunnistusel CO2
heite kogusena (kombineeritult); 

(f) „CO2 eriheide” – väikese tarbesõiduki 
heide, mida on mõõdetud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 715/2007 ning mis on 
kindlaks määratud valmis või 
komplekteeritud sõiduki
vastavustunnistusel CO2 heite kogusena 
(kombineeritult);

Or. en

Selgitus

Komisjon on ühes mitteametlikus dokumendis tunnistanud, et praegune ettepanek 
mitmeastmeliselt komplekteeritavate sõidukite kohta ei ole rakendatav. Käesoleva 
muudatusettepaneku ning 1., 4., 12. ja 13. muudatusettepanekuga kõrvaldatakse esialgne, 
halvasti koostatud ettepanek ja komisjonil palutakse 2011. aastaks esitada uus ettepanek. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui andmed komplekteeritud sõiduki 
eriheite kohta ei ole kättesaadavad, 
kasutab baassõiduki tootja baassõiduki 
eriheidet selle sõiduki keskmise CO2
eriheite määramiseks.

Or. en

Selgitus

Komisjon on ühes mitteametlikus dokumendis tunnistanud, et praegune ettepanek 
mitmeastmeliselt komplekteeritavate sõidukite kohta ei ole rakendatav. Käesoleva 
muudatusettepaneku ning 1., 3., 12. ja 13. muudatusettepanekuga kõrvaldatakse esialgne, 
halvasti koostatud ettepanek ja komisjonil palutakse 2011. aastaks esitada uus ettepanek. 
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et kindlaks määrata iga tootja CO2
eriheite keskmine tase, võetakse 
konkreetse tootja puhul ja konkreetsel 
kalendriaastal arvesse määruses (EÜ) nr 
443/2009 sätestatud tootja keskmise CO2-
heite taseme võimalikku ületäitmist –
juhul kui tootja seda soovib. Sellisel juhul 
määratakse CO2 eriheite keskmine tase 
järgmiselt: 
80 % tootja eriheite sihttaseme ja eriheite 
keskmine taseme (vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 443/2009) vahest arvestatakse 
maha selle tootja väikeste tarbesõidukite 
CO2 eriheite keskmisest tasemest. 
Direktiiviga 2009/33/EÜ on sõiduautode 
ja väikeste tarbesõidukite kogu kasutusiga 
hõlmava läbisõidu suhteks sätestatud 80 
%.

Or. en

Selgitus

Kuna väikeste tarbesõidukite CO2-heite vähendamist rakendati algselt osana täiendavatest 
meetmetest sõiduautode CO2-heite vähendamiseks, on keskmiste näitajate sätestamine 
kummagi sõidukiliigi puhul loogiline. Tootjate autode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite 
keskmistamine peaks olema võimalik, kui vähendada tootjatele nõuete täitmisega seotud 
kulusid, nagu on näidatud ELi mõjuhinnangus. Ökoloogilisest ja poliitilisest seisukohast ei 
ole vahet, kas CO2 heidet piiratakse sõiduautodel või väikestel tarbesõidukitel. Niisugune 
keskmistamine ei sea halvemasse olukorda neid väikeste tarbesõidukite tootjaid, kes ei tooda 
autosid, kuna nende kõigi kohta käib artikkel 10. 80 % väljendab väikeste tarbesõidukite 
pikemat kasutusiga ning käesoleva direktiiviga sätestatud meetmeid CO2-heite 
vähendamiseks (vt direktiivi EÜ/2009/33 lisa tabelit 3). 
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Kiiruspiirikud

Kiiruspiirikud võetakse kasutusele 2015. 
aastaks, et piirata artiklis 2 nimetatud 
uute N1-kategooria mootorsõidukite 
maksimumkiirust 120 kilomeetrini tunnis.

Or. en

Selgitus
N1-kategooria sõidukite maksimumkiiruse piiramine avaldab soodsat mõju CO2-heite 
vähendamisele. Neid sõidukeid kasutatakse peaaegu eranditult kaubanduslikel eesmärkidel ja 
neil ei ole vaja sõita kiiremini kui 120 km/h. Seda ei tule käsitada pretsedendina teiste 
sõidukikategooriate suhtes. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Uute väikeste tarbesõidukite tootjad, 
kelle suhtes ei kohaldata artikli 10 kohast 
erandit, võivad artikli 4 kohaste kohustuste 
täitmiseks moodustada heiteühenduse.

1. Tootjad, kelle suhtes ei kohaldata artikli 
10 või määruse (EÜ) 443/2009 artikli 11
kohast erandit, võivad artikli 4 kohaste 
kohustuste täitmiseks moodustada 
heiteühenduse.

Or. en

Selgitus

Peaks olema võimalik moodustada ühe tootja autode ja väikeste tarbesõidukite CO2-
heiteühendus, et vähendada tootjale nõuete täitmisega seotud kulusid, nagu on näidatud ELi 
mõjuhinnangus. Ökoloogilisest ja poliitilisest seisukohast ei ole vahet, kas CO2-heidet 
piiratakse sõiduautodel või väikestel tarbesõidukitel. Niisugune keskmistamine ei sea 
halvemasse olukorda neid väikeste tarbesõidukite tootjaid, kes ei tooda autosid, kuna nende 
kõigi kohta käib artikkel 10. Koefitsient 0,8 väljendab väikeste tarbesõidukite pikemat 
kasutusiga ning käesoleva direktiiviga sätestatud meetmeid CO2-heite vähendamiseks (vt 
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direktiivi EÜ/2009/33 lisa tabelit 3).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõiget 5 ei kohaldata, kui kõik 
heiteühendusse kuuluvad tootjad 
moodustavad osa samast seotud tootjate 
rühmast.

6. Lõiget 5 ei kohaldata, kui kõik 
heiteühendusse kuuluvad tootjad 
moodustavad osa samast seotud tootjate 
rühmast või kui heiteühendus koosneb 
vaid ühest tootjast ning seob selle 
toodetud autosid ja kergeid 
tarbesõidukeid.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 6 lõiget 1 puudutava muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Tootjale seatud eraldi sihttasemete 
asemel tuleks sõiduautode ja väikeste 
tarbesõidukite heiteühenduse olemasolu 
korral tootja suhtes kohaldada ühte 
parandatud sihttaset. 
Parandus määratakse järgmiselt: 
80 % tootja eriheite sihttaseme ja eriheite 
keskmine taseme (vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 443/2009) vahest arvestatakse 
juurde selle tootja väikeste tarbesõidukite 
CO2 eriheite keskmisele sihttasemele. 
Direktiiviga 2009/33/EÜ on sõiduautode 
ja väikeste tarbesõidukite kogu kasutusiga 
hõlmava läbisõidu suhteks sätestatud 80
%.
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Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 6 lõiget 1 puudutava muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kui ülemäärane heide on suurem kui 3 g 
CO2/km: 

(i) kui ülemäärane heide on suurem kui 3 g 
CO2/km: 

((ülemäärane heide – 3) × 120 eurot + 45 
eurot) × uute väikeste tarbesõidukite arv;

((ülemäärane heide – 3) × 95 eurot + 45 
eurot) × uute väikeste tarbesõidukite arv;

Or. en

Selgitus

Sanktsioonid nende tootjate suhtes, kes ei suuda vähendada oma väikeste tarbesõidukite CO2-
heiteid, peaksid olema kooskõlas autode puhul kehtivate samalaadsete õigusnormidega. 
Komisjoni ettepanek ei sisalda selgitusi selle kohta, miks peaks N1-kategooria sõidukite puhul 
rakendama kõrgemaid trahve. 

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) alates 2019. aastast: (b) alates 2019. aastast:

(ülemäärane heide × 120 eurot) × uute 
väikeste tarbesõidukite arv;

(ülemäärane heide × 95 eurot) × uute 
väikeste tarbesõidukite arv;

Or. en

Selgitus

Vt selgitust artikli 8 lõigu 2 punkti a puudutava muudatusettepaneku kohta.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kus käesoleva artikli kohaldamisel: kus käesoleva artikli kohaldamisel:

 „ülemäärane heide” – selline grammide 
positiivne lähima kolme kümnendkohani 
ümardatud arv kilomeetri kohta, mille 
võrra tootja CO2 eriheite keskmine tase, 
võttes arvesse artikli 11 kohaselt kinnitatud 
innovatiivsete tehnoloogialahenduste abil 
saavutatud CO2-heite vähenemist, ületas 
tootja eriheite sihttaset kalendriaastal või 
kalendriaasta osal, mille suhtes 
kohaldatakse artiklis 4 sätestatud 
kohustust; „uute väikeste tarbesõidukite 
arv” – asjaomase tootja valmistatud ja 
kõnealuses ajavahemikus registreeritud 
uute väikeste tarbesõidukite arv vastavalt 
artiklis 4 sätestatud järkjärgulise 
suurendamise kriteeriumile.

„ülemäärane heide” – selline grammide 
positiivne lähima kolme kümnendkohani 
ümardatud arv kilomeetri kohta, mille 
võrra tootja CO2 eriheite keskmine tase, 
võttes arvesse artikli 11 kohaselt kinnitatud 
innovatiivsete tehnoloogialahenduste abil 
saavutatud CO2-heite vähenemist ning 
CO2-heite vähenemist allapoole määruses 
(EÜ) 443/2009 näidatud sihttaset, ületas 
tootja eriheite sihttaset kalendriaastal või 
kalendriaasta osal, mille suhtes 
kohaldatakse artiklis 4 sätestatud 
kohustust; „uute väikeste tarbesõidukite 
arv” – asjaomase tootja valmistatud ja 
kõnealuses ajavahemikus registreeritud 
uute väikeste tarbesõidukite arv vastavalt 
artiklis 4 sätestatud järkjärgulise 
suurendamise kriteeriumile.

Or. en

Selgitus

Autode ja kergete tarbesõidukite heiteühenduse moodustamine (sihttasemete keskmistamine) 
vähendab tootjale nõuete täitmisega seotud kulusid, nagu on näidatud ELi mõjuhinnangus. 
Ökoloogilisest ja poliitilisest seisukohast ei ole vahet, kas CO2 heidet piiratakse sõiduautodel 
või väikestel tarbesõidukitel. Niisugune heiteühenduste moodustamine ei sea halvemasse 
olukorda neid väikeste tarbesõidukite tootjaid, kes ei tooda autosid, kuna nende kõigi kohta 
käib artikkel 10. Koefitsient 0,8 väljendab väikeste tarbesõidukite pikemat kasutusiga ning 
käesoleva direktiiviga sätestatud meetmeid CO2-heite vähendamiseks. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) eriheite sihttase, mis on kooskõlas (d) eriheite sihttase, mis on kooskõlas 
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tootja võimalustega vähendada heidet, 
sealhulgas majanduslike ja tehnoloogiliste 
võimalustega vähendada CO2 eriheidet ja 
võttes arvesse toodetava väikese 
tarbesõiduki tüübi turu eripära.

tööstuse keskmiste näitajatega ja tootja 
võimalustega vähendada heidet, sealhulgas 
majanduslike ja tehnoloogiliste
võimalustega vähendada CO2 eriheidet ja 
võttes arvesse toodetava väikese 
tarbesõiduki tüübi turu eripära.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määrusega tuleks selgelt ära näidata, et need tootjad, kellele on tehtud mööndusi, 
peavad jõudma heite vähendamiseni võrdväärselt oma konkurentidega; Euroopa Komisjonil 
ei tohiks lasta esildada ebarealistlikke vähendusi.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– viisid, kuidas saavutada 2020. aastaks 
kaugema tuleviku sihttase 135 g CO2/km 
kulusäästlikult, kui mõjuhinnangu 
ajakohastatud tulemuste alusel kinnitatakse 
kõnealuse sihttaseme otstarbekus; ning

– viisid, kuidas saavutada 2020. aastaks 
kaugema tuleviku sihttase 150 g CO2/km 
kulusäästlikult, kui mõjuhinnangu 
ajakohastatud tulemuste alusel kinnitatakse 
kõnealuse sihttaseme otstarbekus; ning

Or. en

Selgitus

Arvestades asjaolu, et uute väikeste tarbesõidukite puhul on CO2 heite vähendamise kulud 
suuremad kui autode puhul ning arenduseks ja tootmiseks kuluv aeg on pikem, ei ole 
eesmärgiks seatud heitetaset – 135 g CO2/km – ettenähtud ajavahemikus tegelikult võimalik 
saavutada. 150g CO2/km on nõudlik, kuid saavutatav eesmärk.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon vaatab 2015. aastaks läbi 
komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite 
määramise meetodi, mis on esitatud II 

Komisjon esitab 2011. aastaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule vajaduse korral 
ettepaneku välja töötada menetlus
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lisas B osa punktis 7, ning vajaduse korral 
esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepaneku II lisa muutmiseks.

komplekteeritud sõidukite CO2-heite ja 
kütusesäästlikkuse representatiivväärtuste 
määramiseks.

Or. en

Selgitus

Komisjon on ühes mitteametlikus dokumendis tunnistanud, et praegune ettepanek 
mitmeastmeliselt komplekteeritavate sõidukite kohta ei ole rakendatav. Käesoleva 
muudatusettepaneku ning 1., 3., 4. ja 13. muudatusettepanekuga kõrvaldatakse esialgne, 
halvasti koostatud ettepanek ja komisjonil palutakse 2011. aastaks esitada uus ettepanek. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komplekteeritud sõidukite eriheide välja jäetud
Komplekteeritud sõiduki eriheide 
määratakse vastavalt direktiivile 
2004/3/EÜ. Kui kõnealune väärtus ei ole 
kättesaadav, on komplekteeritud sõiduki 
eriheide võrdne kõikide sama tüüpi 
komplekteeritud sõidukite eriheite 
suurima väärtusega, mis on sama tüüpi 
sõidukid kui mittekomplektne sõiduk, 
mille baasil komplekteeritud sõiduk on 
ehitatud, ja mis on registreeritud ELis 
samal seireaastal, kusjuures „sõiduki 
tüüp” on määratletud vastavalt direktiivi 
2007/46/EÜ artiklile 3. Kui kõikide 
komplekteeritud sõidukite kohta on 
esitatud rohkem kui kolm eriheite 
väärtust, kasutatakse suuruselt teist 
väärtust.

Or. en

Selgitus

Komisjon on ühes mitteametlikus dokumendis tunnistanud, et praegune ettepanek 
mitmeastmeliselt komplekteeritavate sõidukite kohta ei ole rakendatav. Käesoleva 
muudatusettepaneku ning 1., 3., 4. ja 12. muudatusettepanekuga kõrvaldatakse esialgne, 
halvasti koostatud ettepanek ja komisjonil palutakse 2011. aastaks esitada uus ettepanek. 
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SELETUSKIRI

Ettepanekut väikeste tarbesõidukite CO2-heidet käsitlevate õigusnormide kohta on oodatud 
juba sõiduautosid puudutavate samasisuliste normide vastuvõtmisest alates.

Väikesi tarbesõidukeid kasutavad peamiselt ettevõtted, sealhulgas väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted, ning praegu on selliseid sõidukeid ligikaudu 12 % sõidukite üldarvust.
Tuleb ka tunnistada, et sõidukiparkide ostjad ostavad väikesi tarbesõidukeid sageli suurtes 
kogustes ning seetõttu jälgitakse hoolikalt ka nende tulemuslikkust ja jooksvaid kulusid.

Aastatel 2002–2007 vähenes väikeste tarbesõidukitega seotud CO2-heide keskmiselt 0,4–0,5 
% aastas, vastukaaluks paranenud kütusesäästlikkusele on aga suurenenud transpordinõudlus 
ja sõidukite mõõtmed.

Seetõttu on vaja uutele väikestele tarbesõidukitele kehtestada sihttasemed kogu ühenduse 
ulatuses, et vältida siseturu killustumist, mis tuleneks mitmesuguste üksteisest erinevate
meetmete võtmisest liikmesriikides. Lisaks on vaja uute väikeste tarbesõidukite puhul 
kehtestada CO2-heite normid selleks, et vältida regulatiivse tühiku ohtu, mis on tingitud 
sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite teataval määral kattuvast registreerimisest. Peale selle 
kutsus nõukogu 28. juunil 2007 komisjoni üles esitama ettepanekut väikeste tarbesõidukite 
kütusesäästlikkuse suurendamise kohta. Ja lõpuks on oluline innustada autotööstust 
investeerima uutesse tehnoloogilistesse lahendustesse. 

Raportöör suhtub ettepanekusse üldiselt pooldavalt ja hindab eriti positiivselt mõistlikku 
lähenemisviisi – nimelt seda, et suures osas lähtutakse kergeveokite CO2-heidet sätestavatest 
normidest, mis võeti vastu eelmisel istungil. Sarnaselt sellele, mida on tehtud sõiduautode 
heidete piiramiseks, tuleks toimida ka väikeste tarbesõidukite puhul.

Oluline on aga märkida, et need kaks valdkonda – sõiduautod ja väikesed tarbesõidukid – ei 
funktsioneeri mitte täiesti ühtemoodi. Väikeste tarbesõidukite sektori arendus- ja
tootmistsükkel on sõiduautode omaga võrreldes pikem. Peale selle kasutatakse väikesi 
tarbesõidukeid tõepoolest tarbevedudeks ehk kaubanduslikeks vedudeks ning võimalused 
nende kuju või kaalu heidete vähendamise eesmärgil muuta on väiksemad kui sõiduautode
puhul. Väikeste tarbesõidukite puhul saab seda teha põhiliselt mootorit ja mehhaanikat 
täiustades, mis on tunduvalt pikaajalisem ja kulukam protsess kui lihtsalt sõiduki kere 
muutmine. Tuleb ka märkida, et väikestes tarbeveokites kasutatakse juba praegu rohkem 
diislikütust kui sõiduautodes.

Raportöör ei soovi mitte seda, et ettepanekus sisalduvaid sihttasemete näitajaid veel 
kaugemale tulevikku lükataks. Lähedasem eesmärk aitab keskenduda ja võimaldab nähtavaid 
tulemusi. Kuid raportöör kahtleb selles, kas eesmärgiks seatud heitetaset – 135 g CO2/km – on 
tegelikult võimalik ettenähtud aja jooksul saavutada. Arvestades asjaolu, et uute väikeste 
tarbesõidukite puhul on CO2 heite vähendamise kulud suuremad kui autode puhul ning 
arenduseks ja tootmiseks kuluv aeg on pikem, on 150g CO2/km nõudlik, ent saavutatav 
eesmärk.
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Esildatud õigusakt annab tootjatele võimaluse moodustada sihttasemete saavutamiseks 
omavahelisi nn heiteühendusi. Selline paindlikkus on tervitatav. Lähtudes põhimõttest, et üks 
gramm CO2 vähem on gramm vähem sõltumata sellest, kuidas see saavutati, teeb raportöör 
ettepaneku, et tootja, kes valmistab nii sõiduautosid kui ka väikesi tarbeveokeid, peaks saama 
heiteühenduse moodustada ka ettevõttesiseselt, kahe sõidukikategooria ühendusena. Autode ja 
kergete tarbesõidukite vahel heiteühenduste moodustamine (sihttasemete keskmistamine) 
vähendab tootjatele nõuete täitmisega seotud kulusid, nagu on näidatud ELi mõjuhinnangus. 
Ökoloogilisest ja poliitilisest seisukohast ei ole vahet, kas CO2 heidet piiratakse sõiduautodel 
või väikestel tarbesõidukitel. Niisugune heiteühenduste moodustamine ei sea halvemasse 
olukorda neid väikeste tarbesõidukite tootjaid, kes ei tooda autosid, kuna nende kõigi kohta 
käib artikkel 10. Tootjale sellise täiendava võimaluse andmine on ühteaegu ökoloogiliselt 
kasulik ja esindab head äritava. 

Raportöör on rahul sellega, et komisjon esildab möönduste tegemist nendele tootjatele, kelle 
toodang on alla 22 000 sõiduki aastas. Raportöör on arvamusel, et ettepanekuga seatakse 
mõistlik sihttase. Määruses tuleks aga selgelt ära näidata, et need tootjad, kellele on tehtud 
mööndusi, peavad jõudma heite vähendamiseni võrdväärselt oma konkurentidega; Euroopa 
Komisjonil ei tohiks lasta esildada ebarealistlikke vähendusi. Seda silmas pidades on 
raportöör teinud ühe muudatusettepaneku.

Raportöör peab üllatavaks, et ettepaneku kohaselt tuleks trahvid nendele tootjatele, kes ei 
suuda vähendada oma väikeste tarbesõidukite CO2-heiteid, arvutada kõrgemalt kui nendele 
tootjatele, kes ei suuda vähendada autode heidet. Sanktsioonid nende kahe sektori suhtes 
peaksid olema kooskõlas. Komisjoni ettepanek ei sisalda selgitusi selle kohta, miks peaks N1-
kategooria sõidukite puhul rakendama suuremaid sanktsioone. Seetõttu teeb raportöör 
muudatusettepaneku, et viia määruse tekst selles osas kooskõlla autosid puudutavate 
õigusnormidega.

Käesoleva määruse-eelnõuga taotletakse väikeste tarbesõidukite CO2-heite vähendamist. 
Nagu juba öeldud, on seda autodega võrreldes raskem teha, kuna väikese tarbesõiduki keret ei 
saa sama lihtsalt ja odavalt muuta, et seda efektiivsemaks muuta. Muutusi tuleb teha hoopis 
mootori ja mehhaanika osas. Teine moodus probleemi lahendamiseks oleks paigaldada 
väikestele tarbesõidukitele kohustuslikus korras kiiruspiirikud. Sellekohane tehnoloogia on 
olemas ning see on odav ja tõhus viis, kuidas heidet saaks kohe vähendada ja kuidas paljud 
ärilised organisatsioonid saaksid oma sõidukeid ajakohastada. Raportööri ettepanek puudutab 
üksnes väikesi tarbeveokeid, kuna neid sõidukeid kasutatakse peaaegu eranditult 
kaubanduslikel eesmärkidel ja neil ei ole vaja sõita kiiremini kui 120 km/h. Seda ettepanekut 
ei tule käsitada pretsedendina kiiruspiirikute rakendamiseks autodel.

Ja lõpuks, ühes mitteametlikus dokumendis on komisjon tunnistanud rakendamiskõlbmatuks 
oma esialgsed ettepanekud seoses mitmeastmeliselt komplekteeritavate sõidukitega (st 
sõidukid, mis komplekteerimine toimub mitmes etapis ja eri tootjate poolt). Ilmselt ei ole 
õiglane karistada baassõiduki tootjat, kui tema ei vastuta selle eest, mida tehakse sõidukiga 
hilisemas tootmisfaasis. Komisjon on lubanud uued ettepanekud esitada 2014. aastaks, 
raportöör paneb aga ette, et komisjon teeks oma ettepanekud mitmeastmeliselt 
komplekteeritavate sõidukite kohta 2011. aastaks. Selleks tuleks luua süsteem 
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komplekteeritud sõidukite praeguste heidete mõõtmiseks.


