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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***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 ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile 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 SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta 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
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0394),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0185/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsembri 2012. aasta arvamust,

– olles konsulteerinud Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
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. Seepärast 
kinnitatakse, et 2020. aastaks on võimalik 
saavutada sihttase 147 g CO2/km. Hiljuti 
avaldatud uurimuste tulemused näitavad 
aga ka seda, et sihttase 147 g CO2/km 
oleks liiga ambitsioonikas. Praeguse 
majanduskriisi tingimustes ei tohiks liidu 
tootjatele selles valdkonnas suuremat 
regulatiivset koormust asetada.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
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 määrust (EL) nr 
510/2011 võiks 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.
Planeerimiskindluse tagamiseks tootjatele 
ei tuleks sellist ettepanekut siiski teha 
enne 2018. aastat, sest selliste 
sihttasemete määramine peaks põhinema 
uuel katsetsüklil ja asjakohastel 
katsemenetlustel, mis peaks vastu võetama 
2014. aastal. See peaks tagama, et 
ajavahemikul 2014–2018 kogutakse 
piisavalt usaldusväärseid andmeid, nii et 
ettepanekud uute sihttasemete kohta 
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perioodiks pärast 2020. aastat oleksid 
hästi põhjendatud.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Erisoodustused on tootjate jaoks 
oluline vahend, kuna need sunnivad 
muutma tehnoloogiat ja annavad stiimuli 
investeerida uutesse vähesaastavatesse 
tehnoloogiatesse. Nad on ka tõhusaks 
vahendiks määruse (EL) nr 510/2011 
eesmärkide saavutamisel ilma liidu 
maksumaksjatele lisakoormuse 
panemiseta. Erisoodustuste kasutamisega 
saab edendada igasuguseid alternatiivse 
jõuallikaga süsteeme. Seetõttu tuleks 
erisoodustusi pikendada nii, et nad 
kehtivad ka pärast 2018. aastat, nagu on 
sätestatud määruses (EL) nr 510/2011.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Uue Euroopa sõidutsükli (New 
European Driving Cycle – NEDC) peaks 
2014. aastal asendama uus katsetsükkel 
Worldwide Harmonised Light Duty Test 
Procedure (WLTP). Seetõttu tuleks 
võimalikud sihttasemed perioodiks pärast 
2020. aastat määrata kindlaks WLTP 
põhjal, kui see on täielikult määratletud ja 
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toimiv. Kui WLTP ei ole veel täielikult 
määratletud ja toimiv 31. detsembriks 
2017, tuleks võimalikud uued sihttasemed 
määrata vastavalt sel ajahetkel kasutatava 
katsetsükli alusel. Kõik muudatused 
olemasolevatesse sihttasemetesse tuleks 
teha seadusandliku tavamenetluse 
raames.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 3 lõike 1 punkt h asendatakse 
järgmisega:
„h) „CO2 eriheide” – väikese 
tarbesõiduki CO2 heide, mida on 
mõõdetud vastavalt määrusele (EÜ) nr 
715/2007 ning mis on kindlaks määratud 
komplektse või komplekteeritud sõiduki 
vastavustunnistusel CO2 heite kogusena 
(kombineeritult); käesoleva punkti 
kohaldamisel kohaldatakse 1. jaanuarist 
2021 määruse (EÜ) nr 715/2007 ja 
määruse (EÜ) nr 692/2008 muudatusi, 
mis jõustuvad 1. jaanuaril 2013 .” 

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Artikkel 5 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 5

Erisoodustused
CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel vastab iga uus väike 
tarbesõiduk, mille CO2 eriheide on 
väiksem kui 75 g CO2/km: 
– 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 2017. 
aastal,
– 1-le väikesele tarbesõidukile 2025.
aastal.
Ajavahemiku 2017–2025 jooksul 
kogunenud erisoodustusi võib kasutada 
ükskõik millise selle ajavahemiku aasta 
CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamiseks. 
Erisoodustuste kehtivuse ajal võetakse 
uute väikeste tarbesõidukite, mille CO2
eriheide on alla 75 g CO2/km ja mida 
arvestatakse esimeses lõigus sätestatud 
kordajate kasutamisel, arvuks mitte 
rohkem kui 50 000 väikest tarbesõidukit 
ühe tootja kohta.”

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 c (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 8 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Artikli 8 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
„4. Komisjon peab käesoleva artikli 
alusel liikmesriikide esitatud andmete 
keskregistrit ja nimetatud register on 
avalik.
30. juuniks 2013 ja igal järgmisel aastal 
arvutab komisjon iga tootja kohta 
esialgu välja:
a) CO2 eriheite keskmise taseme eelmisel 
kalendriaastal;
b) eriheite sihttaseme eelmisel 
kalendriaastal; 
(c) erinevuse tootja eelmise 
kalendriaasta CO2 eriheite keskmise 
taseme, mis on arvutatud punkti a alusel, 
ja kõnealuse aasta eriheite sihttaseme 
vahel.
Lisaks arvutab komisjon alates aastast 
2017 ja edaspidi kuni aastani 2025 (kaasa 
arvatud) iga aasta 30. juuniks esialgselt 
iga tootja kohta:
a) eelmise kalendriaasta CO2 eriheite 
keskmise taseme, võtmata arvesse artiklis 
5 osutatud erisoodustusi,
b) erinevuse tootja eelmise kalendriaasta 
CO2 eriheite keskmise taseme, mis on 
arvutatud punkti a alusel, ja kõnealuse 
aasta eriheite sihttaseme vahel.
Komisjon teavitab iga tootjat oma 
esialgsetest arvutustest selle tootja 
kohta. Teade sisaldab andmeid uute 
registreeritud väikeste tarbesõidukite 
arvu kohta liikmesriikide kaupa ja 
nende CO2 eriheidete kohta.”

Or. en



PR\923891ET.doc 11/16 PE502.271v01-00

ET

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2 d (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011.
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 d) Artikli 8 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:
„5. Kolme kuu jooksul pärast seda, kui 
tootjat on lõike 4 kohaselt teavitatud 
esialgsetest arvutustest, võib tootja 
teavitada komisjoni andmetes esinenud 
vigadest, märkides ära, millist 
liikmesriiki käsitlevates andmetes viga 
tootja arvates esineb.
Aastatel 2017–2025 võib tootja kolme kuu 
jooksul alates sellest, kui teda on lõike 4 
kohaselt teavitatud esialgsetest 
arvutustest, teavitada komisjoni sellest, 
kas komisjon peaks eelmise kalendriaasta 
CO2 eriheite keskmise taseme 
arvestamisel võtma arvesse lõikes 5 
osutatud erisoodustusi.” 

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

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 mitte enne kui alates 1. 
jaanuarist 2014 eriheite sihttasemed, selle 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid vajaduse korral läbi, et 
kehtestada 2020. aastale järgnevaks 
perioodiks uute väikeste tarbesõidukite 
CO2-heite sihttasemed, mis põhinevad 
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artikli 13 lõikes 6 osutatud uuel 
katsemenetlusel ja katsetsüklil, või kui 
need ei ole kättesaadavad, sel hetkel 
kasutatusel oleval täielikult määratletud 
ja toimival katsemenetlusel.”

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kolmas lõige asendatakse järgmisega: neljas* lõik asendatakse järgmisega: 

„Selleks et võtta arvesse CO2 eriheite 
mõõtmist reguleeriva katsemenetluse 
muudatusi, kohandab komisjon I lisas 
esitatud valemeid artikli 15 kohaste 
delegeeritud õigusaktidega ning artiklites 
16 ja 17 sätestatud tingimustel, tagades 
samas, et vanas ja uues katsemenetluses 
on erineva kasulikkusega sõidukitele ja 
eri tootjatele kehtestatud heite 
vähendamise nõuded oma ranguselt 
võrreldavad.”

„Määruse (EÜ) nr 715/2007 kohaselt 1. 
jaanuarist 2013 kohaldatav regulatiivne 
katsemenetlus ja katsetsükkel ning 
määruse (EÜ) nr 692/2008 III ja XII lisa 
jäävad vastavalt I lisa punkti 1 
alapunktile c eriheite sihttaseme 
mõõtmise aluseks. Uus katsemenetlus ja 
katsetsükkel olemasoleva katsemenetluse 
ja katsetsükli asendamiseks peavad olema 
täielikult määratletud ja toimivad 31. 
detsembriks 2017. Selleks kuupäevaks 
peab ka olema piisavalt seireandmeid uue 
katsemenetluse ja katsetsükli kohta. 
Komisjon uurib seejärel võimalust 
kehtestada uued sihttasemed perioodiks 
pärast 2020. aastat ning teeb vajaduse 
korral seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt vastava ettepaneku.” 

__________________
* Selle lõigu järjekorranumber on 
komisjoni ettepanekus vale. Muudetakse 
artikli 13 lõike 6 neljandat lõiku.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 510/2011
I lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) alates 2020: c) alates 2020:
süsinikdioksiidi eriheite soovituslik tase = 
147 + a × (M – M0),

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

kus: kus:

M = sõiduki mass kilogrammides (kg), M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus,

M0 = artikli 13 lõike 5 kohaselt 
vastuvõetud väärtus,

a = 0,096. a = 0,096.

Or. en

Selgitus

Parandus – viga komisjoni ettepanekus
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SELETUSKIRI

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 2011. aastal vastu määruse (EL) nr 510/2011, mille 
eesmärk on vähendada uute väikeste tarbesõidukite CO2-heidet. Määruse artikli 13 lõikes 1 
nõutakse, et komisjon kinnitaks keskmise pikaajalise sihttaseme 147 g CO2/km 2020. aasta 
järgse saavutatavuse ja kehtestaks viisid, kuidas seda saavutada. Ettepaneku COM(2012)394 
vastuvõtmisega 11. juulil 2012 on komisjon kaasseadusandjate nõude täitnud ja kinnitanud, et 
määruse (EL) artikli 1 lõikes 2 sätestatud sihttase 147 g on saavutatav. 

Aasta 2020 sihttase 

Raportöör on arvamusel, et sihttaset 147 g CO2/km, mida 2020. aastast alates kohaldatakse, ei 
tohiks muuta. See on kaugeleulatuv eesmärk, mis lepiti kokku alles 2011. aastal, vähem kui 
kaks aastat enne seda, kui võeti vastu saavutatavust kinnitav komisjoni ettepanek. Seepärast 
toetab raportöör täielikult komisjoni ettepanekut, milles 2020. aasta sihttase tunnistatakse 
tehniliselt saavutatavaks. Raportöör on kehtiva sihttaseme 147g CO2/km ükskõik millisele 
muutmisele vastu järgmistel põhjustel:

 alates sihttaseme 147 g kokkuleppimisest ei ole keskkonnaga seotud ega 
majanduslikus olukorras toimunud mingeid muutusi, mis annaksid põhjust praeguses 
etapis seda taset muuta;

 määruse (EL) 510/2011 artikli 13 lõikes 1 antakse komisjonile volitused nimetatud 
pikaajalise sihttaseme saavutatavuse kinnitamiseks. On selge, et selle sätte eesmärk ei 
olnud see, et komisjon esitaks veelgi rangema sihttaseme ettepaneku. Seetõttu on 
pikaajalise sihttaseme säilitamine kujul, nagu see on toodud kehtivas määruses, 
kooskõlas artikli 13 lõike 1 sõnastuse ja mõttega; 

 ka tootjatel on vaja planeerimiseks kindlustunnet. CO2-heite 2020. aasta sihttase lepiti 
kokku alles kaks aastat tagasi; igasugused muudatused praeguses etapis ainult 
kahjustaksid tootjate õiguspärast kindluse ootust; 

 CO2-heite sihttasemete määramisel tuleb alati arvesse võtta kergete tarbesõidukite 
pikka väljatöötamistsüklit. Tootjate poolt 2020. aastal turule viidavate sõidukite
kavandamine on juba praegu lõppjärgus. Sihttaseme muutmine praeguses etapis 
mõjuks kahjulikult tootjate tootmistsüklile;

 sihttaseme muutmine kahjustaks ka üldist usaldust pikaajaliste sihttasemete suhtes, 
sest pikaajalise sihttaseme olemuse määrab juba ära määratlus, mille järgi sihttase 
kehtib pikaajaliselt (st 2011–2020);

 kuigi uuringutes väidetakse, et 2020. aasta sihttase peaks olema ambitsioonikam, on 
ka selliseid uuringuid, millest järeldub, et sihttase 147 g on liiga range. Seega puudub 
hästi põhjendatud alus asjaomast sihttaset ükskõik kummas suunas muuta; 

 andmete vähesus: seni on olnud liiga vähe andmeid eelkõige nn komplekteeritud 
sõidukite kohta. Piisavaid seireandmeid ei saada enne 2014. aastat. Uusi sihttasemeid 
ei saa arutada enne, kui on olemas piisavad ja usaldusväärsed andmed;

 veel üks tegur, mida tuleb arvesse võtta, on finantskriisist tingitud praegune 
majanduslik olukord. Seetõttu ei tohiks Euroopa tootjatele panna rangemate 
sihttasemete seadmisega veelgi suuremat majanduskoormust;
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 rangemad sihttasemed võivad suurendada tootjate investeerimiskulusid (nt uurimis- ja 
arendustegevus). N1-kategooria sõidukeid kasutavad tavaliselt oskustöölised, kiir- ja 
ekspresskullerteenistused ning paljud jaeettevõtjad, nagu lilleseadjad, restauraatorid 
jne, kellest enamik on VKE. Õigusakti läbivaatamine ei peaks kaasa tooma VKEle 
veelgi suurema koormuse panemist;

 raportöör austab kokkulepet pikaajalise sihttaseme kohta, milleni Euroopa Parlament 
ja nõukogu jõudsid 2011. aastal pärast pikki ja raskeid läbirääkimisi.

Sihttase pärast aastat 2020

Raportöör teeb ettepaneku mitte kehtestada uut sihttaset perioodiks pärast 2020. aastat 
vähemalt kuni 1. jaanuarini 2018, kui peaks juba täielikult toimima uus katsetsükkel. Uus 
katsetsükkel WLTP (Worldwide Harmonised Light Duty Test Procedure) ei ole veel saadaval, 
kuid selle vastuvõtmine nähakse ette aastaks 2014. WLTP muudab CO2 sihttasemete 
määramise alust ja veel ei ole selge, kuidas muutused katsetsüklites mõõdetavat CO2-heidet 
mõjutavad. Niipea kui uus katsetsükkel on olemas, tuleb koguda mitme aasta jooksul piisaval 
hulgal usaldusväärseid heidet puudutavaid andmeid, et tagada uutele sihttasemetele kindel 
alus.

Enne sihttaseme kaalumist perioodiks pärast 2020. aastat tuleb ka jälgida tehnoloogia arengut 
ja CO2-heite võimalikku vähenemist. Praegusel hetkel ei ole võimalik tehnoloogia arengut 
perioodiks pärast 2020. aastat ette ennustada. Samuti on veel ebaselge, mil määral 
aktsepteerib turg alternatiivseid tehnoloogiaid. Maailmas on hetkel olemas palju võimalikke 
tehnoloogiastsenaariume ja kuigi ühelt tehnoloogialt teisele üleminek on võimalik, ei ole 
selge, kuidas see mõjutab sõidukite CO2-koguheidet. Seepärast tuleks koguda rohkem 
andmeid, et jälgida CO2-heidet enne uue sihttaseme arutamist. 

Erisoodustused

Erisoodustused on vähesaastavate sõidukite lisasoodustused. Kehtiva määruse (EL) nr 
510/2011 kohaselt saavad tootja sõidukid lisasoodustuse iga vähesaastava sõiduki pealt, mille 
heide on alla 50 g CO2/km. Määruse(EL) nr 510/2011 kohaselt lõpeb erisoodustuste süsteem 
2018. aastal. Kuigi erisoodustused sisalduvad komisjoni uues ettepanekus sõiduautode CO2-
heite kohta, ei sisaldu need käesolevas väikeste tarbesõidukite CO2-heidet käsitlevas 
ettepanekus. Raportöör on siiski arvamusel, et erisoodustused on oluline vahend, et 
stimuleerida vähesaastavate sõidukite turuletoomist ja ergutada tootjaid väikese CO2-heitega 
tehnoloogiaid arendama. Kuna veel ei ole teada, milline vähesaastav tehnoloogia saab 
tulevikus juhtivaks, tuleks erisoodustuste süsteem säilitada. Selleks ei ole vaja täiendavaid 
rahalisi vahendeid ja seega ei koorma see maksumaksjaid. 

Selleks, et hõlmata suuremad väikesed tarbesõidukid ja anda tootjatele stiimul 
alternatiivtehnoloogiate väljatöötamiseks raskemate sõidukite kategooriates, tuleks künnist
tõsta 75 grammini. 

Ökoinnovatsioon

Raportöör väljendab heameelt komisjoni soovi üle jätta ettepanekusse alles ökoinnovatsioon. 
Innovatsiooni tuleks toetada ja ettepanekus on selleks nähtud ette selged stiimulid. 
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Loamenetlust tuleks lihtsustada ja tõhusaid tehnoloogiaid tuleks alati toetada.

Katsetsükkel

Eeldatavasti asendatakse NEDC (New European Driving Cycle) WLTPga (Worldwide 
Harmonized Light Duty Vehicle Test) 2014. aastal. Selle muutuse tagajärjel muutuvad 
katsetamise ja CO2-heite mõõtmise tulemused. Komisjon teeb ettepaneku kohandada sihttaset 
vastavalt 147 g WLTP katsetsüklile delegeeritud õigusaktidega. Raportöör teeb ettepaneku 
hoida NEDC tsükkel võrdlustsüklina alles 2020. aasta sihttaseme puhuks ja muuta 
võrdluskatsetsüklit seoses võimaliku 2020. aasta järgse sihttasemega. Selle kohta ei tohiks 
teha ettepanekut enne 2018. aastat. Iga uus sihttase, olgugi kohandatud, tuleks kehtestada 
piisavate seireandmete põhjal ja alati otsustada seadusandliku tavamenetluse teel. 


