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***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
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***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 RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 443/2009, et määrata kindlaks meetodid uute sõiduautode 
CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttaseme saavutamiseks
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0393),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0184/2012),

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

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

– pärast konsulteerimist 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 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Pidades silmas ebaproportsionaalset 
mõju, mida sõiduki kasulikkuse alusel 

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Määruses on sätestatud, et komisjon 
viib läbi mõju hindamise katsemenetluste 
läbivaatamiseks, et kajastada sõiduautode 
CO2-heite tegelikke muutusi. See töö ei ole 
veel valmis, kuid seda tehakse ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjonis World Light 
Duty Test-menetluse (WLTP)
väljatöötamise raames. Seepärast on 
määruse (EÜ) nr 443/2009 I lisas 
kehtestatud 2020. aasta heitenormid, mis 
on mõõdetud vastavalt määrusele (EÜ) 
nr 715/2007 ja määruse (EÜ) nr 692/2008 
XII lisale. Tootjatele kavandamiskindluse 
pakkumiseks tuleks kehtiv katsemenetlus 
käesoleva määruse eesmärkide 
saavutamiseks säilitada kuni 2020. 
aastani. Alates 2021. aastast peaks WLTP 
asendama praegu kehtiva katsemenetluse. 
Kui WLTPd hakatakse 2021. aastal 
kohaldama käesoleva määruse 
eesmärkide saavutamiseks, tuleks I lisas 
kehtestatud heitenorme muuta, et tootjaid 
ja sõidukiklasse käsitlevad normid oleksid 
ranguse poolest võrreldavad.

Or. de
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4. Artiklit 4, artikli 8 lõike 4 punkte b ja c, 
artiklit 9 ja artikli 10 lõike 1 punkte a ja c 
ei kohaldata selliste tootjate suhtes, kes on 

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

koos kõigi nendega seotud ettevõtjatega 
tootnud alla 1000 ELis eelmisel 
kalendriaastal registreeritud uue 
sõiduauto.”

Or. de

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 3 lõike 1 punkt f asendatakse 
järgmisega:
„f) „süsinikdioksiidi eriheide” –
vastavalt määrusele (EÜ) nr 715/2007 
mõõdetud ning vastavustunnistusel 
süsinikdioksiidi heitkogusena 
(kombineeritult) märgitud sõiduauto 
süsinikdioksiidi heitkogus. Sõiduautode 
osas, mille tüüp ei ole määruse (EÜ) nr 
715/2007 kohaselt kinnitatud, tähendab 
„süsinikdioksiidi eriheide” 
süsinikdioksiidi heitkoguseid, mis on 
mõõdetud määruses (EÜ) nr 692/2008 
määratletud mõõtmisprotseduuri 
kohaselt või selliste sõiduautode 
süsinikdioksiidi heitkoguse 
kindlaksmääramiseks vastu võetud 
komisjoni menetluste kohaselt; käesoleva 
punkti kohaldamise eesmärkide 
saavutamiseks kohaldatakse määruses 
(EÜ) nr 715/2007 ja määruses (EÜ) nr 
692/2008 kehtestatud ning 1. jaanuaril 
2013. aastal jõustunud 
mõõtmisprotseduuride muudatusi alles 
alates 1. jaanuarist 2021;”

Or. de



PE500.598v03-00 8/18 PR\926759ET.doc

ET

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artikkel 5 asendatakse järgmisega:
„Artikkel 5
Üliühikud
1. Süsinikdioksiidi eriheite keskmise 
taseme arvutamisel vastab iga uus 
sõiduauto, mille süsinikdioksiidi eriheide 
on alla 50 g CO2/km või mille sõiduulatus 
ainult elektrimootori jõul liikumise korral 
on vähemalt 40 km,
– 3,5 autole 2012. aastal;
– 3,5 autole 2013. aastal;
– 2,5 autole 2014. aastal;
– 2,5 autole 2015. aastal;
– 2,5 autole 2016. aastal;
– 2,5 autole 2017. aastal;
– 2 autole 2018. aastal;
– 2 autole 2019. aastal;
– 2 autole 2020. aastal.
1a. Lõike 1 kohast mitmekordset arvestust 
kohaldatakse üksnes juhul, kui tootja 
süsinikdioksiidi eriheite keskmine tase ei 
ületa vastaval kalendriaastal tema eriheite 
sihttaset rohkem kui 15 %.
1b. Aastatel 2016–2020 võivad tootjad 
lõikes 1 sätestatud üliühikud koguda 
kokku artikli 8 lõikes 3a osutatud 
registrisse.

1c. Vahemikus 1. jaanuar 2016 kuni 31. 
detsember 2023 võivad tootjad paluda 
komisjonil võtta nende lõike 3 kohaselt 
kogutud üliühikuid arvesse 
süsinikdioksiidi eriheite keskmise taseme 
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arvutamisel.”

Or. de

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artikli 5 järele lisatakse järgmine 
artikkel.

välja jäetud

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

Or. de

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Artikli 8 lõike 3 järele lisatakse 
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järgmine lõige:
„3a. Komisjon peab registrit artikli 5 
lõikes 1c osutatud kogutud ühikute kohta. 
Register on avalik.”

Or. de

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Artikli 8 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
„4. Komisjon peab liikmesriikide poolt 
käesoleva artikli kohaselt edastatud 
andmete keskregistrit. Keskregister on 
avalik.
Komisjon arvutab alates 2011. aastast iga 
aasta 30. juuniks […] iga tootja kohta 
esialgu välja
a) süsinikdioksiidi eriheite keskmise 
taseme eelneval kalendriaastal;
b) tootja eriheite sihttaseme eelneval 
kalendriaastal ning
c) erinevuse tootja punkti a kohaselt 
arvutatud eelneva kalendriaasta 
süsinikdioksiidi eriheite keskmise taseme 
ja kõnealuse aasta eriheite sihttaseme 
vahel.
Lisaks arvutab komisjon alates 2016. 
aastast kuni 2023. aastani (k.a) iga aasta 
30. juuniks iga tootja kohta esialgu välja
a) süsinikdioksiidi eriheite keskmise 
taseme eelneval kalendriaastal, võtmata 
arvesse artiklis 5 osutatud üliühikuid,
b) erinevuse tootja punkti a kohaselt 
arvutatud eelneva kalendriaasta 
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süsinikdioksiidi eriheite keskmise taseme 
ja kõnealuse aasta eriheite sihttaseme 
vahel.
Komisjon teavitab iga tootjat oma 
esialgsetest arvutustest selle tootja kohta. 
Teade sisaldab andmeid uute 
registreeritud sõiduautode kohta 
liikmesriikide kaupa ja nende 
süsinikdioksiidi eriheidete kohta.”

Or. de

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) 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.
Alates 2016. aastast kuni 2023. aastani 
(k.a) teavitab iga tootja kolme kuu jooksul 
pärast seda, kui tootjat on lõike 4 kohaselt 
teavitatud esialgsetest arvutustest, 
komisjoni sellest, kas komisjon peaks 
kõnealuse tootja eelneva kalendriaasta 
süsinikdioksiidi eriheite keskmise taseme 
arvutamisel võtma arvesse artiklis 5 
osutatud üliühikuid.
Komisjon vaatab tootjatelt saadud 
teated läbi ning hiljemalt 31. oktoobriks 
kas kinnitab lõike 4 kohaste esialgsete 
arvutuste tulemused või muudab neid.”
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Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Artikli 12 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Uuenduslike tehnoloogiate või 
uuenduslike tehnoloogiate 
kombinatsiooni („uuenduslikud 
tehnoloogiapaketid”) kasutamisega 
saavutatud süsinikdioksiidisäästud 
vaadatakse läbi tarnija või tootja 
taotluse alusel. Nende tehnoloogiate 
kogupanus tootja süsinikdioksiidi 
eriheite sihttaseme vähendamisse võib 
olla kuni 7 g CO2/km.”

Or. de

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus 2009/443/EÜ
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Artikli 12 lõike 2 esimene lause
asendatakse järgmisega:

(9) Artikli 12 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

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

„2. Komisjon võtab rakendusaktidena vastu 
lõikes 1 osutatud uuenduslike 
tehnoloogiate või uuenduslike 
tehnoloogiapakettide heakskiitmise 
menetlust käsitlevad üksikasjalikud sätted. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud 
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kontrollimenetlusega.” kontrollimenetlusega. Menetlust käsitlevad
sätted põhinevad järgmistel […]
kriteeriumitel:
a) tarnija või tootja peab olema vastutav 
uuenduslike tehnoloogiate või 
uuenduslike tehnoloogiapakettide
kasutamisega saavutatud 
süsinikdioksiidisäästu eest;
b) uuenduslikud tehnoloogiad või 
uuenduslikud tehnoloogiapaketid peavad 
tõestatult vähendama 
süsinikdioksiidiheidet;
c) uuenduslike tehnoloogiate ja 
uuenduslike tehnoloogiapakettide mõju 
sõiduauto süsinikdioksiidi eriheitele ei või 
standardses katsetsüklis ületada 25 %; 
uuenduslikud tehnoloogiad ja 
uuenduslikud tehnoloogiapaketid ei või 
kuuluda kohustuslike sätete alla, mis 
tulenevad artiklis 1 nimetatud 
täiendavatest meetmetest, mis vastavad 
vähendamisele 10 g CO2/km võrra, ega
saa olla kohustuslikud muude ühenduse 
õigusaktide alusel.”

Or. de

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)
Määrus 2009/443/EÜ
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Artikli 12 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Tarnija või tootja, kes taotleb 
meetme heakskiitmist uuendusliku 
tehnoloogiana või uuendusliku 
tehnoloogiapaketina, esitab komisjonile 
aruande, millele on lisatud sõltumatu ja 
sertifitseeritud asutuse kontrollaruanne. 
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Kui nimetatud meede ja muu 
heakskiidetud uuenduslik tehnoloogia 
või uuenduslik tehnoloogiapakett võivad 
teineteist mõjutada, tehakse aruandesse 
sellise vastastikuse mõju kohta märge ja 
kontrollaruandes hinnatakse, millisel 
määral see vastastikune mõju muudab 
mõlema meetme abil saavutatud 
vähendamist.”

Or. de

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 b (uus)
Määrus 2009/443/EÜ
Artikkel 12 – lõige 4a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Artikli 12 lõike 4 järele lisatakse 
järgmine artikkel:
„4a. Komisjon esitab kord aastas 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
aruande heakskiidetud ja tagasilükatud 
uuenduslike tehnoloogiate ja uuenduslike 
tehnoloogiapakettide kohta.”

Or. de

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt b
Määrus 2009/443/EÜ
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Lõike 3 teine lõik jäetakse välja. (b) Lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Alates 2012. aastast viib komisjon 
läbi mõju hindamise, et 2014. aastaks 
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läbi vaadata määruse (EÜ) nr 715/2007 
artikli 14 lõikes 3 sätestatud korras 
süsinikdioksiidi heitkoguste 
mõõtemenetlused vastavalt kõnealuses 
määruses sätestatule, et hakata alates 
2021. aastast kohaldama läbivaadatud 
mõõtemenetlust. Komisjon teeb eelkõige 
asjakohased ettepanekud nende 
menetluste kohandamiseks, et arvestada 
autode süsinikdioksiidi heitkoguste 
tegelikku arengut ja lisada nendesse 
heakskiidetud uuenduslikud 
tehnoloogiad, mis on määratletud 
artiklis 12, mida võiks arvesse võtta 
katsetsüklis. Komisjon tagab, et need 
menetlused vaadatakse seejärel 
korrapäraselt läbi.”

Or. de

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt d
Määrus 2009/443/EÜ
Artikkel 13 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 14a I lisas esitatud valemi 
kohandamiseks, et võtta arvesse määruses
(EÜ) nr 715/2007 ja määruses (EÜ) nr 
692/2008 osutatud CO2 eriheite mõõtmist 
reguleeriva katsemenetluse muudatusi, 
tagades samas, et vanas ja uues 
katsemenetluses on erineva kasulikkusega 
sõidukitele ja eri tootjatele kehtestatud 
heite vähendamise nõuded oma ranguselt 
võrreldavad. Uuest katsemenetlusest 
tulenevad erinevused tuleb täielikult 
kohandada. Niisugune kohandamine 
kehtib alates 1. jaanuarist 2021.

Or. de
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SELETUSKIRI

Kõnealuse ettepaneku eesmärk on vähendada uute sõidukite süsinikdioksiidi heidet ajakohaste 
jõuallikate kontseptsioonide kasutamise abil ka edaspidi märkimisväärselt, aga ka majanduse 
ja keskkonna seisukohast otstarbekalt. 
Alates 2006. aastast kehtib autopargi väärtus 160 g CO2/km, alates 2015. aastast väärtus 130 g 
CO2/km ja alates 2020. aastast nüüd väärtus 95 g CO2/km. See on väga ambitsioonikas 
väärtus. Raportöör peab oluliseks selle sihttaseme saavutamist, kuigi see on viimaste aastate 
suurim vähendamine. Lisaks tegi komisjon oma ettepanekus COM(2012) 393 ettepaneku 
alandada määruses (EÜ) nr 443/2009 uute sõiduautode süsinikdioksiidi eriheite arvutamisel 
kasutatavat tõusukoefitsienti tasemelt a = 0,0457 nüüd tasemele a = 0,0333. See alandamine 
kujutab endast sirge täiendavat lamendamist 27 % võrra, mis seab just eelkõige suuremate 
kõrgklassi sõidukite tootjatele suuremad kulud kui väiksemate sõidukite tootjatele. Kuna aga 
just suuremad sõidukid on üldiselt tehnoloogiaalased teerajajad, näeb raportöör vajadust 
pakkuda välja realistlik stimuleerimissüsteem, mis edendab uute keskkonnahoidlike 
jõuallikate kontseptsioonide väljatöötamist ja kasutamist. Eelkõige ristsubsiidiumide näol ei 
tohi see koormata liikmesriikide riigieelarveid. Samal ajal soovib ta tagada, et säiliks tootjate 
ja uute sõiduautode lai valik, et võimaldada ka edaspidi uute sõiduautode tootjate vahelist 
ausat konkurentsi. Lisaks ei tohi ELi eesmärk olla piirata seaduste abil sõiduki valimise 
individuaalset vabadust.

Stimuleerimissüsteem peaks võimaldama kõikidel tootjatel koguda 2020. aastani nn 
üliühikuid, mida haldab komisjon avalikus registris. Tootjatel on siis võimalus teatada 
komisjonile, kas säästetud üliühikuid kalendriaasta kohta tuleks võtta paindlikult arvesse 
nende individuaalse sihttaseme saavutamiseks või ei tuleks seda teha. Tootjatel lubatakse 
nende arvessevõtmist siiski üksnes juhul, kui nad ei ületa vastaval kalendriaastal oma eriheite 
sihttasemeid rohkem kui 15 %. Lisaks on õigus üliühikutele vaid sõidukitel, mille 
süsinikdioksiidi eriheide on maksimaalselt 50 g CO2/km või mille sõiduulatus ainult 
elektrimootori jõul liikumise korral on vähemalt 40 km. Seega sunnitakse tootjaid ka edaspidi 
tegema suuremaid investeeringuid alternatiivsetesse mootoritesse ja oma kontseptsioone 
turule tooma. Stimuleerimissüsteemi kasutamine lõpeb 2023. aastal. Korrutustegur väheneb 
järk-järgult ja alates 2018. aastast peaks selle teguri väärtuseks olema 2.

Tarbijatele võrreldavuse pakkumiseks mõõdetakse iga tootja iga mudeli kütusekulu 
standarditud katsemenetluse abil, milleks on uus Euroopa sõidutsükkel (NEDC – New 
European Driving Cycle). Komisjon ja muud institutsioonid tegelevad praegu ülemaailmse 
kergete sõidukite harmoneeritud katseprotseduuri (WLTP – Worldwide Harmonized Light 
Duty Test Procedure) uue versiooni väljatöötamisega. Ka tootjatele kavandamiskindluse 
pakkumiseks on vajalik kasutada uut Euroopa sõidutsüklit 2020. aastaks väärtuse 95 g 
CO2/km saavutamiseks. Seejärel peaks WLTP asendama vana katsetsükli ja olema 2020. 
aastale järgneva eesmärgi mõõtmise aluseks. 

Uute sõiduautode tootjaid ja nende tarnijaid tuleks ergutada sertifitseerima ja monteerima 
tehnoloogiaid ja tehnoloogiapakette (ökoinnovatsioone), mis vähendavad veelgi kütusekulu ja 
sellega vahetult seotud süsinikdioksiidi heidet. Seni ei ole ühtegi tunnustatud 
ökoinnovatsiooni, kuna katsemenetlus on liiga pikaajaline ja kulukas. Seetõttu näeb raportöör 
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vajadust luua stiimul uuenduslike tehnoloogiate või tehnoloogiapakettide tunnustamise 
lihtsustamiseks. Nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 443/2009, võib nende tehnoloogiate 
kogupanus tootja süsinikdioksiidi eriheite sihttaseme vähendamisse olla kuni 7 g CO2/km. 

Kuna praegu ei ole veel võimalik näha, millised alternatiivsed jõuallikate kontseptsioonid 
tarbijad vastu võtavad, ei ole otstarbekas esitada 2020. aasta järgset aega puudutava 
reguleerimiskorra läbivaadatud versioon juba 2014. aastal. Raportöör on arvamusel, et 
tulevast turuolukorda ei oleks otstarbekas hinnata uuesti enne 2017. aastat.


