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LÜHISELGITUS

Ühendusel on alates 1995. aastast olemas strateegia sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 
CO2-heite vähendamiseks. Juba keskkonnanõukogu 10. oktoobri 2000. aasta järeldustes nõuti, 
et komisjon uuriks meetmeid väikeste tarbesõidukite CO2-heite vähendamiseks. Määruses 
(EÜ) nr 443/2009 määrati kindlaks sõiduautode CO2-heite vähendamise eesmärgid ning juhiti 
samal ajal tähelepanu vajadusele kehtestada väikeste tarbesõidukite CO2-heite vähendamise 
sihttasemed.

Väikesi tarbesõidukeid kasutavad peamiselt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, ning 
praegu on selliseid sõidukeid sõidukipargis ligikaudu 12%. Tegemist on 
transpordisõidukitega, mida kasutavad tööndusega tegelevad ettevõtjad, kuller- ja 
kiirpostiteenuste osutajad ning ka jaemüüjad, nagu floristid, toitlustusettevõtjad jne. Väikesed 
tarbesõidukid on inimeste igapäevavajaduste rahuldamiseks hädavajalikud ning toetavad 
töökohtade loomist ja majanduskasvu paljudes ELi piirkondades.

1. Õiguslik alus
Arvamuse koostaja on veendunud, et õiguslikku alust tuleb täiendada Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 114 (varem EÜ asutamislepingu artikkel 95), sest õigusliku 
reguleerimise üheks eesmärgiks on ka siseturu ühtlustamine.

2. Määruse ettepaneku eesmärgid
Käesoleva ettepanekuga võtta vastu määrus tahab Euroopa Komisjon vähendada 
ajavahemikus 2014–2016 väikeste tarbesõidukitega seotud CO2-heidet järk-järgult ühtsele 
tasemele 175 g CO2/km. Lisaks nähakse ettepanekus väikeste tarbesõidukite puhul pikaajalise 
eesmärgina ette taseme 135 g CO2/km saavutamine aastal 2020, kui mõjuhinnangu 
ajakohastatud tulemused kinnitavad selle taseme otstarbekust. Euroopa Parlament toetab 
komisjoni püstitatud üldisi eesmärke, kuid peab pikemat üleminekuperioodi siiski 
hädavajalikuks. Nõukogu ja parlamendi poolt vastu võetav määrus peab püüdlema 
konkurentsi seisukohast neutraalsete, sotsiaalselt võrdsete ja jätkusuutlike heite vähendamise 
eesmärkide poole, mis on õiglased Euroopa erinevate autotootjate ja nende positsiooni suhtes 
rahvusvahelises konkurentsis ning võtavad samal ajal arvesse väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate õigustatud vajadusi.

3. Sissejuhatav etapp
Autotööstuse hinnangul kulub tarbesõidukite uute tüüpide ja platvormide väljatöötamiseks 
kuni kümme aastat ning lisaks on tootmistsüklid pikemad kui sõiduautode puhul. Komisjon 
on teinud ettepaneku saavutada eesmärgiks seatud tase 175 g CO2/km alates 2014. aastast 
mitmeaastase üleminekuaja jooksul. Pikemate tsüklite tõttu tuleks heitenormi järkjärgulise 
kasutuselevõtuga alustada 2015. aastal, sest 2014. aastal müüdavad sõidukid on juba arendus-
või tootmisetapis. Üleminekuperioodi kestus aastatel 2015–2018 ja sarnaselt uuele autopargile 
kehtestatud 65%, 75%, 80% ja 100% järgustatud eesmärk on lisaks sellele kooskõlas 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitlevas määruses (EÜ) nr 443/2009 
kehtestatud üleminekuaja kestusele ja eesmärgi järkjärgulise saavutamise nõudele.
Korrigeeritud pikaajalise eesmärgi 150 g CO2/km saavutamise poole tuleks järk-järgult 
liikuda alates 2018. aastast, et pakkuda tootjatele üleminekuperioodi ning võimaldada 
uuenduslike ja kütusesäästlike tehniliste lahenduste jätkuvat rakendamist.
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4. Mitmes etapis valmistatud sõidukid
Tarbesõidukid valmistatakse tavaliselt mitmes etapis. Autotootja esitab kõigepealt šassii, 
mida kerevalmistaja saab siis kasutada kogu sõiduki valmistamiseks. Umbes 25% väikestest 
tarbesõidukitest valmistatakse mitmes etapis ja raskeveokite puhul on see osakaal veelgi 
suurem. Nimetatud sõidukid kuuluvad määruse ettepaneku reguleerimisalasse. Kogu sõiduki 
heite määratlemiseks kohaldatakse ajutist meetodit, mille puhul vastutavad tootjad 
valmisehitatud sõiduki CO2-heite eest. Pakutud meetod ei sobi siiski kogu sõiduki heite 
usaldusväärsel viisil kindlaksmääramiseks. Lisaks ei ole tootjatel kõiki selleks vajalikke 
andmeid. Komisjon on juba ühes töödokumendis arutanud alternatiivseid meetodeid mitmes 
etapis valmistatud sõidukite CO2 eriheite kindlaksmääramiseks, ning komisjonil palutakse
esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule aastaks 2011 ettepanek kõnealuste sõidukite CO2
eriheite määramiseks sobiva meetodi kohta.

5. Karistused
Juba sõiduautode süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitlevas määruses nähti kehtestatud 
sihttasemete ületamise eest ette maksu tasumine. 6-aastase üleminekuperioodi jooksul tuleb 
sõltuvalt taseme ületamise suurusest maksta 5–95 eurot grammi eest, pärast 
üleminekuperioodi lõppu aga 95 eurot esimese ületatud grammi eest. Komisjon tahab 
kasutada sama lähenemist ka väikeste tarbesõidukite puhul, kuid suurim makstav summa 
oleks nende puhul 120 eurot. Väikeste tarbesõidukite ülemäärase heite eest tasutav maks ei 
tohi sõiduautodele kehtestatud maksust suurem olla. Seetõttu tuleks maksete suurust ja ajalist 
erinevust kohandada vastavalt sõiduautode süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitlevas 
määruses (EÜ) nr 443/2009 sätestatud maksudele ja ajakavale.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 
lõiget 1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1,

Selgitus

Tehniline kohandus, sest määruse ettepanek esitati enne Lissaboni lepingu jõustumist.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Komisjon vaatas läbi säästva arengu 
strateegia, keskendudes säästva arengu 
valdkonna kõige pakilisematele 
probleemidele, nagu transport, 
kliimamuutus, rahvatervis ja energia 
säästmine. Need probleemid on kõik 
vastastikku seotud ja neid on võimalik 
leevendada energiatõhususe meetmete 
kaudu transpordisektoris.

Selgitus

Tuleks viidata Euroopa Liidu üldistele strateegiatele – säästva arengu strateegia on tähtis 
strateegiadokument, mida põhjendustes ei ole veel nimetatud.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Maanteeliikluse tihenemine ja sellest 
tulenevad ohud ning inimeste häirimine 
seavad kõigi liikmesriikide ette tõsised 
liiklusohutuse ja keskkonnaprobleemid.

Selgitus

Euroopa Keskkonnaagentuuri uues TERM aruandes rõhutatakse, et liiklus põhjustab 
Euroopas jätkuvalt tõsiseid keskkonnaprobleeme. Tuleks rõhutada ka liiklusohutuse aspekti.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Direktiivis 1994/94/EÜ juba 
nõutakse, et autode reklaamväljaannetes 
tuleb lõppkasutajale esitada andmed 
sõiduki ametliku CO2-heite ja ametliku 
kütusekulu kohta. Komisjon on 
tõlgendanud seda reklaami lisamisega 
oma soovitusse 2003/217/EÜ. Direktiivi 
19994/94EÜ kohaldamisala tuleks 
seetõttu laiendada väikestele 
tarbesõidukitele, nii et mis tahes väikese 
tarbesõiduki reklaamimisel tuleks 
energia- või hinnaalase teabe avaldamisel 
esitada lõppkasutajale andmed sõiduki 
ametliku CO2-heite ja kütusekulu kohta.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tootjal peaks olema võimalus 
otsustada, kuidas ta käesoleva määruse 
kohase sihttaseme saavutab, ja tal peaks 
olema lubatud saavutada keskmine CO2-
heite tase kõikide tema uute sõidukite jaoks 
kokku, mitte iga üksiku sõiduki puhul. 
Seepärast peaks tootja tagama, et kõigi 
selliste ühenduses registreeritud uute 
väikeste tarbesõidukite keskmine eriheite 
tase, mille eest tootja vastutab, ei ületa 
selliste sõidukite jaoks kehtestatud 
keskmist heite sihttaset. Ülemineku 
hõlbustamiseks tuleks kõnealune nõue 
kehtestada järk-järgult ajavahemikus 2014. 
aastast kuni 2016. aastani. See on 
kooskõlas määruses (EÜ) nr 443/2009 
esitatud tähtaegade ja järkjärgulise 
üleminekuperioodi kestusega.

(13) Tootjal peaks olema võimalus 
otsustada, kuidas ta käesoleva määruse 
kohase sihttaseme saavutab, ja tal peaks 
olema lubatud saavutada keskmine CO2-
heite tase kõikide tema uute sõidukite jaoks 
kokku, mitte iga üksiku sõiduki puhul. 
Seepärast peaks tootja tagama, et kõigi 
selliste ühenduses registreeritud uute 
väikeste tarbesõidukite keskmine eriheite 
tase, mille eest tootja vastutab, ei ületa 
selliste sõidukite jaoks kehtestatud 
keskmist heite sihttaset. Ülemineku 
hõlbustamiseks tuleks kõnealune nõue 
kehtestada järk-järgult ajavahemikus 2015. 
aastast kuni 2018. aastani. See on 
kooskõlas määruses (EÜ) nr 443/2009 
esitatud tähtaegade ja järkjärgulise 
üleminekuperioodi kestusega.
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Selgitus

Väikeste tarbesõidukite pikemate tootmistsüklite tõttu tuleks heitenormi järkjärgulise 
kasutuselevõtuga alustada 2015. aastal, sest 2014. aastal müüdavad sõidukid on juba 
arendus-või tootmisetapis. Üleminekuaeg 2015. aastast kuni 2018. aastani ja alternatiivne 
65%, 75%, 80% ja 100% järgustatud eesmärk vastab ka sõiduautode süsinikdioksiidiheite 
vähendamist käsitlevas määruses (EÜ) nr 443/2009 kehtestatud üleminekuajale ja eesmärgi 
järkjärgulise saavutamise nõudele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selle tagamiseks, et sihttasemed 
kajastavad väike- ja nišitootjate eripära ja 
on kooskõlas tootja 
vähendamisvõimalustega, tuleks 
kõnealustele tootjatele kehtestada 
alternatiivsed heite vähendamise 
sihttasemed, mille puhul võetakse arvesse 
konkreetse tootja sõidukite tehnilisi 
võimalusi seoses CO2 eriheite 
vähendamisega ja mis on vastavuses 
asjaomaste turusegmentide näitajatega. See 
erand tuleks kaasata I lisas sätestatud 
eriheite sihttasemete läbivaatamisse, mis 
tuleks lõpule viia hiljemalt 2013. aasta 
alguseks.

(14) Selle tagamiseks, et sihttasemed 
kajastavad väike- ja nišitootjate eripära ja 
on kooskõlas tootja 
vähendamisvõimalustega, tuleks 
kõnealustele tootjatele kehtestada 
alternatiivsed heite vähendamise 
sihttasemed, mille puhul võetakse arvesse 
konkreetse tootja sõidukite tehnilisi 
võimalusi seoses CO2 eriheite 
vähendamisega ning kõikide tootjate 
väikeste tarbesõidukite CO2-heite keskmist 
taset, ja mis on vastavuses asjaomaste 
turusegmentide näitajatega. See erand 
tuleks kaasata I lisas sätestatud eriheite 
sihttasemete läbivaatamisse, mis tuleks 
lõpule viia hiljemalt 2013. aasta alguseks.

Selgitus

Alternatiivsete heite sihttasemete kehtestamisega nõutakse nimetatud tootjatelt suuremaid 
jõupingutusi, kui teevad sõidukiparkide tootjad, kuid see pakub neile ka õiglaseid tingimusi, 
kui võrdlusena kohaldataks kõikide tootjate väikeste tarbesõidukite CO2-heite keskmist taset.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tootjate kinnipidamist käesoleva 
määruse kohastest sihttasemetest tuleks 

(20) Tootjate kinnipidamist käesoleva 
määruse kohastest sihttasemetest tuleks 
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hinnata ühenduse tasandil. Tootja, kelle 
puhul CO2 eriheite keskmine tase ületab 
käesoleva määrusega lubatud taset, peaks 
alates 2014. aasta 1. jaanuarist iga 
kalendriaasta kohta tasuma ülemäärase 
heite maksu. Maksu summa peaks sõltuma 
sellest, mil määral tootja heite sihttaset 
ületas. Kooskõla tagamiseks peaks 
maksusüsteem olema analoogne määruses 
(EÜ) nr 443/2009 sätestatud süsteemiga. 
Ülemäärase heite maksude summad 
peaksid Euroopa Liidu üldeelarves 
kajastuma tuluna.

hinnata ühenduse tasandil. Tootja, kelle 
puhul CO2 eriheite keskmine tase ületab 
käesoleva määrusega lubatud taset, peaks 
alates 2015. aasta 1. jaanuarist iga 
kalendriaasta kohta tasuma ülemäärase 
heite maksu. Maksu summa peaks sõltuma 
sellest, mil määral tootja heite sihttaset 
ületas. Kooskõla tagamiseks peaks 
maksusüsteem olema analoogne määruses 
(EÜ) nr 443/2009 sätestatud süsteemiga. 
Ülemäärase heite maksude summad 
peaksid Euroopa Liidu üldeelarves 
kajastuma tuluna.

Selgitus

Väikeste tarbesõidukite pikemate tootmistsüklite tõttu tuleks heitenormi järkjärgulise 
kasutuselevõtuga alustada 2015. aastal, sest 2014. aastal müüdavad sõidukid on juba 
arendus-või tootmisetapis. Analoogselt tuleks ülemäärase heite maks kehtestada alates 2015. 
aasta 1. jaanuarist.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Et tagada komplekteeritud 
sõidukite CO2-heite ja kütusesäästlikkuse 
näitajate representatiivsus ja et CO2-heite 
tegelikku suurust ei alahinnataks, peaks 
komisjon esitama konkreetse 
arvutusmetoodika iga sõidukitüübi heite 
suuruse kindlaksmääramiseks.

Selgitus

Komisjoni pakutud meetod komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite määramiseks hinnati 
ebasobivaks juba komisjoni töödokumendis, milles soovitati töötada välja alternatiivne 
meetod. Kuna turuosa on suur, tuleb võimalikult kiiresti kindlaks määrata sobiv menetlus 
komplekteeritud sõidukite CO2-heite ja massi representatiivväärtuste saamiseks.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Pikaajaliste eesmärkide 
saavutamiseks tuleks kaaluda uusi 
meetodeid, eelkõige sõltuvuse tõusu, 
kasulikkuse parameetrit ja ülemäärase 
heite maksu kava.

välja jäetud

Selgitus

Viitamine uute meetodite kehtestamisele on määruse ettepaneku süstemaatikaga vastuolus.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) 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 uurida, kuivõrd 
otstarbekas on laiendada nõukogu 
direktiivi 92/6/EMÜ (teatavate 
kategooriate mootorsõidukite 
kiiruspiirikute paigaldamise ja kasutamise 
kohta ühenduses) reguleerimisala nii, et 
see hõlmaks ka käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid väikesi 
tarbesõidukeid.

välja jäetud

Selgitus

Sõidukite kiiruse piiramise sätted kuuluvad liikmesriikide pädevusse. Lisaks võetakse sellised 
meetmed kasutusele mitte keskkonnakaitse, vaid liiklusohutuse seisukohast.
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Muudatusettepanek 11

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.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ühenduse integreeritud 
lähenemisviisi osana täiendatakse 
käesolevat määrust lisameetmetega, mis 
vastavad vähendamisele 10 g CO2/km.

Selgitus

Käesolev ettepanek on järg komisjoni 2007. aastal alustatud regulatiivprotsessile, mille 
eesmärgiks on käsitleda maanteesõidukite mõju kliimamuutusele.

Tegemist on järjega ja lisaks, nagu selgelt tunnistatakse käesoleva määruse ettepaneku 
põhjenduses 6 ja artiklis 11, peaksid sätted olema kooskõlas õigusliku raamistikuga, millega 
rakendatakse uute sõiduautode heitega seotud eesmärke, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 
443/2009.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Arvesse ei võeta eelnevat registreerimist 
väljaspool ühendust vähem kui kolm kuud 
enne ühenduses registreerimist.

2. Arvesse ei võeta eelnevat registreerimist 
väljaspool ühendust, mis on tehtud vähem 
kui kolm kuud enne ühenduses 
registreerimist.
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on keeleline selgus ja kooskõla sõiduautode 
süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva määrusega (EÜ) nr 443/2009.

Muudatusettepanek 14

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 komplektse või 
komplekteeritud sõiduki 
vastavustunnistusel CO2-heite kogusena 
(kombineeritult);

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „eriheite sihttase” – tootja puhul kõigi 
tootja valmistatud uute väikeste 
tarbesõidukite CO2 eriheite soovituslik 
keskmine tase, mis määratakse kindlaks 
vastavalt I lisale.

g) „eriheite sihttase” – tootja puhul kõigi 
tootja valmistatud uute väikeste 
tarbesõidukite CO2 eriheite soovituslik 
keskmine tase, mis määratakse kindlaks 
vastavalt I lisale või, kui tootja suhtes 
kohaldatakse artikli 10 kohast erandit, 
kõnealuse erandi kohaselt kindlaks 
määratud eriheite sihttase.

Selgitus

Teksti tuleks lisada viide nende tootjate eriheite sihttasemetele, kelle suhtes kohaldatakse 
käesoleva määruse artikli 10 kohast erandit, et tekst oleks kooskõlas sõiduautode 
süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva määrusega (EÜ) nr 443/2009.

Muudatusettepanek 16
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „jalajälg” – sõiduki rööpme ja 
teljevahe korrutis, nagu see on märgitud 
vastavustunnistusel ja määratletud 
direktiivi 2007/46/EÜ I lisa punktides 2.1 
ja 2.3.

(Tõlkija märkus: II lisa B osa punktis 5 on mõiste erinevalt tõlgitud ja tuleks ära muuta.)

Selgitus

Määratlus on lisatud kooskõla tagamiseks II lisa B osa punktidega 5 ja 6.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) „kasulik koormus” – direktiivi 
2007/46/EÜ III lisa kohase suurima 
tehniliselt lubatud täismassi ja sõiduki 
massi vahe.

Selgitus

Õiguskindluse ja selguse huvides tuleks määruse artiklile 3 (Mõisted) lisada kõik määruses 
sätestatud asjakohased mõisted.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. jaanuaril 2014 algaval kalendriaastal ja 
igal järgmisel kalendriaastal tagab iga 
väikeste tarbesõidukite tootja, et keskmine 
CO2 eriheide ei ületa eriheite sihttaset, mis 
on kindlaks määratud vastavalt I lisale või, 
kui tootja suhtes on tehtud artikli 10 

1. jaanuaril 2015 algaval kalendriaastal ja 
igal järgmisel kalendriaastal tagab iga 
väikeste tarbesõidukite tootja, et keskmine 
CO2 eriheide ei ületa eriheite sihttaset, mis 
on kindlaks määratud vastavalt I lisale või, 
kui tootja suhtes on tehtud artikli 10 
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kohane erand, siis vastavalt kõnealusele 
erandile.

kohane erand, siis vastavalt kõnealusele 
erandile.

Iga tootja puhul võetakse CO2 eriheite 
kindlaksmääramisel arvesse järgmisi 
protsendimäärasid, mis näitavad, kui palju 
on asjakohasel aastal registreeritud iga 
tootja uusi väikesi tarbesõidukeid:

Iga tootja puhul võetakse CO2 eriheite 
kindlaksmääramisel arvesse järgmisi 
protsendimäärasid, mis näitavad, kui palju 
on asjakohasel aastal registreeritud iga 
tootja uusi väikesi tarbesõidukeid:

– 65% 2015. aastal,
– 75 % 2014. aastal, – 75% 2016. aastal,
– 80 % 2015. aastal, – 80% 2017. aastal,
– 100 % alates 2016. aastast. – 100% alates 2018. aastast.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2 keskmise eriheite arvutamisel vastab 
iga uus väike tarbesõiduk, mille CO2
eriheide on väiksem kui 50 g CO2/km:

CO2 keskmise eriheite arvutamisel vastab 
iga uus väike tarbesõiduk, mille CO2
eriheide on väiksem kui 50 g CO2/km:

– 2,5-le väikesele tarbesõidukile 2014. 
aastal,

– 3,5-le väikesele tarbesõidukile 2015. 
aastal,

– 1,5-le väikesele tarbesõidukile 2015. 
aastal,

– 2,5-le väikesele tarbesõidukile 2016. 
aastal,

– 2,0-le väikesele tarbesõidukile 2017. 
aastal,

– 1-le väikesele tarbesõidukile 2016. 
aastal.

– 1,0-le väikesele tarbesõidukile alates
2018. aastast.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Kiiruspiirikud

Iga väikeste tarbesõidukite tootja tagab 1. 
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jaanuaril 2014. aastal algavaks 
kalendriaastaks ja igaks järgnevaks 
kalendriaastaks, et tema väikesed 
tarbesõidukid on varustatud 
kiiruspiirikutega, mille maksimaalseks 
kiiruseks on seadistatud 120 km/h.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. jaanuarist 2012 ja igal 
järgmisel kalendriaastal talletavad 
liikmesriigid andmed iga oma 
territooriumil registreeritud uue väikese 
tarbesõiduki kohta vastavalt II lisa A osale. 
Nimetatud andmed tehakse kättesaadavaks 
tootjatele ja nende määratud importijatele 
või esindajatele liikmesriikides. 
Liikmesriigid teevad kõik endast oleneva, 
et tagada aruandvate asutuste läbipaistev 
tegutsemine. 

1. 1. jaanuaril 2013 algaval kalendriaastal
ja igal järgmisel kalendriaastal talletavad 
liikmesriigid andmed iga oma 
territooriumil registreeritud uue väikese 
tarbesõiduki kohta vastavalt II lisa A osale. 
Nimetatud andmed tehakse kättesaadavaks 
tootjatele ja nende määratud importijatele 
või esindajatele igas liikmesriigis. 
Liikmesriigid teevad kõik endast oleneva, 
et tagada aruandvate asutuste läbipaistev 
tegutsemine.

Selgitus

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Muudatusettepanek 22
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 2013. aastast iga aasta 28. 
veebruariks määravad liikmesriigid
eelmise kalendriaasta kohta kindlaks II lisa 
B osas loetletud andmed ja esitavad need 
komisjonile. Andmed edastatakse II lisa C 
osas esitatud vormi kohaselt.

2. Alates 2014. aastast määravad 
liikmesriigid iga aasta 28. veebruariks 
eelmise kalendriaasta kohta kindlaks II lisa 
B osas loetletud andmed ja esitavad need 
komisjonile. Andmed edastatakse II lisa C 
osas esitatud vormi kohaselt.

Selgitus

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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:

4. Komisjon peab käesoleva artikli alusel 
liikmesriikide esitatud andmete 
keskregistrit ja nimetatud register on 
avalik. 30. juuniks 2014 ja igal järgmisel 
aastal arvutab komisjon iga tootja kohta 
esialgu välja:

Selgitus

Sidususe tagamiseks. Seire peaks toimuma paralleelselt määruse rakendamisega, et vältida 
turumoonutust ja tootjate diskrimineerimist. Kogemused seoses sõiduautosid käsitleva 
määrusega näitavad seire keerukust. Usaldusväärse seiresüsteemi loomiseks on vaja pikemat 



PE439.327v02-00 16/26 AD\821468ET.doc

ET

tähtaega, eriti arvestades seda, et praegu puuduvad N1-kategooria sõidukite kohta EL-27 
tasandil täielikud andmed, st et lähtealus on probleemsem kui sõiduautode puhul.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. 2012. ja 2013. kalendriaasta kohta 
teatab komisjon lõike 5 kohastele 
arvutustele tuginedes tootjale, kui 
komisjoni arvates tootja keskmine CO2
eriheide ületab tootja eriheite sihttaset.

7. 2013. ja 2014. kalendriaasta kohta 
teatab komisjon lõike 5 kohastele 
arvutustele tuginedes tootjale, kui 
komisjoni arvates ületab tootja keskmine 
CO2 eriheide tootja eriheite sihttaset.

Selgitus

Sidususe tagamiseks. Seire peaks toimuma paralleelselt määruse rakendamisega, et vältida 
turumoonutust ja tootjate diskrimineerimist.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Alates 1. jaanuarist 2014 
laiendatakse seiret komplekteeritud 
sõidukitele.

Selgitus

Kogu sõiduki tüübikinnitust (2007/46/EÜ) kohaldatakse kõigi komplekteeritud sõidukite 
tüüpide suhtes alles alates 2013. aasta maist. Seega laieneb seire komplekteeritud sõidukitele 
alates 2014. aasta jaanuarist. 2014 on esimene täispikk kalendriaasta, kui toimub 
komplekteeritud sõidukite CO2-heite ja massi seire ning asjakohaste andmete kogumine 
vastavalt uuele olemasolevale menetlusele.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. jaanuarist 2014 ja seejärel iga 
järgmise kalendriaasta kohta kehtestab 
komisjon ülemäärase heite maksu tootja 
või vajaduse korral heiteühenduse juhataja 
jaoks, kui tootja keskmine CO2 eriheide 
ületab tema eriheite sihttaset.

1. Alates 1. jaanuarist 2015 ja seejärel iga 
järgmise kalendriaasta kohta kehtestab 
komisjon ülemäärase heite maksu tootja 
või vajaduse korral heiteühenduse juhataja 
jaoks, kui tootja keskmine CO2 eriheide 
ületab tema eriheite sihttaset.

2. Lõikes 1 sätestatud ülemäärase heite 
maksu summa arvutatakse järgmise valemi 
abil: 

2. Lõikes 1 sätestatud ülemäärase heite 
maksu summa arvutatakse järgmise valemi 
abil: 

(a) 2014. aastast kuni 2018. aastani: a) 2015. aastast kuni 2019. aastani:
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;

ii) kui ülemäärane heide on suurem kui 2 g 
CO2/km, kuid väiksem kui 3 g CO2/km:

ii) kui ülemäärane heide on suurem kui 2 g 
CO2/km, kuid väiksem kui 3 g CO2/km:

((ülemäärane heide – 2) × 25 eurot + 20 
eurot) × uute väikeste tarbesõidukite arv;

((ülemäärane heide – 2) × 25 eurot + 20 
eurot) × uute väikeste tarbesõidukite arv;

iii) kui ülemäärane heide on suurem kui 1 g 
CO2/km, kuid väiksem kui 2 g CO2/km:

iii) kui ülemäärane heide on suurem kui 1 g 
CO2/km, kuid väiksem kui 2 g CO2/km:

((ülemäärane heide – 1) × 15 eurot + 5 
eurot) × uute väikeste tarbesõidukite arv;

((ülemäärane heide – 1) × 15 eurot + 5 
eurot) × uute väikeste tarbesõidukite arv;

iv) kui ülemäärane heide on kuni 1 g 
CO2/km:

iv) kui ülemäärane heide on kuni 1 g 
CO2/km:

ülemäärane heide × 5 eurot × uute väikeste 
tarbesõidukite arv;

ülemäärane heide × 5 eurot × uute väikeste 
tarbesõidukite arv;

(b) alates 2019. aastast: b) alates 2020. aastast:
(ülemäärane heide × 120 eurot) × uute 
väikeste tarbesõidukite arv;

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

3. Komisjon kehtestab meetodid, mille 
alusel nõutakse sisse lõike 1 kohane 
ülemäärase heite maks.

3. Komisjon kehtestab meetodid, mille 
alusel nõutakse sisse lõike 1 kohane 
ülemäärase heite maks.

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
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sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

4. Ülemäärase heite maksude summad 
kajastatakse Euroopa Liidu üldeelarves 
tuluna.

4. Ülemäärase heite maksude summad 
kajastatakse Euroopa Liidu üldeelarves 
tuluna.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon avaldab 31. oktoobriks 2013
ja iga järgmise aasta 31. oktoobriks 
nimekirja, milles on esitatud iga tootja 
kohta järgmised andmed:

1. Komisjon avaldab 31. oktoobriks 2014
ja iga järgmise aasta 31. oktoobriks 
nimekirja, milles on esitatud iga tootja 
kohta järgmised andmed:

Selgitus

Sidususe tagamiseks. Turumoonutuste ja tootjate diskrimineerimise vältimiseks peaks 
avaldamine olema kooskõlas määruse rakendamisega.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 31. oktoobrist 2014 on lõike 1 
kohaselt avaldatud nimekirjas esitatud ka 
teave selle kohta, kas tootja on eelmisel 
kalendriaastal täitnud artikli 4 nõudeid.

2. Alates 31. oktoobrist 2016 on lõike 1 
kohaselt avaldatud nimekirjas esitatud ka 
teave selle kohta, kas tootja on eelmisel 
kalendriaastal täitnud artikli 4 nõudeid.

Selgitus

Muudatus on tingitud sellest, et järkjärgulise kasutuselevõtu etapi tõttu toodi alguskuupäev 
2015. aastasse.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. I lisa kohaselt arvutatud eriheite 
sihttasemest tehtava erandi kohaldamise 
taotluse võib esitada tootja, kelle 
valmistatud uusi väikesi tarbesõidukeid on 
ühenduses kalendriaasta kohta 
registreeritud vähem kui 22 000 ja kes:

1. I lisa kohaselt arvutatud eriheite 
sihttasemest tehtava erandi kohaldamise 
taotluse võib esitada tootja, kelle 
valmistatud uusi väikesi tarbesõidukeid on 
ühenduses kalendriaasta kohta 
registreeritud vähem kui 25 000 ja kes:

Selgitus

Registreeritud tarbesõidukite arvu suurendamine 25 000 sõidukini vastab paremini 
väiketootjate olukorrale kui piirväärtusena kehtestatud 22 000 sõidukit.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kuulub sellisesse seotud tootjate rühma, 
kelle poolt kokku valmistatud uusi väikesi 
tarbesõidukeid on ühenduses registreeritud 
vähem kui 22 000 kalendriaasta kohta; või

b) kuulub sellisesse seotud tootjate rühma, 
kelle poolt kokku valmistatud uusi väikesi 
tarbesõidukeid on ühenduses registreeritud 
vähem kui 25 000 kalendriaasta kohta; või

Selgitus

Registreeritud tarbesõidukite arvu suurendamine 25 000 sõidukini vastab paremini 
väiketootjate olukorrale kui piirväärtusena kehtestatud 22 000 sõidukit.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) eriheite sihttase, mis on kooskõlas 
tootja võimalustega vähendada heidet, 
sealhulgas majanduslike ja tehnoloogiliste 
võimalustega vähendada CO2 eriheidet ja 

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

ning kõikide tootjate väikeste 
tarbesõidukite CO2-heite keskmise 
väärtusega, ja võttes arvesse toodetava 
väikese tarbesõiduki tüübi turu eripära.

Selgitus

Alternatiivsete heite sihttasemete kehtestamisega nõutakse nimetatud tootjatelt suuremaid 
jõupingutusi, kui teevad sõidukiparkide tootjad, kuid see pakub neile ka õiglaseid tingimusi, 
kui võrdlusena kohaldataks kõikide tootjate väikeste tarbesõidukite CO2-heite keskmist taset.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab 31. detsembriks 2012 
vastu selliste innovatiivsete 
tehnoloogialahenduste heakskiitmise 
menetluse üksikasjalikud sätted vastavalt 
artikli 13 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele. Need 
üksikasjalikud sätted põhinevad järgmistel 
innovatiivsete tehnoloogialahenduste 
kriteeriumidel:

2. Komisjon võtab 31. detsembriks 2012 
vastu selliste innovatiivsete 
tehnoloogialahenduste heakskiitmise 
menetluse üksikasjalikud sätted vastavalt 
artikli 13 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele. Need 
üksikasjalikud sätted on kooskõlas 
vastavalt määruse (EÜ) nr 443/2009 
artikli 12 lõikele 2 kehtestatud sätetega ja
põhinevad järgmistel innovatiivsete 
tehnoloogialahenduste kriteeriumidel:

Selgitus

Sõiduautode süsinikdioksiidiheidet reguleeriva määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 12 lõikes 2 
sätestatakse, et 2010. aastaks võtab komisjon vastu selliste uuenduslike tehnoloogiate 
heakskiitmise menetluse üksikasjalikud sätted. Praegu arutluse all olevaid heakskiitmise 
menetluse sätteid, mis on mõeldud kohaldamiseks sõiduautode suhtes, tuleks kohaldada ka 
väikeste tarbesõidukite suhtes. Ei tuleks eristada sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 
ökoinnovatsiooni, samuti ei tohiks olla erinevusi heakskiitmise menetluses. Tuleks vältida mis 
tahes töö dubleerimist.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt 31. oktoobriks 2016. aastal ja 
pärast seda iga kolme aasta järel võetakse 
vastu meetmed I lisa muutmiseks, et 
kohandada selles osutatud arvu M0 uute 
väikeste tarbesõidukite keskmise massiga 
eelmisel kolmel kalendriaastal.

1. Hiljemalt 31. oktoobriks 2016. aastal ja 
pärast seda iga kolme aasta järel võetakse 
vastu meetmed I lisa muutmiseks, et 
kohandada selles osutatud arvu M0 uute 
väikeste tarbesõidukite keskmise massiga 
eelmisel kolmel kalendriaastal.

Kõnealused meetmed jõustuvad esimest 
korda 1. jaanuaril 2018 ja pärast seda iga 
kolme aasta järel.

Kõnealused meetmed jõustuvad esimest 
korda 1. jaanuaril 2019 ja seejärel iga 
kolme aasta järel.

Meetmed käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks võetakse vastu 
vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Meetmed käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks võetakse vastu 
vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

2. Komisjon käsitleb ka väikesi 
tarbesõidukeid määruse (EÜ) nr 443/2009 
artikli 13 lõike 3 kohasel CO2-heite 
mõõtemenetluste läbivaatamisel.

2. Komisjon käsitleb ka väikesi 
tarbesõidukeid määruse (EÜ) nr 443/2009 
artikli 13 lõike 3 kohasel CO2-heite 
mõõtemenetluste läbivaatamisel.

CO2-heite läbivaadatud mõõtemenetluse 
kohaldamise kuupäevast alates ei kiideta 
innovatiivseid tehnoloogialahendusi enam 
artiklis 11 sätestatud korras heaks.

CO2-heite läbivaadatud mõõtemenetluse 
kohaldamise kuupäevast alates ei kiideta 
innovatiivseid tehnoloogialahendusi enam 
artiklis 11 sätestatud korras heaks.

3. Komisjon käsitleb ka väikesi 
tarbesõidukeid määruse (EÜ) nr 443/2009 
artikli 13 lõike 4 kohasel direktiivi 
2007/46/EÜ läbivaatamisel.

3. Komisjon käsitleb ka väikesi 
tarbesõidukeid määruse (EÜ) nr 443/2009 
artikli 13 lõike 4 kohasel direktiivi 
2007/46/EÜ läbivaatamisel.

4. 1. jaanuariks 2013 lõpetab komisjon I 
lisas sätestatud CO2 eriheite sihttaseme ja 
artiklis 10 sätestatud erandite 
läbivaatamise, mille eesmärk on 
määratleda:

4. 1. jaanuariks 2013 lõpetab komisjon I 
lisas sätestatud CO2 eriheite sihttaseme ja 
artiklis 10 sätestatud erandite 
läbivaatamise, mille eesmärk on 
määratleda:

– 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
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– nimetatud sihttaseme rakendamise 
aspektid, sealhulgas ülemäärase heite
maks.

– nimetatud sihttaseme rakendamise 
aspektid, sealhulgas ülemäärase heite 
maks.

Sellise läbivaatamise ja mõju hindamise, 
sealhulgas autotööstusele ja sellest 
sõltuvatele tööstusharudele avalduva mõju 
hindamise alusel toimib komisjon vajaduse 
korral järgmiselt:

Sellise läbivaatamise ja mõju hindamise, 
sealhulgas autotööstusele ja sellest 
sõltuvatele tööstusharudele avalduva mõju 
hindamise alusel toimib komisjon vajaduse 
korral järgmiselt:

– esitab käesoleva määruse muutmise 
ettepaneku viisil, mis on konkurentsi 
seisukohast võimalikult neutraalne ning 
sotsiaalselt õiglane ja säästev,

– esitab käesoleva määruse muutmise 
ettepaneku viisil, mis on konkurentsi 
seisukohast võimalikult neutraalne ning 
sotsiaalselt õiglane ja säästev,

– kinnitab direktiivi 2007/46/EÜ II lisa 
määratlusele vastavate M2- ja N2-
kategooria mootorsõidukite (tuletatud 
massiga kuni 2610 kg) ja selliste sõidukite 
lisamise käesolevasse määrusesse, millele 
laiendati tüübikinnitust kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 715/2007 artikli 2 lõikega 2.

– määrab kindlaks meetodid direktiivi 
2007/46/EÜ II lisa määratlusele vastavate 
M2- ja N2-kategooria mootorsõidukite 
(tuletatud massiga kuni 2610 kg) ja selliste 
sõidukite lisamiseks käesolevasse 
määrusesse, millele laiendati tüübikinnitust 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 715/2007 
artikli 2 lõikega 2.

Meetmed käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks võetakse vastu 
vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku nende meetmete 
kohta, mille eesmärk on muuta käesoleva 
määruse olulisi sätteid.

5. Pärast mõju hindamist avaldab komisjon 
2014. aastaks aruande sõiduki katteala ja 
kasuliku koormuse andmete kättesaadavuse 
ja nende kasutamise kohta kasulikkuse 
parameetrina, et määrata kindlaks eriheite 
sihttasemed, ning vajaduse korral esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepaneku I lisa muutmiseks.

5. Pärast mõju hindamist avaldab komisjon 
2014. aastaks aruande sõiduki jalajälje ja 
kasuliku koormuse andmete kättesaadavuse
ja nende kasutamise kohta kasulikkuse 
parameetrina, et määrata kindlaks eriheite 
sihttasemed, ning vajaduse korral esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepaneku I lisa muutmiseks.

6. Võetakse vastu meetmed I lisas esitatud 
valemites vajalike kohanduste tegemiseks, 
et võtta arvesse CO2 heite mõõtmise 
regulatiivse katsemenetluse muudatusi.

6. Võetakse vastu meetmed I lisas esitatud 
valemites vajalike kohanduste tegemiseks, 
et võtta arvesse CO2-heite mõõtmise 
regulatiivse katsemenetluse muudatusi.

Meetmed käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks võetakse vastu 
vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Meetmed käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks võetakse vastu 
vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

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

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

sõidukite CO2 eriheite määramiseks.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab otsuse 93/389/EMÜ
artikli 8 alusel asutatud komitee.

1. Komisjoni abistab otsuse 280/2004/EÜ 
artikli 9 alusel asutatud komitee.

Selgitus

Tegemist on tehnilise muudatusega, sest otsuse 280/2004/EÜ artikkel 9 oma praegusel kujul 
asendab otsuse 93/389/EMÜ artikli 8 ning sellele tuleks viidata analoogselt sõiduautode 
süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva määrusega (EÜ) nr 443/2009.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CO2 eriheite soovituslikud tasemed 
(mõõdetuna grammides kilomeetri kohta) 
iga väikese tarbesõiduki jaoks määratakse 
vastavalt järgmistele valemitele: 

1. CO2 eriheite tasemed (mõõdetuna 
grammides kilomeetri kohta) iga väikese 
tarbesõiduki jaoks määratakse vastavalt 
järgmistele valemitele:

(a) 2014. aastast kuni 2017. aastani: a) 2015. aastast kuni 2018. aastani:
CO2 eriheite soovituslik tase = 175 + a × 
(M – M0),

CO2 eriheite soovituslik tase = 175 + a × 
(M – M0),

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

M0  = 1706,0, M0  = 1 706,0,
a = 0,093 a = 0,093

(b) alates 2018. aastast: b) alates 2019. aastast:
CO2 eriheite soovituslik tase = 175 + a × 
(M – M0),

CO2 eriheite tase = 175 + a × (M – M0),

kus: kus:
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M = sõiduki mass kilogrammides (kg), M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 12 lõike 1 kohaselt 
vastuvõetud väärtus,

M0 = artikli 12 lõike 1 kohaselt vastu 
võetud väärtus,

a = 0,093 a = 0,093

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. jaanuarist 2011 ja igal 
järgmisel aastal talletavad liikmesriigid iga 
oma territooriumil registreeritud uue 
väikese tarbesõiduki kohta järgmised 
andmed:

1. Alates 1. jaanuarist 2013 ja igal 
järgmisel aastal talletavad liikmesriigid iga 
oma territooriumil registreeritud uue 
väikese tarbesõiduki kohta järgmised 
andmed:

Selgitus

Sidususe tagamiseks. Seire peaks toimuma paralleelselt määruse rakendamisega, et vältida 
turumoonutust ja tootjate diskrimineerimist.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuaril 2011 algava kalendriaasta ja 
iga järgmise kalendriaasta kohta määrab 
iga liikmesriik vastavalt B osas kirjeldatud 
meetoditele iga tootja kohta kindlaks 
järgmised andmed:

3. 1. jaanuaril 2013 algava kalendriaasta ja 
iga järgmise kalendriaasta kohta määrab 
iga liikmesriik vastavalt B osas kirjeldatud 
meetoditele iga tootja kohta kindlaks 
järgmised andmed:

Selgitus

Sidususe tagamiseks. Seire peaks toimuma paralleelselt määruse rakendamisega, et vältida 
turumoonutust ja tootjate diskrimineerimist.



AD\821468ET.doc 25/26 PE439.327v02-00

ET

Muudatusettepanek 38

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.

Selgitus

Komisjoni pakutud meetod komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite määramiseks hinnati 
ebasobivaks juba komisjoni töödokumendis, milles soovitati töötada välja alternatiivne 
meetod.
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