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LÜHISELGITUS

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 2011. aastal vastu õigusakti (määrus (EL) nr 510/2011), 
millega kehtestatakse alates 2020. aastast heite sihttasemeks 147 g CO2/km selliste uute 
väikeste tarbesõidukite (N1-kategooria) puhul, mis registreeritakse ELis esimest korda ja 
mida ei ole varem, välja arvatud piiratud ajavahemikuks, registreeritud väljaspool liitu.

Määruses sätestati veel:

üleminekuperiood eriheite sihttasemega 175 g CO2/km aastateks 2014–2017: 2014. aastal 
peab 70 % valmistajatehastest seda järgima, 2015. aastal tõuseb see osakaal 75 %ni, 
2016. aastal 80 %ni ja 2017. aastast peab see olema 100 %;

erisoodustused igale uuele väikesele tarbesõidukile, mille CO2 heide on alla 50 g CO2/km; 

karistused („ülemäärase heite maks”) tootjale, kes ei suuda CO2 sihttaset saavutada;

erandid väiketootjatele, kes toodavad vähem kui 22 000 liidus registreeritud uut väikest 
tarbesõidukit aastas;

ökoinnovatsiooni panus tootjale, kes rakendab CO2 sihttaseme vähendamiseks innovaatilisi 
tehnoloogialahendusi.

Süsinikdioksiidi eriheite soovituslike tasemete määramisel iga uue väikese tarbesõiduki jaoks 
arvestatakse sõiduki massi ja seda mõõdetakse grammides kilomeetri kohta. 

Kehtivates õigusaktides olevad kohustuslikud 2020. aasta sihttasemed vajavad rakendamist. 
Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g CO2/km 
saavutamiseks vajaliku tehnoloogia väljatöötamine aastaks 2020 võimalik.

Komisjoni õigusakti ettepanek, millega muudetakse määrust (EL) nr 510/2011, kehtestab 
sihttasemete saavutamise meetodid. Ettepanekus toodud meetmed võib võtta kokku 
järgmiselt:

 kinnitatakse kaubikutele 2020. aastaks kehtestatud CO2 sihttaseme saavutatavust;

 sihttase määratakse jätkuvalt sõiduki massi ja suhtelise piirnormi kõvera alusel;

 jätkuvalt kohaldatakse ökoinnovatsiooni ja ülemäärase heite maksu;

 kõige väiksemad tootjad, kes toodavad aastas alla 500 kaubiku, vabastatakse 
sihttaseme järgimise kohustusest;

 määrus vaadatakse läbi 2014. aasta lõpuks, et kehtestada 2020. aastale järgnevaks 
perioodiks uued CO2 vähendatud sihttasemed.
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Arvamuse koostaja peab tervitatavaks komisjoni ettepanekut, milles kinnitatakse 2020. aasta 
sihttasemete saavutatavust, ja soovitab mitte esitada muudatusettepanekuid sihttaseme 147 g 
CO2/km kohta, mis kujutab endast siiski sektori ümberstruktureerimise ajal nõudlikku 
võrdlusalust. 

Arvamuse koostaja soovib seega pidada kinni vähem kui kahe aasta eest saavutatud 
kompromissist ja soovib meelde tuletada, et võrrelduna 2007. aasta keskmisega, milleks oli 
203 g CO2/km, tähendab sihttase 147 g CO2/km 28 %-list vähendamist ja tootjatepoolseid 
suuremaid investeeringuid uude tehnoloogiasse.

Kuid need investeeringud mõjutavad sõidukite hinda (kuni 10 % kallim) ning väikeseid ja 
keskmise suurusega ettevõtteid (VKEd), kelle jaoks väikesed tarbesõidukid on olulised 
töövahendid. Praeguses majanduslikus olukorras kaaluvad VKEd väga hoolikalt, kas vana 
sõiduki asendamine ja uude investeerimine end ära tasub.

Raportöör on arvamusel, et üldised väljavaated 2020. aastale järgnevaks perioodiks on 
kasulikud, kuid leiab, et selliste sihttasemete kehtestamine määruse 2014. aastal toimuva 
läbivaatamise raames tuleks lükata edasi vähemalt 2018. aastani. Põhjuseks on see, et uut 
katsemenetlust ei ole veel välja töötatud ning arvatavasti ei töötata seda välja enne, kui on 
olemas uus WLTP katsetsükkel ja vastavad katsemenetlused. Sellegipoolest peaks jääma 
piisavalt aega selleks, et tagada tööstusharule planeerimiskindlus.

Erisoodustuste osas on raportöör eriarvamusel komisjoni ettepanekuga mitte pikendada 
nendega seotud sätteid 2017. aasta järgselt. Raportöör peab neid tähtsaks stiimuliks, eelkõige 
inseneride puhul, kes töötavad välja ja võtavad kasutusele uusi tõhusaid tehnoloogiaid, mis ei 
peaks piirduma üksnes elektrisõidukitega. Sama peaks kehtima ökoinnovatsioonisüsteemide 
põhimõtte puhul: need tuleks ettepanekus säilitada ja need peaksid toetama tulemuslikumalt 
innovaatilisi ja tõhusaid tehnoloogiaid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Eesmärkide liiga sage muutmine 
tekitab autotööstuses ebamäärasust ja 
mõjutab selle konkurentsivõimet 
maailmas.
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Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) On asjakohane selgitada, et sihttaseme 
147 g CO2/km järgimise kontrollimiseks 
tuleks jätkata CO2 heitkoguste mõõtmist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. juuni 2007. aasta määrusele (EÜ) nr 
715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite 
tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode 
ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) 
heidetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust, ning selle 
rakendusmeetmetele ja uuenduslikule 
tehnoloogiale.

(2) On asjakohane selgitada, et sihttaseme 
147 g CO2/km järgimise kontrollimiseks 
tuleks jätkata CO2 heitkoguste mõõtmist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. juuni 2007. aasta määrusele (EÜ) nr 
715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite 
tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode 
ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) 
heidetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust, ning selle 
rakendusmeetmetele ja uuenduslikule 
tehnoloogiale. Komisjoni läbi viidud 
uuringud on siiski näidanud, et nimetatud 
määruse kohaselt CO2-heite mõõtmiseks 
kasutatud katsemenetlused ei ole tootjaid 
takistanud paindlikkust üha rohkem ära 
kasutamast, mis on kaasa toonud CO2-
heite väidetava vähenemise, mida ei saa 
aga seostada tehnoloogiliste arendustega 
ja mis ei ole reaalsetes sõidutingimustes 
saavutatav. Seetõttu tuleks määrus (EÜ) 
nr 715/2007 kiiresti läbi vaadata, et 
tagada, et katsemenetlused kajastaksid 
sõiduautode CO2-heite tegelikke muutusi.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g 
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 
vajalikul määral vähendada väiksemate 
kuludega, kui prognoositi eelmises 
analüüsis, mis viidi läbi enne määruse 
(EL) nr 510/2011 vastuvõtmist. Lisaks on 

Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g 
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 
vajalikul määral vähendada. Seepärast 
kinnitatakse, et 2020. aastaks on võimalik 
saavutada sihttase 147 g CO2/km. Võttes 
arvesse majanduskriisi ja 
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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.

autotööstussektori ümberstruktureerimist 
on sellegipoolest oluline, et sihttase 
saavutataks ilma tööstussektori 
rahvusvahelist konkurentsivõimet 
koormamata.

Selgitus

Sihttaseme 147 g/km saavutamine on siiski nõudlik eesmärk.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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 tegema
ettepaneku sihttasemete kohta 2020. aasta 
järgsel perioodil enne käesoleva määruse 
kehtivuse lõppu. Planeerimiskindluse 
tagamiseks ei tehta kõnealust ettepanekut 
enne 2018. aastat, sest selliste 
sihttasemete rakendamine põhineb uuel 
katsetsüklil ja asjakohastel 
katsemenetlustel, mida kohaldatakse CO2
eriheite mõõtmiseks ja sihttaseme seireks 
alles pärast 2020. aastat.

Selgitus

Pärast 2020. aastat kehtiv eesmärk tuleks määrata alles pärast käesoleva määruse 
rakendamisel tehtud konkreetsete edusammude hindamist.
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Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Määruses on sätestatud, et komisjon 
viib läbi mõju hindamise katsemenetluste 
läbivaatamiseks, et kajastada sõiduautode 
CO2-heite tegelikke muutusi. See töö ei ole 
veel valmis, kuid seda tehakse ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjonis World Light 
Duty Test-menetluse väljatöötamise 
raames. Seepärast ja arvestades, et 
olemasolev katsetsükkel ei kajasta 
piisavalt maanteel sõitvate sõiduautode ja 
kaubikute tegelikke heiteid, on väga 
oluline töötada kiiresti välja täiustatud 
katsetsükkel. Kui praeguseid 
katsemenetlusi, mis on sätestatud määruse
(EÜ) nr 443/2009 I lisas, milles on
kehtestatud 2020. aasta heitenormid 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 715/2007 ja 
määruse (EÜ) nr 692/2008 XII lisale,
muudetakse, tuleks I lisas kehtestatud 
heitenorme muuta, et tootjaid ja 
sõidukiklasse käsitlevad normid oleksid 
ranguse poolest võrreldavad.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) On asjakohane hinnata vajadust 
loobuda CO2 heitkogustega seotud 
eesmärkidest, asendades need kütusekulu 
tõhususega seotud eesmärkidega, sest CO2
heitkogustega seotud eesmärkide puhul ei 
võeta arvesse nüüdisaegsetes 
sisepõlemismootorites tekkivaid 
kahjulikke heitmeid. Seetõttu palutakse 
komisjonil esitada selle küsimuse kohta 
aruanne.
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Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikkel 5 asendatakse järgmisega:
„CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel vastab iga uus väike 
tarbesõiduk, mille CO2 eriheide on 
väiksem kui 50g CO2/km: 
– 3,5-le väikesele tarbesõidukile 
2014. aastal, 
– 3,5-le väikesele tarbesõidukile 
2015. aastal, 
– 2,5-le väikesele tarbesõidukile 
2016. aastal, 
– 1,5-le väikesele tarbesõidukile 
2017. aastal, 
– 1-le väikesele tarbesõidukile 
2018. aastal.
Erisoodustuste kehtivuse ajal võetakse 
uute väikeste tarbesõidukite, mille CO2 
eriheide on alla 50 g CO2/km ja mida 
arvestatakse esimeses lõigus sätestatud 
kordajate kasutamisel, arvuks mitte 
rohkem kui 1 % väikeseid tarbesõidukeid 
ühe tootja kohta.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artikli 12 lõikest 1 jäetakse välja 
viimane lause.
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Selgitus

Innovatiivseid tehnoloogiaid ei tohiks piirata.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Artiklile 12 lisatakse järgmine lõige: 

„4 a. Komisjon esitab 31. detsembriks 
2013 läbivaadatud rakendusaktid 
ökoinnovatsiooni heakskiitmise menetluse 
kohta, hõlbustamaks innovatiivsete 
tehnoloogialahenduste kasutamise 
taotlemist, ja avaldab seejärel korrektsete 
taotlusmenetluste käsiraamatu.”

Selgitus

Määruses (EL) nr 510/2011 on sätestatud, et ühenduse sihi saavutamiseks võetakse arvesse 
CO2-säästu, mis saadakse innovatiivsete tehnoloogialahenduste kasutamisest. Seni on siiski 
esitatud vaid üks niisugune taotlus. Heakskiitmismenetluste läbivaatamine taotlemise 
hõlbustamiseks ja käsiraamatu väljaandmine võib seda olukorda parandada.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„Komisjon esitab 31. jaanuariks 2016 
ettepaneku, mis käsitleb uute väikeste 
tarbesõidukite CO2-heite sihttaset 
2025. aastaks. Uus sihttase on kooskõlas 
eelkõige transpordisektoris 2050. aastaks 
seatud ELi kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamise pikaajaliste 
eesmärkidega ning võtab arvesse mõju 
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autotööstuse konkurentsivõimele. 
Ettepanek põhineb uuel ülemaailmsel 
katsetsüklil (WLDTP), et asendada 
määruses (EÜ) nr 715/2007 sätestatud 
katsemenetlused. Kui 31. juuliks 2015 ei 
ole rahvusvahelisel tasandil selle 
standardi üle kokkulepet leitud, võetakse 
ettepaneku aluseks kehtiv uus Euroopa 
sõidutsükkel (New European Driving 
Cycle, NEDC). Uue CO2-heite piirnormi 
ettepanek sisaldab ka:
– uute väikeste sõidukite CO2-heite 
olelusringipõhist hindamist. Tulemusi 
võetakse arvesse piirnormi hindamisel;
– tegelike sõidutingimuste heite (Real 
World Driving Emissions, RDE) 
andmeid.”

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 13 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Lisatakse järgmine lõige:
„4 a. Komisjon analüüsib võimalust 
asendada väljalasketorul põhinev käsitus, 
mille raames võetakse arvesse vaid kütuse 
tootmise ja kasutamisega seotud heidet, 
olelusringist lähtuva käsitusega, mis 
hõlmab sõiduki olelusringi kõigi etappide 
heiteid alates materjali tootmisest kuni 
kasutamisjärgse kõrvaldamise või 
ringlussevõtuni.”

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – punkt b – taane 2
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 13 – lõige 6 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„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.”

„Reguleeriv katsemenetlus ja katsetsükkel 
jäävad sihttaseme aluseks vastavalt 
määruse (EL) nr 510/2011 I lisa punkti 1 
alapunktile c, määrusele (EÜ) nr 
715/2007 ja määruse (EÜ) nr 692/2008 
III ja XII lisale. Uus katsemenetlus ja 
katsetsükkel töötatakse täielikult välja ja 
rakendatakse hiljemalt 31. detsembriks 
2018. Selleks ajaks on saadaval piisavalt 
seireandmeid. Komisjon kaalub seejärel 
2020. aastale järgnevaks perioodiks uute 
sihttasemete määramise võimalikkust.”

Selgitus

Tööstusharule planeerimiskindluse tagamiseks jääb kasutusele reguleeriv katsemenetlus, kuni 
uus menetlus on täielikult välja töötatud ja seda on rakendatud ning kuni on kogutud piisavalt 
andmeid. Alles siis tuleks kohaldada uut katsemenetlust.

Muudatusettepanek 13

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

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.”

Selgitus

Komisjoni trükiviga.
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