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Muudatusettepanek 178
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Hiljemalt 1. jaanuaril 2014 esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule liidus registreeritud uute 
väikeste tarbesõidukite keskmise CO2-
heite sihttasemed, mis tuleb saavutada 
alates 2020. aastast, võttes arvesse 
ajakohastatud mõjuhindamise, eelkõige 
autotööstusele ja sellest sõltuvatele 
tööstusharudele avalduva mõju üldise 
hindamise tulemusi. Käesolevat määrust 
muudetakse viisil, mis on konkurentsi 
seisukohast võimalikult neutraalne ning 
sotsiaalselt õiglane ja säästev.
See üldine ettepanek hõlmab ka järgmist:
– määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 13 
lõikes 3 ette nähtud CO2 heitkoguste 
mõõtemenetluste läbivaatamine;
– direktiivi 2007/46/EÜ II lisa 
määratlusele vastavate M2- ja N2-
kategooria mootorsõidukite (tuletatud 
massiga kuni 2610 kg) ja selliste sõidukite
võimalik lisamine käesolevasse 
määrusesse, millele laiendati 
tüübikinnitust kooskõlas määruse (EÜ) nr 
715/2007 artikli 2 lõikega 2;
– kindlaks määratud sihttaseme 
rakendamise aspektid, sealhulgas 
kasulikkuse kriteeriumi võimalik 
läbivaatamine, ülemäärase heite maksud, 
innovatiivsed tehnoloogialahendused, 
erandid väiketootjatele ning I ja II lisas 
tehtavad muudatused.

Or. fr
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Muudatusettepanek 179
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

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.

välja jäetud

Kõnealused meetmed jõustuvad esimest 
korda 1. jaanuaril 2018 ja pärast seda iga 
kolme aasta järel.
Meetmed käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks võetakse vastu 
vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The automous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.

Muudatusettepanek 180
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt 31. oktoobriks 2016. aastal ja välja jäetud
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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.
Meetmed käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks võetakse vastu 
vastavalt artikli 13 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The automous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.

Muudatusettepanek 181
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

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.

2. 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 2018 ja pärast seda iga 
kolme aasta järel.
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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.

Or. fr

Muudatusettepanek 182
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. fr

Muudatusettepanek 183
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 hindab komisjon I 
lisas sätestatud CO2 eriheite sihttaseme ja 
artiklis 10 sätestatud erandite rakendamist, 
mille eesmärk on määratleda:

Or. en

Selgitus

Tootjatele tuleb anda 2020. aasta eesmärgi jaoks investeerimiskindlus.

Muudatusettepanek 184
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– viisid, kuidas saavutada alates 2020. 
aastast kaugema tuleviku sihttase 160 g
CO2/km kulusäästlikult; ning
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Or. en

Muudatusettepanek 185
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– viisid, kuidas saavutada alates 2020. 
aastast kaugema tuleviku sihttase 160 g
CO2/km kulusäästlikult; ning

Or. en

Muudatusettepanek 186
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– viisid, kuidas saavutada alates 2020. 
aastast kaugema tuleviku sihttase 160 g 
CO2/km kulusäästlikult; ning

Or. en

Selgitus

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).
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The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Muudatusettepanek 187
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– viisid, kuidas saavutada alates 2020. 
aastast kaugema tuleviku sihttase 160 g
CO2/km kulusäästlikult; ning

Or. en

Selgitus

Kaugema tuleviku sihttase on oluline, et edendada keskkonnaalast progressi ja tagada 
ettevõtjatele plaanimiskindlus. Kuna väikeste tarbesõidukite puhul on arendus- ja 
tootmistsüklid pikemad ning seetõttu ka CO2-heite vähendamise kulud suuremad, ei ole 
sihttaset 135 g/km kavandatud ajaks tegelikult võimalik saavutada. Lisaks tõuseks selle 
tagajärjel jaehind rohkem kui 5000 euro võrra. Määruse laiendamine N2- ja M2-kategooria 
sõidukitele komiteemenetluse raames ei ole sobiv, sest need sõidukid kuuluvad pigem 
raskeveokite hulka.

Muudatusettepanek 188
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– viisid, kuidas saavutada alates 2025. 
aastast kaugema tuleviku sihttase 135 g 
CO2/km kulusäästlikult; ning
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otstarbekus; ning

Or. en

Selgitus

Kavandatud kaugema tuleviku sihttase 135 g/km 2020. aastal on ebareaalne ja ei ole mõistlik 
rajada mõjuhinnangut sellisele arvule. Enne kaugema tuleviku sihttaseme väärtuse ja 
kuupäeva kindlaksmääramist on vaja põhjalikku mõjuhinnangut.

Muudatusettepanek 189
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– viisid, kuidas saavutada alates 2025. 
aastast kaugema tuleviku sihttase 145 g
CO2/km kulusäästlikult; ning

Or. en

Selgitus

Kavandatud kaugema tuleviku sihttase on ebareaalne. Enne kaugema tuleviku sihttaseme 
väärtuse ja kuupäeva kindlaksmääramist on vaja põhjalikku mõjuhinnangut.

Määruse reguleerimisala võimalik laiendamine N2- ja M2-kategooria sõidukitele tähendab 
määruse põhjalikku muutmist. N2- ja M2-kategooria sõidukid kuuluvad pigem raskeveokite 
hulka, sest isegi nende sõidukite puhul, mille tuletatud mass on alla 2610 kg, on brutomass 
tavaliselt kuni 5–6 tonni. Määruse reguleerimisala laiendamine nendele sõidukikategooriatele 
mõjutaks neid tugevalt ja seetõttu saab seda kaaluda ainult kaugema tuleviku sihttaseme 
puhul.
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Muudatusettepanek 190
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Enne parandatud sihttaseme 150 g CO2/km lõplikku kindlaksmääramist tuleb selle 
saavutatavust artikli 12 lõike 4 sätete alusel kontrollida. Kuna selle tulemusel võidakse 
kehtestada muu sihttase, ei saa sellest tulenevaid muudatusi juba praegu nimetada vähem 
olulisteks. Vaja on õigusloomemenetlust, mille käigus esitab komisjon Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule vastavad ettepanekud.

Muudatusettepanek 191
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– viisid, kuidas saavutada 2020. aastaks 
kaugema tuleviku sihttase 125 g CO2/km 
kulusäästlikult; ning

Or. en

Selgitus

Tootjatele tuleb anda 2020. aasta eesmärgi jaoks investeerimiskindlus.
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Muudatusettepanek 192
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– viisid, kuidas saavutada 2020. aastaks 
kaugema tuleviku sihttase 125 g CO2/km 
kulusäästlikult; ning

Or. en

Selgitus

Sihttaseme 125 g CO2/km saavutamine 2020. aastaks tähendaks praeguste tasemetega 
võrreldes 38 % vähendamist. See oleks paremini kooskõlas vähendamistasemetega autodes, 
mille puhul 2020. aasta eesmärk nõuab 40 % vähendamist. Komisjoni mõjuhinnangu kohaselt 
on 125 g CO2/km taseme saavutamise tehniliselt teostatav ja see saadab tootjatele tugeva 
signaali kaubikupargi uuendamiseks.

Muudatusettepanek 193
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 194
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– viisid, kuidas saavutada 2023. aastaks
kaugema tuleviku sihttase 140 g CO2/km 
kulusäästlikult, kui mõjuhinnangu 
ajakohastatud tulemuste alusel kinnitatakse 
kõnealuse sihttaseme otstarbekus; ning

Or. en

Selgitus

Teksti sidususe huvides ja selleks, et oleks olemas konkreetsed ja saavutatavad eesmärgid.

Muudatusettepanek 195
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– viisid, kuidas saavutada 2020. aastaks 
kaugema tuleviku sihttase 120 g CO2/km 
kulusäästlikult, kui mõjuhinnangu 
ajakohastatud tulemuste alusel kinnitatakse 
kõnealuse sihttaseme otstarbekus; ning

Or. en

Selgitus

VKEde toetamiseks on vajalik sihttase 125 g/km 2020. aastal. See tooks sõidukite kasutajatele 
kaasa suurema kütuse kokkuhoiu ja kütusesäästu umbes 2100 euro väärtuses, isegi kui 
eeldada suhteliselt suurt hinnatõusu: mõjuhinnangu kohaselt toob see tarbijate jaoks kaasa 
puhaskasu, ei mõjuta negatiivselt tööhõivet ega vähenda märkimisväärselt sõidukite müüki.
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Muudatusettepanek 196
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– viisid, kuidas saavutada 2020. aastaks 
kaugema tuleviku sihttase 130 g CO2/km 
kulusäästlikult, kui mõjuhinnangu 
ajakohastatud tulemuste alusel kinnitatakse 
kõnealuse sihttaseme otstarbekus; ning

Or. da

Muudatusettepanek 197
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– viisid, kuidas saavutada 2020. aastaks 
kaugema tuleviku sihttase 130 g CO2/km 
kulusäästlikult, kui mõjuhinnangu 
ajakohastatud tulemuste alusel kinnitatakse 
kõnealuse sihttaseme otstarbekus; ning

Or. en

Selgitus

Kavandatud õigusakt on ühiskonnale kasulik, kuna see toob kaasa kütusesäästu. Paljud 
liikmesriigid on finantskriisi tagajärjel tõstnud hiljuti kütusemakse ja eeldatavasti teevad seda 
veel paljud liikmesriigid. Selleks et täita meie kliimakohustused vähendada CO2-heidet 2050. 
aastaks 80–95 %, on vaja mõttekat kaugema tuleviku sihttaset. See on ka kooskõlas komisjoni 
energiatõhususe tegevuskavaga, kuna õigusakti tulemusel suureneb transpordi 
energiatõhusus.
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Muudatusettepanek 198
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– viisid, kuidas saavutada 2020. aastaks 
kaugema tuleviku sihttase 160 g CO2/km 
kulusäästlikult, kui mõjuhinnangu 
ajakohastatud tulemuste alusel kinnitatakse 
kõnealuse sihttaseme otstarbekus; ning

Or. en

Selgitus

Kuna vajalikud arendus- ja tootmistsüklid on pikemad, ei ole sihttaset 135 g CO2/km 
kavandatud ajaks tegelikult võimalik saavutada. 160 g CO2/km on nõudlik, kuid saavutatav 
eesmärk.

Muudatusettepanek 199
Lena Kolarska-Bobińska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– viisid, kuidas saavutada 2020. aastaks 
kaugema tuleviku sihttase 160 g CO2/km 
kulusäästlikult, kui mõjuhinnangu 
ajakohastatud tulemuste alusel kinnitatakse 
kõnealuse sihttaseme otstarbekus; ning

Or. en

Selgitus

Kuna vajalikud arendus- ja tootmistsüklid on pikemad, ei ole sihttaset 135 g CO2/km 
kavandatud ajaks tegelikult võimalik saavutada. 160 g CO2/km on nõudlik, kuid saavutatav 
eesmärk.
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Muudatusettepanek 200
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Hindamise ja mõju hindamise, sealhulgas 
autotööstusele ja sellest sõltuvatele 
tööstusharudele avalduva mõju hindamise 
alusel toimib komisjon järgmiselt:

Or. en

Selgitus

Tootjatele tuleb anda 2020. aasta eesmärgi jaoks investeerimiskindlus.

Muudatusettepanek 201
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– võtab vastu üksikasjalikud eeskirjad
käesoleva määruse nõuete rakendamiseks
viisil, mis on konkurentsi seisukohast 
võimalikult neutraalne ning sotsiaalselt 
õiglane ja säästev,

Or. en

Selgitus

Tootjatele tuleb anda 2020. aasta eesmärgi jaoks investeerimiskindlus.
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Muudatusettepanek 202
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 203
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 204
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Muudatusettepanek 205
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 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 

– määrab kindlaks käesolevasse 
määrusesse kaugema tuleviku sihttaseme 
jaoks direktiivi 2007/46/EÜ II lisa 
määratlusele vastavate M2- ja N2-
kategooria mootorsõidukite (tuletatud 
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laiendati tüübikinnitust kooskõlas määruse
(EÜ) nr 715/2007 artikli 2 lõikega 2.

massiga kuni 2610 kg) ja selliste sõidukite
võimaliku lisamise viisid, millele laiendati 
tüübikinnitust kooskõlas määruse (EÜ) nr 
715/2007 artikli 2 lõikega 2.

Or. en

Selgitus

Kaugema tuleviku sihttase on oluline, et edendada keskkonnaalast progressi ja tagada 
ettevõtjatele plaanimiskindlus. Kuna väikeste tarbesõidukite puhul on arendus- ja 
tootmistsüklid pikemad ning seetõttu ka CO2-heite vähendamise kulud suuremad, ei ole 
sihttaset 135 g/km kavandatud ajaks tegelikult võimalik saavutada. Lisaks tõuseks selle 
tagajärjel jaehind rohkem kui 5000 euro võrra. Määruse laiendamine N2- ja M2-kategooria 
sõidukitele komiteemenetluse raames ei ole sobiv, sest need sõidukid kuuluvad pigem 
raskeveokite hulka.

Muudatusettepanek 206
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Kavandatud kaugema tuleviku sihttase 135 g/km 2020. aastal on ebareaalne ja ei ole mõistlik 
rajada mõjuhinnangut sellisele arvule. Enne kaugema tuleviku sihttaseme väärtuse ja 
kuupäeva kindlaksmääramist on vaja põhjalikku mõjuhinnangut.
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Muudatusettepanek 207
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Kavandatud kaugema tuleviku sihttase on ebareaalne. Enne kaugema tuleviku sihttaseme 
väärtuse ja kuupäeva kindlaksmääramist on vaja põhjalikku mõjuhinnangut.

Määruse reguleerimisala võimalik laiendamine N2- ja M2-kategooria sõidukitele tähendab 
määruse põhjalikku muutmist. N2- ja M2-kategooria sõidukid kuuluvad pigem raskeveokite 
hulka, sest isegi nende sõidukite puhul, mille tuletatud mass on alla 2610 kg, on brutomass 
tavaliselt kuni 5–6 tonni. Määruse reguleerimisala laiendamine nendele sõidukikategooriatele 
mõjutaks neid tugevalt ja seetõttu saab seda kaaluda ainult kaugema tuleviku sihttaseme 
puhul.

Muudatusettepanek 208
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 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

– teeb ettepaneku lisada käesolevasse 
määrusesse direktiivi 2007/46/EÜ II lisa 
määratlusele vastavad M2- ja N2-
kategooria mootorsõidukid (tuletatud 
massiga kuni 2610 kg) ja sõidukid, millele 
laiendati tüübikinnitust kooskõlas määruse
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(EÜ) nr 715/2007 artikli 2 lõikega 2. (EÜ) nr 715/2007 artikli 2 lõikega 2.

Or. de

Selgitus

Enne parandatud sihttaseme 150 g CO2/km lõplikku kindlaksmääramist tuleb selle 
saavutatavust artikli 12 lõike 4 sätete alusel kontrollida. Kuna selle tulemusel võidakse 
kehtestada muu sihttase, ei saa sellest tulenevaid muudatusi juba praegu nimetada vähem 
olulisteks. Vaja on õigusloomemenetlust, mille käigus esitab komisjon Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule vastavad ettepanekud.

Muudatusettepanek 209
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 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.

– teeb ettepaneku lisada käesolevasse 
määrusesse direktiivi 2007/46/EÜ II lisa 
määratlusele vastavad M2- ja N2-
kategooria mootorsõidukid (tuletatud 
massiga kuni 2610 kg) ja sõidukid, millele 
laiendati tüübikinnitust kooskõlas määruse
(EÜ) nr 715/2007 artikli 2 lõikega 2.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Enne parandatud sihttaseme 150 g CO2/km lõplikku kindlaksmääramist tuleb selle 
saavutatavust artikli 12 lõike 4 sätete alusel kontrollida. Kuna selle tulemusel võidakse 
kehtestada muu sihttase, ei saa sellest tulenevaid muudatusi juba praegu nimetada vähem 
olulisteks. Vaja on õigusloomemenetlust, mille käigus esitab komisjon Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule vastavad ettepanekud.

Muudatusettepanek 211
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 212
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Or. en
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Muudatusettepanek 213
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Or. en

Selgitus

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.
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Muudatusettepanek 215
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Or. en

Selgitus

Kaugema tuleviku sihttase on oluline, et edendada keskkonnaalast progressi ja tagada 
ettevõtjatele plaanimiskindlus. Kuna väikeste tarbesõidukite puhul on arendus- ja 
tootmistsüklid pikemad ning seetõttu ka CO2-heite vähendamise kulud suuremad, ei ole 
sihttaset 135 g/km kavandatud ajaks tegelikult võimalik saavutada. Lisaks tõuseks selle 
tagajärjel jaehind rohkem kui 5000 euro võrra. Määruse laiendamine N2- ja M2-kategooria 
sõidukitele komiteemenetluse raames ei ole sobiv, sest need sõidukid kuuluvad pigem 
raskeveokite hulka.

Muudatusettepanek 216
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Or. en

Selgitus

Kavandatud kaugema tuleviku sihttase 135 g/km 2020. aastal on ebareaalne ja ei ole mõistlik 
rajada mõjuhinnangut sellisele arvule. Enne kaugema tuleviku sihttaseme väärtuse ja 
kuupäeva kindlaksmääramist on vaja põhjalikku mõjuhinnangut.
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Muudatusettepanek 217
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Or. en

Selgitus

Kavandatud kaugema tuleviku sihttase on ebareaalne. Enne kaugema tuleviku sihttaseme 
väärtuse ja kuupäeva kindlaksmääramist on vaja põhjalikku mõjuhinnangut.

Määruse reguleerimisala võimalik laiendamine N2- ja M2-kategooria sõidukitele tähendab 
määruse põhjalikku muutmist. N2- ja M2-kategooria sõidukid kuuluvad pigem raskeveokite 
hulka, sest isegi nende sõidukite puhul, mille tuletatud mass on alla 2610 kg, on brutomass 
tavaliselt kuni 5–6 tonni. Määruse reguleerimisala laiendamine nendele sõidukikategooriatele 
mõjutaks neid tugevalt ja seetõttu saab seda kaaluda ainult kaugema tuleviku sihttaseme 
puhul.

Muudatusettepanek 218
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Meetmed, mille eesmärk on muuta
käesoleva määruse vähemolulisi sätteid,
võetakse vastu vastavalt artikli 13 lõikes 2
osutatud regulatiivmenetlusele, tingimusel 
et menetlus on muudetud aluslepingutega 
jätkuvalt kooskõlas.

Or. en

Selgitus

Tootjatele tuleb anda 2020. aasta eesmärgi jaoks investeerimiskindlus.
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Muudatusettepanek 219
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. 1. jaanuariks 2018 lõpetab komisjon I 
lisas sätestatud eriheite sihttaseme ja 
artiklis 10 sätestatud erandite 
läbivaatamise, mille eesmärk on määrata 
kindlaks:
– viisid, kuidas saavutada alates 2025. 
aastast kaugema tuleviku sihttase 145 g 
CO2/km kulusäästlikult; ning
– nimetatud sihttaseme rakendamise 
aspektid, sealhulgas ülemäärase heite 
maks.
Sellise läbivaatamise ja mõju hindamise, 
sealhulgas autotööstusele ja sellest 
sõltuvatele tööstusharudele avalduva 
mõju üldise hindamise alusel toimib 
komisjon vajaduse korral järgmiselt:
– esitab käesoleva määruse muutmise 
ettepaneku viisil, mis on konkurentsi 
seisukohast võimalikult neutraalne ning 
sotsiaalselt õiglane ja säästev.
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
Euroopa Ülemkogule ettepaneku nende 
meetmete kohta, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse olulisi sätteid.

Or. en

Selgitus

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).
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According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
a 160g/km target in 2020 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would 
already result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Muudatusettepanek 220
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. 1. jaanuariks 2018 lõpetab komisjon I 
lisas sätestatud eriheite sihttaseme ja 
artiklis 10 sätestatud erandite 
läbivaatamise, mille eesmärk on määrata 
kindlaks:
– viisid, kuidas saavutada alates 2025. 
aastast kaugema tuleviku sihttase 145 g 
CO2/km kulusäästlikult; ning
– nimetatud sihttaseme rakendamise 
aspektid, sealhulgas ülemäärase heite 
maks.
Sellise läbivaatamise ja mõju hindamise, 
sealhulgas autotööstusele ja sellest 
sõltuvatele tööstusharudele avalduva 
mõju üldise hindamise alusel toimib 
komisjon vajaduse korral järgmiselt:
– esitab käesoleva määruse muutmise 
ettepaneku viisil, mis on konkurentsi 
seisukohast võimalikult neutraalne ning 
sotsiaalselt õiglane ja säästev.
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
Euroopa Ülemkogule ettepaneku nende 
meetmete kohta, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse olulisi sätteid.

Or. en

Selgitus

Kaugema tuleviku sihttase on oluline, et edendada keskkonnaalast progressi ja tagada 
ettevõtjatele plaanimiskindlus. Kuna väikeste tarbesõidukite puhul on arendus- ja 
tootmistsüklid pikemad ning seetõttu ka CO2-heite vähendamise kulud suuremad, ei ole 
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sihttaset 135 g/km kavandatud ajaks tegelikult võimalik saavutada. Lisaks tõuseks selle 
tagajärjel jaehind rohkem kui 5000 euro võrra. Ka sihttase 160 g/km (vt keskkonna 
peadirektoraadi mõjuhinnangut) tooks kaasa jaehinna keskmise tõusu 3800 eurot sõiduki 
kohta.

Muudatusettepanek 221
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. 1. jaanuariks 2018 lõpetab komisjon I 
lisas sätestatud eriheite sihttaseme ja 
artiklis 10 sätestatud erandite 
läbivaatamise, mille eesmärk on määrata 
kindlaks:
– viisid, kuidas saavutada alates 2025. 
aastast kaugema tuleviku sihttase 145 g 
CO2/km kulusäästlikult; ning
– nimetatud sihttaseme rakendamise 
aspektid, sealhulgas ülemäärase heite 
maks.
Sellise läbivaatamise ja mõju hindamise, 
sealhulgas autotööstusele ja sellest 
sõltuvatele tööstusharudele avalduva 
mõju üldise hindamise alusel toimib 
komisjon vajaduse korral järgmiselt:
– esitab käesoleva määruse muutmise 
ettepaneku viisil, mis on konkurentsi 
seisukohast võimalikult neutraalne ning 
sotsiaalselt õiglane ja säästev.
Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
Euroopa Ülemkogule ettepaneku nende 
meetmete kohta, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse olulisi sätteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 222
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. 1. jaanuariks 2018 lõpetab komisjon I 
lisas sätestatud eriheite sihttaseme ja 
artiklis 10 sätestatud erandite 
läbivaatamise, mille eesmärk on määrata 
kindlaks:
– viisid, kuidas saavutada alates 2025. 
aastast kaugema tuleviku sihttase 145 g 
CO2/km kulusäästlikult; ning
– nimetatud sihttaseme rakendamise 
aspektid, sealhulgas ülemäärase heite 
maks.
Sellise läbivaatamise ja mõju hindamise, 
sealhulgas autotööstusele ja sellest 
sõltuvatele tööstusharudele avalduva 
mõju üldise hindamise alusel toimib 
komisjon vajaduse korral järgmiselt:
– esitab käesoleva määruse muutmise 
ettepaneku viisil, mis on konkurentsi 
seisukohast võimalikult neutraalne ning 
sotsiaalselt õiglane ja säästev.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

välja jäetud
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vajaduse korral esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku I 
lisa muutmiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 224
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. fr

Muudatusettepanek 225
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon vaatab 2015. aastaks läbi 
komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite 
määramise meetodi, mis on esitatud II 
lisas B osa punktis 7, ning vajaduse 
korral esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku II lisa muutmiseks.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 226
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon vaatab 2015. aastaks läbi
komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite 
määramise meetodi, mis on esitatud II 
lisas B osa punktis 7, ning vajaduse 
korral esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku II lisa muutmiseks.

7. Komisjon kehtestab 2011. aastaks 
menetluse komplekteeritud sõidukite CO2-
heite ja massi representatiivsete väärtuste 
saamiseks järelevalve kaalutlustel.

Or. en

Selgitus

Komisjoni kohustus peaks olema esitada enne õigusakti ettepaneku vastuvõtmist sobiv 
lahendus. Komisjoni ettepanekus nähakse ette CO2 kohustuslik sihttase alates 2014. aastast. 
Komplekteeritud sõidukid moodustavad umbes 15–16 % väikeste tarbesõidukite koguturust. 
Kuna turuosa on suur ja mõju algseadmete valmistaja sõidukipargile ei ole praegu teada, 
tuleb nii kiiresti kui võimalik kehtestada sobiv menetlus komplekteeritud sõidukite CO2-heite 
ja massi representatiivsete väärtuste saamiseks.

Muudatusettepanek 227
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon vaatab 2015. aastaks läbi
komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite 
määramise meetodi, mis on esitatud II 
lisas B osa punktis 7, ning vajaduse 
korral esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku II lisa muutmiseks.

7. Komisjon kehtestab 2011. aastaks 
menetluse komplekteeritud sõidukite CO2-
heite ja massi representatiivsete väärtuste 
saamiseks järelevalve kaalutlustel.

Or. en

Selgitus

Komisjoni kohustus peaks olema esitada enne õigusakti ettepaneku vastuvõtmist sobiv 
lahendus. Komisjoni ettepanekus nähakse ette CO2 kohustuslik sihttase alates 2014. aastast. 
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Komplekteeritud sõidukid moodustavad umbes 15–16 % väikeste tarbesõidukite koguturust. 
Kuna turuosa on suur ja mõju algseadmete valmistaja sõidukipargile ei ole praegu teada, 
tuleb nii kiiresti kui võimalik kehtestada sobiv menetlus komplekteeritud sõidukite CO2-heite 
ja massi representatiivsete väärtuste saamiseks.

Muudatusettepanek 228
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon vaatab 2015. aastaks läbi
komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite 
määramise meetodi, mis on esitatud II 
lisas B osa punktis 7, ning vajaduse 
korral esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku II lisa muutmiseks.

7. Komisjon kehtestab 2011. aastaks 
menetluse komplekteeritud sõidukite CO2-
heite ja massi representatiivsete väärtuste 
saamiseks järelevalve kaalutlustel.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon vaatab 2015. aastaks läbi
komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite 
määramise meetodi, mis on esitatud II 
lisas B osa punktis 7, ning vajaduse 
korral esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku II lisa muutmiseks.

7. Komisjon kehtestab 2011. aastaks 
menetluse komplekteeritud sõidukite CO2-
heite ja massi representatiivsete väärtuste 
saamiseks järelevalve kaalutlustel.

Or. en

Selgitus

Komisjoni kohustus peaks olema esitada enne õigusakti ettepaneku vastuvõtmist sobiv 
lahendus. Komisjoni ettepanekus nähakse ette CO2 kohustuslik sihttase alates 2014. aastast. 
Komplekteeritud sõidukid moodustavad umbes 15–16 % väikeste tarbesõidukite koguturust. 
Kuna turuosa on suur ja mõju algseadmete valmistaja sõidukipargile ei ole praegu teada, 
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tuleb nii kiiresti kui võimalik kehtestada sobiv menetlus komplekteeritud sõidukite CO2-heite 
ja massi representatiivsete väärtuste saamiseks.

Muudatusettepanek 230
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon vaatab 2015. aastaks läbi
komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite 
määramise meetodi, mis on esitatud II 
lisas B osa punktis 7, ning vajaduse 
korral esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku II lisa muutmiseks.

7. Komisjon kehtestab 2011. aastaks 
menetluse komplekteeritud sõidukite CO2-
heite ja massi representatiivsete väärtuste 
saamiseks järelevalve kaalutlustel.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon vaatab 2015. aastaks läbi
komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite 
määramise meetodi, mis on esitatud II 
lisas B osa punktis 7, ning vajaduse 
korral esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku II lisa muutmiseks.

7. Komisjon kehtestab 2011. aastaks 
menetluse komplekteeritud sõidukite CO2-
heite ja massi representatiivsete väärtuste 
saamiseks järelevalve kaalutlustel.

Or. en
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Muudatusettepanek 232
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon vaatab 2015. aastaks läbi
komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite 
määramise meetodi, mis on esitatud II 
lisas B osa punktis 7, ning vajaduse 
korral esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku II lisa muutmiseks.

7. Komisjon esitab 2011. aastaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku
komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite 
määramise meetodi kohta.

Or. en

Selgitus

Komisjoni pakutud meetod komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite määramiseks hinnati juba 
komisjoni töödokumendis ebasobivaks ja soovitati töötada välja muu meetod. Kuna turuosa 
on suur, tuleb nii kiiresti kui võimalik kehtestada sobiv menetlus komplekteeritud sõidukite 
CO2-heite ja massi representatiivsete väärtuste saamiseks.

Muudatusettepanek 233
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon vaatab 2015. aastaks läbi
komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite 
määramise meetodi, mis on esitatud II 
lisas B osa punktis 7, ning vajaduse 
korral esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku II lisa muutmiseks.

7. Komisjon esitab 2011. aastaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku
komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite 
määramise meetodi kohta.

Or. de

Selgitus

Komisjon märkis juba töödokumendis, et määruse ettepanekus nimetatud meetod 
komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite määramiseks ei ole sobiv, ning ta peaks võimalikult 
kiiresti esitama läbivaatamismenetluse.
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Muudatusettepanek 234
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1

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

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

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

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

(b) alates 2018. aastast:
eriheite soovituslik tase = 175 + a × (M –
M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 12 lõike 1 kohaselt 
vastuvõetud väärtus,
a = 0,093

Or. en

Selgitus

Komisjoni konsultant märkis, et massi suurenemise tõenäosust peetakse väikeste 
tarbesõidukite puhul oluliselt väiksemaks kui sõiduautode puhul, sest keskmise massi 
suurenemisega kaasnevad tunduvalt suuremad kulud sihttaseme saavutamiseks.

Lisaks toob massi korrigeerimine 2018. aastal ja pärast seda iga kolme aasta järel kaasa 
sihttaseme sagedase kohandamise, mis ei kooskõlas kaubikute tootjate ajavajadustega. 
Sellepärast ei ole autonoomset massi suurenemist vaja arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 235
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1

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

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

kus: kus:

M = sõiduki mass kilogrammides (kg), M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) alates 2018. aastast:
eriheite soovituslik tase = 175 + a × (M –
M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 12 lõike 1 kohaselt 
vastuvõetud väärtus,
a = 0,093

Or. en

Selgitus

Komisjoni konsultant märkis, et massi suurenemise tõenäosust peetakse väikeste 
tarbesõidukite puhul oluliselt väiksemaks kui sõiduautode puhul, sest keskmise massi 
suurenemisega kaasnevad tunduvalt suuremad kulud sihttaseme saavutamiseks.

Lisaks toob massi korrigeerimine 2018. aastal ja pärast seda iga kolme aasta järel kaasa 
sihttaseme sagedase kohandamise, mis ei kooskõlas kaubikute tootjate ajavajadustega. 
Sellepärast ei ole autonoomset massi suurenemist vaja arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 236
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1

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

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

kus: kus:

M = sõiduki mass kilogrammides (kg), M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) alates 2018. aastast:
eriheite soovituslik tase = 175 + a × (M –
M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 12 lõike 1 kohaselt 
vastuvõetud väärtus,
a = 0,093

Or. en

Selgitus

175 g/km sihttaseme rakendusaja ja järkjärgulise kasutuselevõtu perioodi muutmine vastavalt 
artikli 4 muudatusettepanekule.

Kavandatud kaugema tuleviku sihttase 135 g/km 2020. aastal on ettenähtud aja jooksul täiesti 
ebareaalne. Enne kaugema tuleviku sihttaseme väärtuse ja kuupäeva kindlaksmääramist on 
vaja põhjalikku mõjuhinnangut. Vt artikli 1 muudatusettepanekut.
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Muudatusettepanek 237
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

CO2 eriheite soovituslik tase = 165 + a ×
(M – M0),

kus: kus:

M = sõiduki mass kilogrammides (kg), M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093
(b) alates 2018. aastast: b) alates 2018. aastast:

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

eriheite soovituslik tase = 165 + a × (M –
M0),

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

M0 = artikli 12 lõike 1 kohaselt 
vastuvõetud väärtus,

M0 = artikli 12 lõike 1 kohaselt 
vastuvõetud väärtus,

a = 0,093 a = 0,093

c) alates 2020. aastast:
CO2 eriheite soovituslik tase = 125 + a × 
(M – M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 12 lõike 1 kohaselt 
vastuvõetud väärtus,
a = artikli 12 lõike 4 kohaselt vastu võetud 
väärtus

Or. en
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Selgitus

Investeerimiskindluse suurendamiseks on vaja 2020. aasta kaugema tuleviku sihttaseme 
suhtes õiguskindlust.

Muudatusettepanek 238
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 2014. aastast kuni 2017. aastani: a) alates 2015. aastast:

Or. en

Selgitus

Vastavate artiklite tekstiga kooskõla tagamiseks.

Muudatusettepanek 239
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) alates 2018. aastast: välja jäetud
eriheite soovituslik tase = 175 + a × (M –
M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 12 lõike 1 kohaselt 
vastuvõetud väärtus,
a = 0,093

Or. en

Selgitus

Teksti sidususe huvides.
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Muudatusettepanek 240
Paul Rübig

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:

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 241
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:

Or. en

Selgitus

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



AM\816196ET.doc 41/45 PE441.272v01-00

ET

Muudatusettepanek 242
Marian-Jean Marinescu

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:

Or. en

Muudatusettepanek 243
Paul Rübig

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:

Or. en

Selgitus

Sidususe tagamiseks. Seire peaks toimuma paralleelselt määruse rakendamisega, et vältida 
turumoonutust ja tootjate diskrimineerimist.
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Muudatusettepanek 244
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 245
Marian-Jean Marinescu

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:

Or. en
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Muudatusettepanek 246
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 3 – alapunkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) CO2 eriheite tase; ii) CO2 eriheite tase ja artikli 11 kohaselt 
innovatiivsete tehnoloogialahenduste abil 
saavutatud CO2-heite vähenemise 
osakaal;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 247
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 3 – alapunkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) CO2 eriheite tase; ii) CO2 eriheite tase ja artikli 11 kohaselt 
innovatiivsete tehnoloogialahenduste abil 
saavutatud CO2-heite vähenemise 
osakaal;

Or. en

Selgitus

Sidususe tagamiseks. Seire peaks toimuma paralleelselt määruse rakendamisega, et vältida 
turumoonutust ja tootjate diskrimineerimist.
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Muudatusettepanek 248
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 3 – alapunkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) CO2 eriheite tase; ii) CO2 eriheite tase ja artikli 11 kohaselt 
innovatiivsete tehnoloogialahenduste abil 
saavutatud CO2-heite vähenemise 
osakaal;

Or. en

Muudatusettepanek 249
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 3 – alapunkt d – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) CO2 eriheite tase; ii) CO2 eriheite tase ja artikli 11 kohaselt 
innovatiivsete tehnoloogialahenduste abil 
saavutatud CO2-heite vähenemise 
osakaal;

Or. en

Selgitus

Teksti sidususe huvides.

Muudatusettepanek 250
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Sidususe tagamiseks.


