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Muudatusettepanek 32
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 192 
lõiget 1,

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 33
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Heitkogustega kauplemise süsteemis 
mitteosalevate sektorite heidet tuleb 
samuti vähendada 10 % ja Euroopa 
Keskkonnaagentuuri uusimad 
uurimistulemused näitavad, et 
transpordisektori heide kasvab jätkuvalt, 
õõnestades sellega muude sektorite heite 
vähendamise mõju.

Or. en

Selgitus

Euroopa Keskkonnaagentuur on äsja avaldanud oma uusima TERM aruande, mis näitab, et 
transpordisektori heide kasvab jätkuvalt, mis on ELi kliimakaitse eesmärkide seisukohalt 
probleem.
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Muudatusettepanek 34
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Tuleks viidata Euroopa Liidu üldistele strateegiatele, säästva arengu strateegia on tähtis 
strateegiadokument, mida põhjendustes pole siiski nimetatud.

Muudatusettepanek 35
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Arvestades, et liiklusmahu kasv ja 
sellest tulenevad ohud ning inimeste 
häirimine seavad kõigi liikmesriikide ette 
tõsised liiklusohutuse ja 
keskkonnaprobleemid.

Or. en

Selgitus

Euroopa Keskkonnaagentuuri uues TERM aruandes rõhutatakse, et liiklus põhjustab 
Euroopas jätkuvalt tõsiseid keskkonnaprobleeme. Tuleks rõhutada ka liiklusohutuse aspekti.
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Muudatusettepanek 36
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Arvestades, et liiklusmahu kasv ja 
sellest tulenevad ohud ning inimeste 
häirimine seavad kõigi liikmesriikide ette 
tõsised liiklusohutuse ja 
keskkonnaprobleemid.

Or. en

Selgitus

Liiklusmahu kasvu üldist mõju tuleks kirjeldada laiemalt. Maanteetransport mõjutab 
ühiskonda negatiivselt mitmel erineval moel, sh õnnetused ja õhu saastamisest ning mürast 
põhjustatud muud tervishoiukulud, kuid ka sõidukite kasvuhoonegaaside heitest põhjustatud 
kliimamuutused ja muidugi liiklusummikud.

Muudatusettepanek 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kõnealustes teatistes tehti ettepanek 
tervikliku lähenemisviisi kohta, et 
ühenduses registreeritud uute sõiduautode 
puhul saavutada 2012. aastaks keskmine 
CO2-heite tase 120 g CO2/km, keskendudes 
kohustuslikule CO2-heite vähendamisele, 
et saavutada eesmärk – uute sõidukite 
puhul keskmine heitetase 130 g CO2/km 
sõidukite mootoritehnoloogia parandamise 
abil ning CO2-heite vähendamine veel 10 g 
CO2/km või samaväärse koguse võrra, kui 
see on tehniliselt vajalik, muude 
tehnoloogiliste täiustuste abil, sh väikeste 
tarbesõidukite kütusesäästlikkuse 
parandamisega.

(5) Kõnealustes teatistes tehti ettepanek 
tervikliku lähenemisviisi kohta, et 
ühenduses registreeritud uute sõiduautode 
puhul saavutada 2012. aastaks keskmine 
CO2-heite tase 120 g CO2/km, keskendudes 
kohustuslikule CO2-heite vähendamisele, 
et saavutada eesmärk – uute sõidukite 
puhul keskmine heitetase 130 g CO2/km 
sõidukite mootoritehnoloogia parandamise 
abil ning CO2-heite vähendamine veel 10 g 
CO2/km või samaväärse koguse võrra, kui 
see on tehniliselt vajalik, muude 
tehnoloogiliste täiustuste abil, sh 
kütusesäästlikkuse parandamisega, mille 
kasutamist tuleks kaaluda ka muud tüüpi 
sõidukite, sh väikeste ja suurte 
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tarbesõidukite ning busside puhul.

Or. en

Selgitus

Mootorsõidukite üldist ohutust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
661/2009 põhjenduses 16 on selgelt sätestatud, et Euroopa Komisjon peaks hindama mõne 
olemasoleva kõrgeltarenenud tehnoloogia kohustusliku paigaldamise nõude muudele 
sõidukite kategooriatele (sh väikestele ja suurtele tarbesõidukitele ning bussidele) 
laiendamise otstarbekust.

Muudatusettepanek 38
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Spetsifikatsioonide, energiatarvet või 
hinda puudutava teabe avaldamise korral 
tuleks käesoleva õigusakti 
reguleerimisalasse kuuluvate sõidukite 
reklaamides anda lõppkasutajatele 
vajalikku teavet sõiduki energiatõhususe 
kohta.

Or. en

Selgitus

On ülimalt tähtis, et kliendid, eriti VKEd, saaksid teavet väikese tarbesõiduki, mille nad 
tõenäoliselt ostavad, energiatõhususe kohta. Käesolev sõnastus põhineb tekstil, mis lepiti 
kokku energiamärgistuse direktiivi läbivaatamise käigus. Lisatud on spetsifikatsioonid, mida 
väikeste tarbesõidukite reklaamides tihti kasutatakse.
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Muudatusettepanek 39
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Võttes arvesse, et pärast käesoleva 
määruse jõustumist turule toodavate väga 
väikese CO2-heitega sõidukite esimese 
põlvkonna tehnoloogialahendustega 
seotud teadus- ja arendustegevuskulud 
ning ühe ühiku tootmiskulud on väga 
suured, püütakse käesoleva määrusega 
ajutiselt kiirendada ja lihtsustada korda, 
mis käsitleb eriti väikese CO2-heitega 
sõidukite toomist ühenduse turule nende 
turustamise algjärgus.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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 

(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 
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esitatud tähtaegade ja järkjärgulise 
üleminekuperioodi kestusega.

esitatud tähtaegade ja järkjärgulise 
üleminekuperioodi kestusega.

Or. en

Selgitus

Ühtlustamaks artikli 4 muudatusettepanekuga. Pikem tähtaeg ja juurutamisperiood on 
vajalikud, sest väikeste tarbesõidukite arendus- ja tootmistsükkel on sõiduautodega võrreldes 
pikem.

Muudatusettepanek 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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.

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Sõiduautode ja väikeste 
tarbesõidukite CO2-heite vähendamist 
käsitleva ühenduse strateegiaga kehtestati 
terviklik lähenemisviis, millega püütakse 
saavutada ühenduse sihttase 120 g 
CO2/km 2012. aastaks ning samal ajal ka 
esitada pikemaajaline kava heite edasise 
vähendamise kohta. Määruses (EÜ) nr 
443/2009 on kõnealust pikemaajalist 

välja jäetud
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seisukohta arvesse võetud ja kehtestatud 
uute autode keskmiseks heitetasemeks 
95 g CO2/km. Selleks et tagada kooskõla 
kõnealuse lähenemisviisiga ja ettevõtjatele 
plaanimiskindlus, tuleks kehtestada 
väikeste tarbesõidukite CO2 eriheite 
pikaajaline sihttase, mis tuleb saavutada 
2020. aastal.

Or. en

Selgitus

Pikaajaline sihttase on tähtis keskkonnasõbralikkuse edendamiseks ja annab tööstusharule 
plaanimiskindluse. Väikeste tarbesõidukite arendus- ja tootmistsükkel on pikem, seega on 
CO2-heite vähendamise kulu suurem, mistõttu pole sihttaseme 135 g/km saavutamine 
väljapakutud aja jooksul realistlik ja see tooks kaasa jaehinna tõusu rohkem kui 5 000 euro 
võrra. Ka sihttase 160 g/km (vt keskkonna peadirektoraadi mõjuhinnangut) tooks kaasa 
keskmise jaehinna tõusu 3 800 eurot sõiduki kohta.

Muudatusettepanek 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Sõiduautode ja väikeste 
tarbesõidukite CO2-heite vähendamist 
käsitleva ühenduse strateegiaga kehtestati 
terviklik lähenemisviis, millega püütakse 
saavutada ühenduse sihttase 120 g 
CO2/km 2012. aastaks ning samal ajal ka 
esitada pikemaajaline kava heite edasise 
vähendamise kohta. Määruses (EÜ) nr 
443/2009 on kõnealust pikemaajalist 
seisukohta arvesse võetud ja kehtestatud 
uute autode keskmiseks heitetasemeks 
95 g CO2/km. Selleks et tagada kooskõla 
kõnealuse lähenemisviisiga ja ettevõtjatele 
plaanimiskindlus, tuleks kehtestada 
väikeste tarbesõidukite CO2 eriheite 
pikaajaline sihttase, mis tuleb saavutada 
2020. aastal.

välja jäetud
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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). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Muudatusettepanek 45
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tootjate kinnipidamist käesoleva 
määruse kohastest sihttasemetest tuleks 
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.

(20) Tootjate kinnipidamist käesoleva 
määruse kohastest sihttasemetest tuleks 
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. Ülemäärase heite maksude 
summad peaksid Euroopa Liidu 
üldeelarves kajastuma tuluna.

Or. en

Selgitus

Väljapakutud kujul on ülemäärase heite maks täiesti ebaproportsionaalne ja pole vähimalgi 
määral võrreldav muude sektoritega. Maks oleks tööstusharule äärmiselt kahjulik, ohustades 
selle konkurentsivõimet ja tasuvust. Komisjoni väljapakutud ülemäärase heite maks oleks 
samaväärne 480 euroga tonni kohta 2015. aastal, samas kui muud ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorid maksavad 15 eurot/tonn ja mittejärgimise korral 
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maksavad võib-olla lisaks heitkogustega kauplemise süsteemi trahvi 100 eurot/tonn; samas on 
keskkonnasõbralike avalike hangete direktiivis sätestatud CO2 hinnaks 30–40 eurot/tonn 
(kasutusiga hõlmavad CO2-heitest tulenevad väliskulud).

Muudatusettepanek 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tootjate kinnipidamist käesoleva 
määruse kohastest sihttasemetest tuleks 
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.

(20) Tootjate kinnipidamist käesoleva 
määruse kohastest sihttasemetest tuleks 
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. Ülemäärase heite maksude 
summad peaksid Euroopa Liidu 
üldeelarves kajastuma tuluna.

Or. en

Selgitus

Väljapakutud kujul on ülemäärase heite maks täiesti ebaproportsionaalne ja pole vähimalgi 
määral võrreldav muude sektoritega. Maks oleks tööstusharule äärmiselt kahjulik, ohustades 
selle konkurentsivõimet ja tasuvust. Komisjoni väljapakutud ülemäärase heite maks oleks 
samaväärne 480 euroga tonni kohta 2015. aastal, samas kui muud ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorid maksavad 15 eurot/tonn ja mittejärgimise korral 
maksavad võib-olla lisaks heitkogustega kauplemise süsteemi trahvi 100 eurot/tonn; samas on 
keskkonnasõbralike avalike hangete direktiivis sätestatud CO2 hinnaks 30–40 eurot/tonn 
(kasutusiga hõlmavad CO2-heitest tulenevad väliskulud).
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Muudatusettepanek 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tootjate kinnipidamist käesoleva 
määruse kohastest sihttasemetest tuleks 
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.

(20) Tootjate kinnipidamist käesoleva 
määruse kohastest sihttasemetest tuleks 
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.

Or. en

Selgitus

Ülemäärase heite maks sellisel kujul nagu see on välja pakutud väikeste tarbesõidukite jaoks 
ja nagu seda kohaldatakse sõiduautosid reguleerivas määruses, on täiesti
ebaproportsionaalne ja pole vähimalgi määral võrreldav muude sektoritega. Maks oleks 
tööstusharule äärmiselt kahjulik, ohustades selle konkurentsivõimet ja tasuvust. Praegune 
ülemäärase heite maks oleks samaväärne 480 euroga tonni kohta 2015. aastal, samas kui 
muudes ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorites on kehtestatud maks 15 
eurot/tonn; lisanduv heitkogustega kauplemise süsteemi trahv on 100 eurot/tonn 
(mittejärgimise korral) ja keskkonnasõbralike avalike hangete direktiivis sätestatud hinnaks
30–40 eurot/tonn (kasutusiga hõlmavad CO2-heitest tulenevad väliskulud).

Muudatusettepanek 48
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tootjate kinnipidamist käesoleva (20) Tootjate kinnipidamist käesoleva 
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määruse kohastest sihttasemetest tuleks 
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.

määruse kohastest sihttasemetest tuleks 
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.

Or. en

Selgitus

Viivitus on vajalik, sest seda tüüpi sõidukite kohandamiseks tulevaste nõuetega kulub rohkem 
aega.

Muudatusettepanek 49
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Selleks et tagada, et 
komplekteeritud sõidukite CO2-heidet ja 
kütusesäästlikkust iseloomustavad 
arvväärtused on esinduslikud ja et CO2-
heite tegelikku suurust ei alahinnata, 
peaks komisjon esitama konkreetse 
arvutusmetoodika kõigi sõidukitüüpide 
heite suuruse kindlaksmääramiseks.

Or. en

Selgitus

Komisjoni pakutud komplekteeritud sõidukite CO2 eriheite taseme kindlaksmääramise meetod 
on juba kõlbmatuks tunnistatud komisjoni töödokumendis, milles viidatakse alternatiivse 
meetodi väljatöötamisele. Arvestades komplekteeritud sõidukite suurt turuosa, tuleb 
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võimalikult kiiresti kindlaks määrata asjakohane menetlus komplekteeritud sõidukite CO2-
heite ja massi kohta esinduslike arvväärtuste saamiseks.

Muudatusettepanek 50
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Arvestades, et kiirusepiirikute 
kasulik mõju keskkonnakaitse ja 
energiatarbimise, mootori ja rehvide 
väiksema kulumise, häiriva müra 
vähendamise ja suurenenud 
liiklusohutuse mõttes on suurem, kui 
sellised seadmed on üldiselt kasutusel.

Or. en

Selgitus

Suur kiirus on surmaga lõppevate liiklusõnnetuste puhul tähtis soodustav tegur kogu 
Euroopas. Tung suurema kiiruse poole maanteetranspordis pole mitte ainult suurendanud 
nõudlust, vaid kasvatanud ka kütusekulu ja CO2-heidet, suurendanud mürataset ja survet 
ohutusele. Kiirusepiirikud oleksid seega kasulikud nii keskkonnakaitse, majanduslikust kui ka 
ohutuse seisukohast.

Muudatusettepanek 51
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Arvestades, et kiirusepiirikute 
kasulik mõju keskkonnakaitse ja 
energiatarbimise, mootori ning rehvide 
väiksema kulumise ja liiklusohutuse 
mõttes on suurem, kui sellised seadmed 
on üldiselt kasutusel.

Or. en
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Selgitus

Suur kiirus on surmaga lõppevate liiklusõnnetuste puhul tähtsaim soodustav tegur kogu 
Euroopas. Tung suurema kiiruse poole maanteetranspordis pole mitte ainult suurendanud 
nõudlust, vaid kasvatanud ka kütusekulu ja CO2-heidet ning suurendanud survet ohutusele. 
Kiirusepiirikud oleksid seega kasulikud nii keskkonnakaitse kui ka ohutuse seisukohast.

Muudatusettepanek 52
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Arvestades, et kiirusepiirikute 
kasulik mõju keskkonnakaitse ja 
energiatarbimise, mootori ning rehvide 
väiksema kulumise ja liiklusohutuse 
mõttes aitab kaasa käesoleva määruse 
eesmärkide saavutamisele.

Or. en

Selgitus

Arukad kiirusepiirikud mõjutavad kütusekulu nii otseselt kui ka kaudselt. Otsese mõjuna 
nõuab aeglasem sõit vähem kütust. Kaudse mõjuna võimaldab suurima kiiruse piiramine 
ülekandeid konkreetse kiiruse jaoks täpselt optimeerida, mis võib heidet veelgi vähendada. 
CO2-heide on palju suurem muutuvates liiklusoludes (peatumised ja kohaltvõtud) ja 
suurematel kiirustel kui 120 km/h. Hinnanguliselt on arukate kiirusepiirikute puhul võimalik 
CO2-heidet vähendada u 15 %.

Muudatusettepanek 53
Paul Rübig

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 

välja jäetud
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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.

Or. en

Selgitus

Kiirusepiirikute kohustusliku paigaldamisega pole enam võimalik CO2-heidet vähendada : 
väikeseid tarbesõidukeid katsetatakse, töötades MVEG-tsüklis kiirusel kuni 120 km/h, mis on 
suurim lubatud kiirus enamikus ELi liikmesriikides. Väikesed tarbesõidukid täidavad 
transpordifunktsiooni peamiselt linnas ja maapiirkondade teedel, kus juhtub enamik 
õnnetustest. Neis kohtades kehtivad kiirusepiirangud.

Muudatusettepanek 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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 

välja jäetud
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see hõlmaks ka käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid väikesi 
tarbesõidukeid.

Or. en

Selgitus

No further CO2 reduction can be achieved by mandatory installation of speed limitation 
devices: LCVs are being tested running on the MVEG cycle ranging up to a top speed of 120 
km/h, which is the max allowed top speed in the majority of EU countries. Compliance to 
speed limits are an enforcement issue.

Such devices would add a further speed limitation category to existing limitations (for HDV, 
for busses) and thus would result in an increase of lane changes for passing such vehicles � 
increased risk for passenger cars, reduction in traffic flow and thus increased risk for 
accidents.

LCVs fulfil a transportation task prevailing on urban and rural roads, where the most 
accidents occur. Those areas are limited by speed limitation. The causes of accidents are 
insufficient safety distance, driver fatigue, overloaded vehicles, inappropriate speed, etc.

Muudatusettepanek 55
Rebecca Harms

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 

(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 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.



AM\817303ET.doc 19/90 PE441.217v02-00

ET

tarbesõidukeid.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Kathleen Van Brempt

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.

(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 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.

Or. en

Selgitus

Vastupidiselt raskeveokitele pole väikesed tarbesõidukid praegu kiirusepiirikutega 
varustatud. Kiirusepiirikud on väga säästlik vahend kütusekulu, CO2-heite ja häiriva müra 
vähendamiseks ning liiklusohutuse suurendamiseks. Direktiivi 92/6/EMÜ, mida on muudetud 
direktiiviga 2002/85/EÜ, reguleerimisala tuleb laiendada ja lisada sellesse käesoleva 
direktiivi sätetega hõlmatud väikesõidukid.
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Muudatusettepanek 57
Matthias Groote

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.

(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 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.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
uutele väikestele tarbesõidukitele CO2-
heite nõuded. Käesoleva määrusega 
kehtestatakse uutele väikestele 
tarbesõidukitele keskmine CO2-heite tase 
175 g CO2/km, mis saavutatakse tänu 
sõidukitehnoloogia täiustamisele, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetega, 
ning tänu innovatiivsetele 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
uutele väikestele tarbesõidukitele CO2-
heite nõuded. Käesoleva määrusega 
kehtestatakse uutele väikestele 
tarbesõidukitele keskmine CO2-heite tase 
165 g CO2/km, mis saavutatakse tänu 
sõidukitehnoloogia täiustamisele, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetega.
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tehnoloogialahendustele.

Or. en

Selgitus

Selleks et paremini vastata CO2-heite võimalikule negatiivsele kulule, peaks 2014. aasta 
sihttase olema 165 g CO2/km.

Muudatusettepanek 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
uutele väikestele tarbesõidukitele CO2-
heite nõuded. Käesoleva määrusega 
kehtestatakse uutele väikestele 
tarbesõidukitele keskmine CO2-heite tase 
175 g CO2/km, mis saavutatakse tänu 
sõidukitehnoloogia täiustamisele, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetega, 
ning tänu innovatiivsetele 
tehnoloogialahendustele.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
uutele väikestele tarbesõidukitele CO2-
heite nõuded. Käesoleva määrusega 
kehtestatakse uutele väikestele 
tarbesõidukitele keskmine CO2-heite tase 
160 g CO2/km, mis saavutatakse tänu 
sõidukitehnoloogia täiustamisele, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetega, 
ning tänu innovatiivsetele 
tehnoloogialahendustele.

Or. en

Selgitus

Väikeettevõtete aitamiseks ja tarbijate ning sõidukite omanike kütusekulu vähendamiseks 
tuleks kõneluses määruses sihttasemeks sätestada 160 g CO2/km 2016. aastal. Autode CO2-
heidet reguleeriv määrus on näidanud, et suurem kütusesääst saavutati algselt oodatust palju 
kiiremini. Seepärast peaks tase 160 g CO2/km 2016. aastal olema otstarbekas. Samuti aitaks 
see ühtlustada kõnealuse määruse ja autode CO2-heidet reguleeriva määruse tähtaegu.
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Muudatusettepanek 60
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
uutele väikestele tarbesõidukitele CO2-
heite nõuded. Käesoleva määrusega 
kehtestatakse uutele väikestele 
tarbesõidukitele keskmine CO2-heite tase 
175 g CO2/km, mis saavutatakse tänu 
sõidukitehnoloogia täiustamisele, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetega, 
ning tänu innovatiivsetele 
tehnoloogialahendustele.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
uutele väikestele tarbesõidukitele CO2-
heite nõuded. Käesoleva määrusega 
kehtestatakse uutele väikestele 
tarbesõidukitele keskmine CO2-heite tase 
160 g CO2/km, mis saavutatakse tänu 
sõidukitehnoloogia täiustamisele, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetega, 
ning tänu innovatiivsetele 
tehnoloogialahendustele.

Or. en

Selgitus

This legislation is beneficial for society as it leads to fuel saving. Many Member States have 
just increased fuel-taxes as a consequence of the financial crisis and more Member States are 
expected to do so. Remarkable savings have already occurred between 2007 and now in 
popular vans, so a somewhat strengthened target level by 2016 seems feasible. In its 2020 
Strategy the Commission specifically highlights the need for innovation and resource 
efficiency in Europe. Green growth can be seen as a strategy out of the economic and climate 
crisis and will provide more business opportunities in the long-term.

Muudatusettepanek 61
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
uutele väikestele tarbesõidukitele CO2-
heite nõuded. Käesoleva määrusega 
kehtestatakse uutele väikestele 
tarbesõidukitele keskmine CO2-heite tase 
175 g CO2/km, mis saavutatakse tänu 
sõidukitehnoloogia täiustamisele, mida 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
uutele väikestele tarbesõidukitele CO2-
heite nõuded. Käesoleva määrusega 
kehtestatakse uutele väikestele 
tarbesõidukitele keskmine CO2-heite tase 
160 g CO2/km, mis saavutatakse tänu 
sõidukitehnoloogia täiustamisele, mida 
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mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetega, 
ning tänu innovatiivsetele 
tehnoloogialahendustele.

mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetega, 
ning tänu innovatiivsetele 
tehnoloogialahendustele.

Or. en

Selgitus

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Muudatusettepanek 62
Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
uutele väikestele tarbesõidukitele CO2-
heite nõuded. Käesoleva määrusega 
kehtestatakse uutele väikestele 
tarbesõidukitele keskmine CO2-heite tase 
175 g CO2/km, mis saavutatakse tänu 
sõidukitehnoloogia täiustamisele, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) 
nr 715/2007 ja selle rakendusmeetmetega, 
ning tänu innovatiivsetele 
tehnoloogialahendustele.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
uutele väikestele tarbesõidukitele CO2-
heite nõuded. Käesoleva määrusega 
kehtestatakse uutele väikestele 
tarbesõidukitele keskmine CO2-heite tase 
160 g CO2/km, mis saavutatakse tänu 
sõidukitehnoloogia täiustamisele, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) 
nr 715/2007 ja selle rakendusmeetmetega, 
ning tänu innovatiivsetele 
tehnoloogialahendustele.

Or. da
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Muudatusettepanek 63
Jean-Pierre Audy

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. Alates 2020. aastast on liidus
registreeritud uute väikeste tarbesõidukite 
puhul edasine eesmärk seatud artiklis 12 
sätestatud tingimustel.

Or. fr

Muudatusettepanek 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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 
kooskõlas artikli 12 lõikega 4, et alates 
2020. aastast on uute väikeste 
tarbesõidukite puhul keskmine heite 
sihttase 160 g CO2/km.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
kooskõlas artikli 12 lõikega 5, et alates 
2025. aastast on uute väikeste 
tarbesõidukite puhul keskmine heite 
sihttase 145 g CO2/km.

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).

According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
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a 160g/km target is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would already 
result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Muudatusettepanek 65
Marian-Jean Marinescu

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 
kooskõlas artikli 12 lõikega 4, et alates 
2020. aastast on uute väikeste 
tarbesõidukite puhul keskmine heite 
sihttase 160 g CO2/km.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
kooskõlas artikli 12 lõikega 5, et alates 
2025. aastast on uute väikeste 
tarbesõidukite puhul keskmine heite 
sihttase 145 g CO2/km.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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 
kooskõlas artikli 12 lõikega 4, et alates 
2020. aastast on uute väikeste 
tarbesõidukite puhul keskmine heite 
sihttase 160 g CO2/km.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
kooskõlas artikli 12 lõikega 5, et alates 
2025. aastast on uute väikeste 
tarbesõidukite puhul keskmine heite 
sihttase 145 g CO2/km.
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Or. en

Muudatusettepanek 67
Rebecca Harms

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 125 g CO2/km,
mis saavutatakse tänu sõidukitehnoloogia 
täiustamisele, mida mõõdetakse kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja selle 
rakendusmeetmetega.

Or. en

Selgitus

Sihttase 125 g CO2/km on tehniliselt ja majanduslikult otstarbekas ja tarbijate jaoks tooks see 
kaasa kütuse netosäästu.

Muudatusettepanek 68
Werner Langen

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 heite sihttase 150 g 
CO2/km, tingimusel et komisjon kinnitab 
artikli 12 lõikes 4 sätestatud läbivaatamise 
käigus kõnealuse sihttaseme otstarbekust.

Or. de
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Selgitus

Väikeste tarbesõidukite pikema tootetsükli põhjal ei tundu sihttase 135 g CO2/km aastaks 
2020 saavutatav. Korrigeeritud sihttaset 150 g CO2/km tuleb enne selle otstarbekuse lõplikku 
kinnitamist kontrollida artikli 12 lõikes 4 sätestatud kategooriate kohaselt.

Muudatusettepanek 69
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

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 2025. aastast on ühenduses 
registreeritud uute väikeste tarbesõidukite 
puhul keskmine heite sihttase 145 g 
CO2/km.

Or. en

Selgitus

Pikaajaline sihttase on tähtis keskkonnasõbralikkuse edendamiseks ja annab tööstusharule 
plaanimiskindluse. Siiski on väljapakutud pikaajaline sihttase 135 g/km aastaks 2020 
ettenähtud ajavahemikus ebarealistlik ja nõuaks CO2-heite iga-aastast vähendamist mahus, 
mis on palju suurem kui sõiduautode puhul, vaatamata sellele, et väikeste tarbesõidukite CO2-
heite vähendamine on kulukam.

Muudatusettepanek 70
Silvia-Adriana Ţicău

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 2023. aastast on ühenduses 
registreeritud uute väikeste tarbesõidukite 
puhul keskmine heite sihttase 140 g 
CO2/km.

Or. en
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Selgitus

Sihttase peaks olema konkreetne ja vastuvõetava aja jooksul saavutatav, mis annaks 
tööstusharule võimaluse tootmisliinide õigeaegseks ümberkohandamiseks.

Muudatusettepanek 71
Vicky Ford

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 heite sihttase 150 g 
CO2/km, tingimusel et komisjon kinnitab 
artikli 12 lõikes 4 sätestatud läbivaatamise 
käigus kõnealuse sihttaseme otstarbekust.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

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 heite sihttase 125 g 
CO2/km.

Or. en

Selgitus

Sihttase 125 g/km aastaks 2020 on vajalik VKEde toetuseks. See annaks sõidukite kasutajatele 
suurema kütusesäästu ja säästaks kütust 2 100 euro väärtuses isegi siis, kui eeldada 
suhteliselt suurt hinnatõusu: mõjuhinnangu kohaselt annab see tarbijatele netosäästu, ei 
mõjuta negatiivselt tööhõivet ja ei too kaasa sõidukimüügi olulist vähenemist.
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Muudatusettepanek 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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 heite sihttase 125 g 
CO2/km.

Or. en

Selgitus

2020. aasta sihttase 125 g CO2/km tähendaks 38 % suurust vähendamist praeguse tasemega 
võrreldes. See oleks rohkem kooskõlas vähendamise tasemega autode puhul, mille puhul 
2020. aasta sihttasemega nõutakse 40 % võrra vähendamist. Taseme 125 g CO2/km tehnilist 
otstarbekust toetab komisjoni mõjuhinnang ja see annaks tootjatele tugeva signaali oma 
kaubikuvaliku uuendamiseks.

Muudatusettepanek 74
Britta Thomsen

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 heite sihttase 130 g 
CO2/km.

Or. da
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Muudatusettepanek 75
Francisco Sosa Wagner

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 heite sihttase 130 g 
CO2/km.

Or. en

Selgitus

Kõnealune õigusakt on ühiskonnale kasulik, sest toob kaasa kütusesäästu. Paljud 
liikmesriigid on finantskriisi tagajärjel äsja tõstnud kütuseaktsiise ja paljud ilmselt teevad 
seda tulevikus. Sisuline pikaajaline sihttase on vajalik ka selleks, et täita meie antud 
kliimamuutustega seotud lubadusi vähendada aastani 2050 CO2-heidet 80–95 %. Samuti on 
see kooskõlas komisjoni energiatõhususe tegevuskavaga, kuna kõnealune õigusakt muudab 
transpordisektori energiatõhusamaks.

Muudatusettepanek 76
Lena Kolarska-Bobińska

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 heite sihttase 160 g 
CO2/km.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et kuna vaja läheb pikemat arendus- ja tootmistsüklit, pole sihttaseme 135 g CO2
/km saavutamine väljapakutud aja jooksul realistlik. 160 g CO2/km on ambitsioonikas, kuid 
saavutatav eesmärk.
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Muudatusettepanek 77
Amalia Sartori

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 heite sihttase 160 g 
CO2/km.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et kuna vaja läheb pikemat arendus- ja tootmistsüklit, pole sihttaseme 135 g CO2
/km saavutamine väljapakutud aja jooksul realistlik. 160 g CO2/km on ambitsioonikas, kuid 
saavutatav eesmärk.

Muudatusettepanek 78
Paul Rübig

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 heite sihttase 160 g 
CO2/km.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et kuna vaja läheb pikemat arendus- ja tootmistsüklit, pole sihttaseme 135 g CO2
/km saavutamine väljapakutud aja jooksul realistlik. 160 g CO2/km on ambitsioonikas, kuid 
saavutatav eesmärk.



PE441.217v02-00 32/90 AM\817303ET.doc

ET

Muudatusettepanek 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

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 2025. aastast on ühenduses 
registreeritud uute väikeste tarbesõidukite 
puhul keskmine heitetase 135 g CO2/km.

Or. it

Selgitus

135 g CO2/km on pikaajaline ambitsioonikas ja praeguse seisuga tehniliselt raskesti teostatav 
eesmärk. Peame vajalikuks näha ette pikem periood, et võimaldada nii tööstusel selle 
eesmärgi täitmisega kohaneda.

Eesmärkide seadmisel tuleb silmas pidada väikeveokite tootmistsükleid, mis on pikemad kui 
sõiduautode puhul, ja arvestada samuti, et väikeste tarbesõidukite puhul on heitgaasinäitajate 
parandamise võimalused väga piiratud.

Muudatusettepanek 80
Vicky Ford

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Heite taseme arvutamisel võetakse 
arvesse kiirusepiirikute ja muude 
innovatiivsete meetmete kasu 
keskkonnale.

Or. en
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Muudatusettepanek 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

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 
võrra.

Or. en

Selgitus

Käesolev ettepanek on 2007. aastal alustatud komisjoni reguleerimisprotsessi järg, mille 
eesmärk on vähendada sõidukite mõju kliimamuutustele.

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

Muudatusettepanek 82
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
direktiivi 2007/46/EÜ II lisas määratletud 
N1-kategooria mootorsõidukite (tuletatud 
massiga kuni 2610 kg) suhtes ja selliste 
sõidukite suhtes, millele laiendati 
tüübikinnitust määruse (EÜ) nr 715/2007 
artikli 2 lõike 2 kohaselt (edaspidi 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
direktiivi 2007/46/EÜ II lisas määratletud 
M2-, N1- ja N2-kategooria
mootorsõidukite (tuletatud massiga kuni 
2610 kg) suhtes ja selliste sõidukite suhtes, 
millele laiendati tüübikinnitust määruse 
(EÜ) nr 715/2007 artikli 2 lõike 2 kohaselt 
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„väikesed tarbesõidukid”) ning mis 
registreeritakse ühenduses esimest korda ja 
mis ei ole olnud varem registreeritud 
väljaspool ühendust (edaspidi „uued 
väikesed tarbesõidukid”).

(edaspidi „väikesed tarbesõidukid”) ning 
mis registreeritakse ühenduses esimest 
korda ja mis ei ole olnud varem 
registreeritud väljaspool ühendust (edaspidi 
„uued väikesed tarbesõidukid”).

Or. en

Selgitus

M2 and N2 vehicles, which compete with N1 but are not covered by other CO2 emissions 
standards, should be included into the scope of this legislation to avoid creating any 
additional regulatory gaps. Lighter N2 and M2 vehicles are derived from N1 category but due 
to certain features, i.e. higher mass or higher number of seats are categorised as N2 or M2 
vehicles. In the absence of CO2 standards for lighter N2 and M2 there is a risk of creating 
perverse incentives for manufacturers to further increase mass of heavier N1 and type-
approve them as N2 to avoid CO2 standards. In one specific example of a widely used van, 
the N2 version of the vehicle is only 190 kg heavier than its N1 counterpart.

Muudatusettepanek 83
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
direktiivi 2007/46/EÜ II lisas määratletud 
N1-kategooria mootorsõidukite (tuletatud 
massiga kuni 2610 kg) suhtes ja selliste 
sõidukite suhtes, millele laiendati 
tüübikinnitust määruse (EÜ) nr 715/2007 
artikli 2 lõike 2 kohaselt (edaspidi 
„väikesed tarbesõidukid”) ning mis 
registreeritakse ühenduses esimest korda ja 
mis ei ole olnud varem registreeritud 
väljaspool ühendust (edaspidi „uued 
väikesed tarbesõidukid”).

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
direktiivi 2007/46/EÜ II lisas määratletud 
M2-, N1- ja N2-kategooria
mootorsõidukite (tuletatud massiga kuni
2610 kg) suhtes ja selliste sõidukite suhtes, 
millele laiendati tüübikinnitust määruse 
(EÜ) nr 715/2007 artikli 2 lõike 2 kohaselt 
(edaspidi „väikesed tarbesõidukid”) ning 
mis registreeritakse ühenduses esimest 
korda ja mis ei ole olnud varem 
registreeritud väljaspool ühendust (edaspidi 
„uued väikesed tarbesõidukid”).

Or. en

Selgitus

M2- ja N2-kategooria sõidukid tuleb määruse reguleerimisalasse lisada selleks, et vältida 
seaduseauke ja stiimuleid sõidukite või turgude nihutamiseks N1-kategooriast kõnealustesse 
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kategooriatesse.

Muudatusettepanek 84
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust ei kohaldata liidu 
turult eksporditavate sõidukite suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Vicky Ford

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);

Heite taseme arvutamisel võetakse arvesse 
kiirusepiirikuid ja muid innovatiivseid 
CO2-heite vähendamise vahendeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 86
Matthias Groote

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); 

Or. de

Selgitus

Komisjon on juba töödokumendis selgitanud, et määruse eelnõus nimetatud meetod ei ole 
sobiv komplektsete sõidukite CO2 eriheite kindlaksmääramiseks. Kui sõidukid läbivad edasisi 
tootmisetappe, ei ole baassõiduki tootjal mingit võimalust avaldada mõju komplekteeritud 
sõidukite CO2-heitele.

Muudatusettepanek 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) „jalajälg” – rööbe korda teljevahe, 
mis on märgitud vastavustunnistusel ja
määratletud direktiivi 2007/46/EÜ I lisa 
punktides 2.1 ja 2.3.

Or. en

Selgitus

Määratlus on lisatud tagamaks ühtlus II lisa B osa punktidega 5 ja 6.
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Muudatusettepanek 88
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) „jalajälg” – rööbe korda teljevahe, 
mis on märgitud vastavustunnistusel ja
määratletud direktiivi 2007/46/EÜ I lisa 
punktides 2.1 ja 2.3.

Or. en

Selgitus

Määratlus on lisatud tagamaks ühtlus II lisa B osa punktidega 5 ja 6.

Muudatusettepanek 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) „jalajälg” – rööbe korda teljevahe, 
mis on märgitud vastavustunnistusel ja
määratletud direktiivi 2007/46/EÜ I lisa 
punktides 2.1 ja 2.3.

Or. en

Selgitus

Tagamaks ühtlus II lisa B osa punktidega 5 ja 6.
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Muudatusettepanek 90
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) „jalajälg” – rööbe korda teljevahe, 
mis on märgitud vastavustunnistusel ja
määratletud direktiivi 2007/46/EÜ I lisa 
punktides 2.1 ja 2.3.

Or. en

Selgitus

Tagamaks ühtlus II lisa B osa punktiga 5.

Muudatusettepanek 91
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) „komplektne sõiduk” – iga sõiduk, 
mida pole vaja komplekteerida selleks, et 
see vastaks direktiivis 2007/46/EÜ 
sätestatud asjaomastele tehnilistele 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) „komplektne sõiduk” – iga sõiduk, 
mida pole vaja komplekteerida selleks, et 
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see vastaks direktiivis 2007/46/EÜ 
sätestatud asjaomastele tehnilistele 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) „komplektne sõiduk” – iga sõiduk, 
mida pole vaja komplekteerida selleks, et 
see vastaks direktiivis 2007/46/EÜ 
sätestatud asjaomastele tehnilistele 
nõuetele.

Or. en

Selgitus

Ka komplekteeritud sõidukid kuuluvad õigusakti ettepaneku reguleerimisalasse ja seepärast 
peavad need olema määratletud.

Muudatusettepanek 94
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) „komplektne sõiduk” – iga sõiduk, 
mida pole vaja komplekteerida selleks, et 
see vastaks direktiivis 2007/46/EÜ 
sätestatud asjaomastele tehnilistele 
nõuetele.

Or. en
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Selgitus

Ka komplekteeritud sõidukid kuuluvad õigusakti ettepaneku reguleerimisalasse ja seepärast 
peavad need olema määratletud.

Muudatusettepanek 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) „komplektne sõiduk” – iga sõiduk, 
mida pole vaja komplekteerida selleks, et 
see vastaks direktiivis 2007/46/EÜ 
sätestatud asjaomastele tehnilistele 
nõuetele.

Or. en

Selgitus

Komplekteeritud sõidukid kuuluvad õigusakti ettepaneku reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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 
kohane erand, siis vastavalt kõnealusele 
erandile.

1. jaanuaril 2015 algaval kalendriaastal ja 
igal järgmisel kalendriaastal tagab iga 
väikeste komplektsete 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 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 

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

Alates 1. jaanuarist 2016 võetakse iga 
tootja CO2 eriheite keskmise taseme 
kindlaksmääramisel arvesse ka 
komplekteeritud sõidukid.

Or. en

Selgitus

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Muudatusettepanek 97
Paul Rübig

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 
kohane erand, siis vastavalt kõnealusele 
erandile.

1. jaanuaril 2015 algaval kalendriaastal ja 
igal järgmisel kalendriaastal tagab iga 
väikeste komplektsete 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 kohane erand, siis 
vastavalt kõnealusele erandile.

Iga tootja puhul võetakse CO2 eriheite 
kindlaksmääramisel arvesse järgmisi 

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

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.

Alates 1. jaanuarist 2016 võetakse iga 
tootja CO2 eriheite keskmise taseme 
kindlaksmääramisel arvesse ka 
komplekteeritud sõidukid.

Or. en

Selgitus

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Muudatusettepanek 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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 
kohane erand, siis vastavalt kõnealusele 
erandile.

1. jaanuaril 2015 algaval kalendriaastal ja 
igal järgmisel kalendriaastal tagab iga 
väikeste komplektsete 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 kohane erand, siis 
vastavalt kõnealusele erandile.
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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.

Alates 1. jaanuarist 2016 võetakse iga 
tootja CO2 eriheite keskmise taseme 
kindlaksmääramisel arvesse ka 
komplekteeritud sõidukid.

Or. en

Selgitus

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer
– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).
– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:
- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
- longer development and production cycles for LCVs
- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet. 

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
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lack of data availability and risk of data errors.

Muudatusettepanek 99
Marian-Jean Marinescu

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 
kohane erand, siis vastavalt kõnealusele 
erandile.

1. jaanuaril 2015 algaval kalendriaastal ja 
igal järgmisel kalendriaastal tagab iga 
väikeste komplektsete 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 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.

Alates 1. jaanuarist 2016 võetakse iga 
tootja CO2 eriheite keskmise taseme 
kindlaksmääramisel arvesse ka 
komplekteeritud sõidukid.

Or. en
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Muudatusettepanek 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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 
kohane erand, siis vastavalt kõnealusele 
erandile.

1. jaanuaril 2015 algaval kalendriaastal ja 
igal järgmisel kalendriaastal tagab iga 
väikeste komplektsete 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 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.

Alates 1. jaanuarist 2016 võetakse iga 
tootja CO2 eriheite keskmise taseme 
kindlaksmääramisel arvesse ka 
komplekteeritud sõidukid.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

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 

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

eriheite sihttaset, mis on kindlaks määratud 
vastavalt I lisale või, kui tootja suhtes on 
tehtud artikli 10 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:

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

Alates 1. jaanuarist 2016 võetakse iga 
tootja CO2 eriheite keskmise taseme 
kindlaksmääramisel arvesse ka 
komplekteeritud sõidukid.

Or. en

Selgitus

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer

– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.

– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).

– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:

- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars

- longer development and production cycles for LCVs

- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
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proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet. 

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Muudatusettepanek 102
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1

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 
kohane erand, siis vastavalt kõnealusele 
erandile.

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 
kohane erand, siis vastavalt kõnealusele 
erandile.

Or. en

Selgitus

Selleks et anda autotööstusele aega tootmise ümberkohandamiseks uutele nõuetele vastavalt.

Muudatusettepanek 103
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga tootja puhul võetakse CO2 eriheite 
kindlaksmääramisel arvesse järgmisi 
protsendimäärasid, mis näitavad, kui 
palju on asjakohasel aastal registreeritud 

2012. ja 2013. aastal kasutatakse iga 
tootja sõidukite hindamisel vastavalt 
artiklile 7 uute väikeste tarbesõidukite
puhul mittesiduvat keskmist CO2-heite 
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iga tootja uusi väikesi tarbesõidukeid: sihttaset 175 g CO2/km.

75 % 2014. aastal,
80 % 2015. aastal,
100 % alates 2016. aastast.

Or. en

Selgitus

Järkjärguline lähenemisviis eksitab kodanikke ja pole kooskõlas hea õigusloome põhimõttega.

Muudatusettepanek 104
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 75 % 2014. aastal, – 50 % 2015. aastal,

Or. en

Selgitus

Juurutamisprotsess peaks olema piisavalt üksikasjalik selleks, et anda asjaomasele 
tööstusharule selge tulevikuväljavaade.

Muudatusettepanek 105
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 80 % 2015. aastal, – 60 % 2016. aastal,

Or. en

Selgitus

Juurutamisprotsess peaks olema piisavalt üksikasjalik selleks, et anda asjaomasele 
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tööstusharule selge tulevikuväljavaade.

Muudatusettepanek 106
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 75 % 2017. aastal,

Or. en

Selgitus

Juurutamisprotsess peaks olema piisavalt üksikasjalik selleks, et anda asjaomasele 
tööstusharule selge tulevikuväljavaade.

Muudatusettepanek 107
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 100 % alates 2016. aastast. – 100 % alates 2018. aastast.

Or. en

Selgitus

Juurutamisprotsess peaks olema piisavalt üksikasjalik selleks, et anda asjaomasele 
tööstusharule selge tulevikuväljavaade.
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Muudatusettepanek 108
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komplektsete sõidukite puhul peab tootja 
esitama vaid baassõiduki CO2 eriheite ja 
sellest vastavalt lõikele 1 kinni pidama.

Or. de

Selgitus

Komisjon on juba töödokumendis selgitanud, et määruse eelnõus nimetatud meetod ei ole 
sobiv komplektsete sõidukite CO2 eriheite kindlaksmääramiseks. Kui sõidukid läbivad edasisi 
tootmisetappe, ei ole baassõiduki tootjal mingit võimalust avaldada mõju komplekteeritud 
sõidukite CO2-heitele.

Muudatusettepanek 109
Rebecca Harms

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:

välja jäetud

-2,5-le väikesele tarbesõidukile 2014. 
aastal,
-1,5-le väikesele tarbesõidukile 2015. 
aastal,
-1-le väikesele tarbesõidukile 2016. aastal.

Or. en
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Muudatusettepanek 110
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erisoodustused Erisoodustused ja rahalised stiimulid

Or. en

Selgitus

Määruse reguleerimisala tuleb laiendada selleks, et soodustada kasutusesolevate väikeste 
tarbesõidukite uuendamist.

Muudatusettepanek 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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 % selle sõiduki 
I lisas sätestatud CO2 eriheite 
sihttasemest:

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

– 2-le väikesele tarbesõidukile 
ajavahemikul 2015–2025.

– 1,5-le väikesele tarbesõidukile 2015. 
aastal,
– 1-le väikesele tarbesõidukile 2016. 
aastal.

Or. en

Selgitus

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
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uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Muudatusettepanek 112
Marian-Jean Marinescu

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 % selle sõiduki 
I lisas sätestatud CO2 eriheite 
sihttasemest:

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

– 2-le väikesele tarbesõidukile 
ajavahemikul 2015–2025.

– 1,5-le väikesele tarbesõidukile 2015. 
aastal,
– 1-le väikesele tarbesõidukile 2016. 
aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Paul Rübig

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 % selle sõiduki 
I lisas sätestatud CO2 eriheite 
sihttasemest:

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

– 2-le väikesele tarbesõidukile 
ajavahemikul 2015–2025.
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– 1,5-le väikesele tarbesõidukile 2015. 
aastal,
-1-le väikesele tarbesõidukile 2016. aastal.

Or. en

Selgitus

Suhtelisel süsteemil põhinevad erisoodustused pakuvad rohkem stiimuleid CO2-heite 
vähendamise uute läbimurdeliste tehnoloogiate laialdasemaks rakendamiseks. Tootjad 
investeerivad palju raha uute läbimurdeliste tehnoloogiate arendamisse ja juurutamisse, 
teadmata, kas need osutuvad edukateks. Erisoodustuste kehtivusaega tuleb pikendada tootjate 
investeeringute suure riski ja ebakindluse tõttu, samuti asjaolu tõttu, et need tehnoloogiad ei 
anna olulist panust ajavahemikul 2020–2025.

Muudatusettepanek 114
Silvia-Adriana Ţicău

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:

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

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

-1-le väikesele tarbesõidukile 2016. aastal. -2,5-le väikesele tarbesõidukile 2016. 
aastal,
– 2-le väikesele tarbesõidukile 2017. 
aastal,
– 1,5-le väikesele tarbesõidukile 2018. 
aastal.

Or. en
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Muudatusettepanek 115
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad sätestada 
rahalised stiimulid, mida kohaldatakse 
seeriatootmises olevate sõidukite suhtes, 
mis vastavad käesolevale määrusele ja 
selle rakendusmeetmetele.
Kõnealused stiimulid kehtivad kõigile 
liikmesriigi turul müügiks pakutavatele 
uutele sõidukitele, mis enne I lisas 
sätestatud kuupäevi vastavad vähemalt I 
lisas sätestatud heite piirväärtustele, ja 
nende stiimulite kehtivus lõpeb 
kõnealustel kuupäevadel.

Or. en

Selgitus

Sõidukipargi uuendamiseks võivad liikmesriigid sätestada rahalised stiimulid, mida 
kohaldatakse seeriatootmises olevate sõidukite suhtes, mis vastavad käesolevale määrusele ja 
selle rakendusmeetmetele. Kõnealused stiimulid kehtivad kõigile liikmesriigi turul müügiks 
pakutavatele uutele sõidukitele, mis enne I lisas sätestatud kuupäevi vastavad vähemalt I lisas 
sätestatud heite piirväärtustele, ja nende stiimulite kehtivus lõpeb kõnealustel kuupäevadel.

Muudatusettepanek 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO2 keskmise eriheite arvutamisel vastab 
iga uus väike tarbesõiduk, mille eriheide 
ületab enam kui 15 % selle sõiduki I lisas 
sätestatud eriheite sihttaset:
– 1,5-le väikesele tarbesõidukile 2014. 
aastal,
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– 2-le väikesele tarbesõidukile 2015. 
aastal,
– 2,5-le väikesele tarbesõidukile alates 
2016. aastast.

Or. en

Selgitus

Kui õigusaktiga stimuleeritakse väga väikese heitega väikesi tarbesõidukeid, siis tuleks 
sellega ka piirata väga kõrge heite tasemega väikeseid tarbesõidukeid. Ühendkuningriigis 
läbiviidud uuringu kohaselt väheneks heide 17 % võrra, kui kõik kaubiku ostjad valiksid kõige 
ökonoomsema sõiduki.

Muudatusettepanek 117
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid võivad rahaliselt 
stimuleerida seadmete paigaldamist 
kasutuses olevatele sõidukitele ja 
käesolevale määrusele mittevastavate 
sõidukite kasutusest kõrvaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Ühegi sõidukitüübi puhul ei tohi 
rahalised stiimulid, millele on osutatud 
lõikes 1 ja 2, ületada I lisas nimetatud 
heite piirmäärade järgimise tagamiseks 
kasutusele võetud tehniliste seadmete 
lisakulu, sh sõidukile paigaldamise kulu.
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Or. en

Muudatusettepanek 119
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Komisjonile teatakse lõigetes 1 ja 2 
osutatud rahaliste stiimulite kehtestamise 
või muutmise kavadest piisava aja jooksul 
ette.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Kiirusepiirikud

1. jaanuaril 2014 algaval kalendriaastal 
ja igal järgmisel kalendriaastal tagab iga 
väikeste tarbesõidukite tootja, et tema 
väikesed tarbesõidukid varustatakse 
kiirusepiirikutega, mille suurim kiirus on 
seatud 110 km/h. Seda ei käsitleta 
ökoinnovatsioonina.

Or. en

Selgitus

Kiirusepiirikud on väga säästlik vahend väikeste tarbesõidukite kütusekulu vähendamiseks. 
Seepärast mõned äriühingud, näiteks British Gas, TNT ja Royal Mail, neid juba ka kasutavad. 
Kiirusele 110 km/h või 70 miili/h seatud kiirusepiirik võimaldaks tootjatel saavutada 
käesolevas määruses sätestatud sihttasemed palju odavamalt ja säästaks VKEdele raha.
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Muudatusettepanek 121
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
1. jaanuaril 2014 algaval kalendriaastal 
ja igal järgmisel kalendriaastal tagab iga 
väikeste tarbesõidukite tootja, et tema 
väikesed tarbesõidukid varustatakse 
kiirusepiirikutega. Suurima kiiruse, 
millele kõnealused seadmed seatakse, 
määravad kindlaks liikmesriigid.

Or. en

Selgitus

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.

Muudatusettepanek 122
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
1. jaanuaril 2014 algaval kalendriaastal 
ja igal järgmisel kalendriaastal tagab iga 
väikeste tarbesõidukite tootja, et tema 
väikesed tarbesõidukid varustatakse 
kiirusepiirikutega, mille suurim kiirus 
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seatakse 100 km/h.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
1. jaanuaril 2014 algaval kalendriaastal 
ja igal järgmisel kalendriaastal tagab iga 
väikeste tarbesõidukite tootja, et tema 
väikesed tarbesõidukid varustatakse 
kiirusepiirikutega, mille suurim kiirus 
seatakse 100 km/h.

Or. en

Selgitus

Arukad kiirusepiirikud mõjutavad kütusekulu nii otseselt kui ka kaudselt. Otsese mõjuna 
nõuab aeglasem sõit vähem kütust. Kaudse mõjuna võimaldab suurima kiiruse piiramine 
ülekandeid konkreetse kiiruse jaoks täpselt optimeerida, mis võib heidet veelgi vähendada. 
CO2-heide on palju suurem muutuvates liiklusoludes (peatumised ja kohaltvõtud) ja
suurematel kiirustel kui 120 km/h. Hinnanguliselt on arukate kiirusepiirikute võimalik CO2-
heidet vähendada u 15 %.

Muudatusettepanek 124
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
1. jaanuaril 2014 algaval kalendriaastal 
ja igal järgmisel kalendriaastal tagab iga 
väikeste tarbesõidukite tootja, et tema 
väikesed tarbesõidukid varustatakse 
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kiirusepiirikutega, mille suurim kiirus 
seatakse 100 km/h.

Or. en

Selgitus

Euroopa Keskkonnaagentuuri uues TERM aruandes rõhutatakse, et liiklus põhjustab 
Euroopas jätkuvalt tõsiseid keskkonnaprobleeme. Kiirusepiirikuid kasutatakse juba veokitel, 
et edukalt vähendada veokitega seonduvaid ohutuse probleeme, ja need oleksid ka säästlik 
meede kaubikute CO2-heite vähendamiseks.

Muudatusettepanek 125
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Kiirusepiirik

1. jaanuaril 2014 algaval kalendriaastal 
ja igal järgmisel kalendriaastal tagab iga 
väikeste tarbesõidukite tootja, et tema 
väikesed tarbesõidukid varustatakse 
vastavalt artiklile 2 kiirusepiirikuga, mille 
suurim kiirus seatakse 120km/h.

Or. de

Selgitus

Kõigi teiste tarbesõidukiklasside puhul on kiirusepiirikud juba sisse ehitatud. Sisseehitamine 
ei kujuta endast tehnilist probleemi ning sellest ei tulene ka märkimisväärseid kulusid. Sellega 
luuakse tootjatele ajend võtta tarvitusele väiksemad ja tõhusamad mootorid, millel on 
väiksem CO2-heide.
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Muudatusettepanek 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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. Alates 1. jaanuarist 2013 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.

Or. en

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 127
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. jaanuarist 2012 ja igal 1. Alates 1. jaanuarist 2013 ja igal 
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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. 

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.

Or. en

Selgitus

Turumoonutuste ja tootjate diskrimineerimise vältimiseks peaks seire olema kooskõlas 
määruse rakendamisega.

Kuna mitmeastmeliselt komplekteeritavate sõidukite suhtes kohaldatakse direktiivi 
2007/46/EÜ alles alates 2013. aasta aprillist, pole mitmeastmeliselt komplekteeritavate 
sõidukite nõuetekohane seire enne seda kuupäeva võimalik. Mitmeastmeliselt 
komplekteeritavate sõidukite seire peaks toimuma katseprojekti käigus ja vastama samadele 
tähtaegadele kui muude sõidukikategooriate (näiteks M1) puhul.

Muudatusettepanek 128
Marian-Jean Marinescu

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. Alates 1. jaanuarist 2013 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.

Or. en



PE441.217v02-00 62/90 AM\817303ET.doc

ET

Muudatusettepanek 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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 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.

Or. en

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 130
Marian-Jean Marinescu

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 

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

komisjonile. Andmed edastatakse II lisa C 
osas esitatud vormi kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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 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.

Or. en

Selgitus

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

Multi-stage vehicles will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 
2013 (currently national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it 
is not possible to monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover 
properly a monitoring of multi-stage vehicles and should 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.
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Muudatusettepanek 132
Paul Rübig

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 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.

Or. en

Selgitus

Turumoonutuste ja tootjate diskrimineerimise vältimiseks peaks seire olema kooskõlas 
määruse rakendamisega.

Kuna mitmeastmeliselt komplekteeritavate sõidukite suhtes kohaldatakse direktiivi 
2007/46/EÜ alles alates 2013. aasta aprillist, pole mitmeastmeliselt komplekteeritavate 
sõidukite nõuetekohane seire enne seda kuupäeva võimalik. Mitmeastmeliselt 
komplekteeritavate sõidukite seire peaks toimuma katseprojekti käigus ja vastama samadele 
tähtaegadele kui muude sõidukikategooriate (näiteks M1) puhul.

Muudatusettepanek 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:

Or. en
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Selgitus

Ühtlustamise huvides. Turumoonutuste ja tootjate diskrimineerimise vältimiseks peaks seire 
olema kooskõlas määruse rakendamisega. Kogemused seoses sõiduautosid käsitleva 
määrusega näitavad seire keerukust. Usaldusväärse seiresüsteemi loomiseks on vaja pikemat 
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 134
Marian-Jean Marinescu

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:

Or. en

Muudatusettepanek 135
Paul Rübig

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:

Or. en

Selgitus

Ühtlustamise huvides. Turumoonutuste ja tootjate diskrimineerimise vältimiseks peaks seire 
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olema kooskõlas määruse rakendamisega. Kogemused seoses sõiduautosid käsitleva 
määrusega näitavad seire keerukust. Usaldusväärse seiresüsteemi loomiseks on vaja pikemat 
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 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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:

Or. en

Selgitus

Ühtlustamise huvides. Turumoonutuste ja tootjate diskrimineerimise vältimiseks peaks seire 
olema kooskõlas määruse rakendamisega. Kogemused seoses autosid käsitleva määrusega 
näitavad seire keerukust. Usaldusväärse seiresüsteemi loomiseks on vaja pikemat 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 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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 tootja keskmine CO2
eriheide ületab tootja eriheite sihttaset.

Or. en
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Selgitus

Ühtlustamise huvides. Turumoonutuste ja tootjate diskrimineerimise vältimiseks peaks seire 
olema kooskõlas määruse rakendamisega.

Muudatusettepanek 138
Marian-Jean Marinescu

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 tootja keskmine CO2
eriheide ületab tootja eriheite sihttaset.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Paul Rübig

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 tootja keskmine CO2
eriheide ületab tootja eriheite sihttaset.

Or. en

Selgitus

Ühtlustamise huvides. Turumoonutuste ja tootjate diskrimineerimise vältimiseks peaks seire 
olema kooskõlas määruse rakendamisega.
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Muudatusettepanek 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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 tootja keskmine CO2
eriheide ületab tootja eriheite sihttaset.

Or. en

Selgitus

Ühtlustamise huvides. Turumoonutuste ja tootjate diskrimineerimise vältimiseks peaks seire 
olema kooskõlas määruse rakendamisega.

Muudatusettepanek 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

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 142
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 143
Paul Rübig

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

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 144
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

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.

Muudatusettepanek 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. jaanuarist 2014 ja seejärel iga 1. Alates 1. jaanuarist 2015 ja seejärel iga 
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järgmise kalendriaasta kohta kehtestab 
komisjon ülemäärase heite maksu tootja 
või vajaduse korral heiteühenduse juhataja 
jaoks, kui tootja keskmine CO2 eriheide 
ületab tema eriheite sihttaset.

järgmise kalendriaasta kohta kehtestab 
komisjon ülemäärase heite maksu tootja 
või vajaduse korral heiteühenduse juhataja 
jaoks, kui tootja keskmine CO2 eriheide 
ületab tema eriheite sihttaset.

Ülemäärase heite maks peab olema 
sarnane muudes Euroopa heitkogustega 
kauplemise süsteemi kuuluvates sektorites 
makstavatele maksudele.

Or. en

Selgitus

Väljapakutud kujul on ülemäärase heite maks täiesti ebaproportsionaalne ja pole vähimalgi 
määral võrreldav muude sektoritega. Maks oleks tööstusharule äärmiselt kahjulik, ohustades 
selle konkurentsivõimet ja tasuvust.

Komisjoni väljapakutud ülemäärase heite maks oleks samaväärne 480 euroga tonni kohta 
2015. aastal, samas kui muud ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorid 
maksavad 15 eurot/tonn ja mittejärgimise korral maksavad võib-olla lisaks heitkogustega 
kauplemise süsteemi trahvi 100 eurot/tonn; samas on keskkonnasõbralike avalike hangete 
direktiivis sätestatud CO2 hinnaks 30–40 eurot/tonn (kasutusiga hõlmavad CO2-heitest 
tulenevad väliskulud).

Muudatusettepanek 147
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

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.

Ülemäärase heite maks peab olema 
sarnane muudes Euroopa heitkogustega 
kauplemise süsteemi kuuluvates sektorites 
makstavatele maksudele.

Or. en



PE441.217v02-00 72/90 AM\817303ET.doc

ET

Selgitus

Väljapakutud kujul on ülemäärase heite maks täiesti ebaproportsionaalne ja pole vähimalgi 
määral võrreldav muude sektoritega. Maks oleks tööstusharule äärmiselt kahjulik, ohustades 
selle konkurentsivõimet ja tasuvust.

Komisjoni väljapakutud ülemäärase heite maks oleks samaväärne 480 euroga tonni kohta 
2015. aastal, samas kui muud ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorid 
maksavad 15 eurot/tonn ja mittejärgimise korral maksavad võib-olla lisaks heitkogustega 
kauplemise süsteemi trahvi 100 eurot/tonn; samas on keskkonnasõbralike avalike hangete 
direktiivis sätestatud CO2 hinnaks 30–40 eurot/tonn (kasutusiga hõlmavad CO2-heitest 
tulenevad väliskulud).

Muudatusettepanek 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

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.

Or. en

Selgitus

Väljapakutud kujul on ülemäärase heite maks täiesti ebaproportsionaalne ja pole vähimalgi 
määral võrreldav muude sektoritega. Maks oleks tööstusharule äärmiselt kahjulik, ohustades 
selle konkurentsivõimet ja tasuvust.

Muudatusettepanek 149
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. jaanuarist 2014 ja seejärel iga 1. Alates 1. jaanuarist 2015 ja seejärel iga 
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järgmise kalendriaasta kohta kehtestab 
komisjon ülemäärase heite maksu tootja 
või vajaduse korral heiteühenduse juhataja 
jaoks, kui tootja keskmine CO2 eriheide 
ületab tema eriheite sihttaset.

järgmise kalendriaasta kohta kehtestab 
komisjon ülemäärase heite maksu tootja 
või vajaduse korral heiteühenduse juhataja 
jaoks, kui tootja keskmine CO2 eriheide 
ületab tema eriheite sihttaset.

Or. en

Selgitus

Selleks et anda autotööstusele aega tootmise ümberkohandamiseks uutele nõuetele vastavalt.

Muudatusettepanek 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) 2014. aastast kuni 2018. aastani:
i) kui ülemäärane heide on suurem kui 
3 g CO2/km:
((ülemäärane heide – 3) × 120 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:
((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:
((ülemäärane heide – 1) × 15 eurot + 5 
eurot) × uute väikeste tarbesõidukite arv;
iv) kui ülemäärane heide on kuni 1 g 
CO2/km:
ülemäärane heide × 5 eurot × uute 
väikeste tarbesõidukite arv;
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(b) alates 2019. aastast:
(ülemäärane heide × 120 eurot) × uute 
väikeste tarbesõidukite arv;
kus käesoleva artikli kohaldamisel:
„ülemäärane heide” – selline grammide 
positiivne lähima kolme kümnendkohani 
ümardatud arv kilomeetri kohta, mille 
võrra tootja CO2 eriheite keskmine tase, 
võttes arvesse artikli 11 kohaselt 
kinnitatud innovatiivsete 
tehnoloogialahenduste abil saavutatud 
CO2-heite vähenemist, ületas tootja 
eriheite sihttaset kalendriaastal või 
kalendriaasta osal, mille suhtes 
kohaldatakse artiklis 4 sätestatud 
kohustust; ning
„uute väikeste tarbesõidukite arv” –
asjaomase tootja valmistatud ja 
kõnealuses ajavahemikus registreeritud 
uute väikeste tarbesõidukite arv vastavalt 
artiklis 4 sätestatud järkjärgulise 
suurendamise kriteeriumile.

Or. en

Selgitus

Väljapakutud kujul on ülemäärase heite maks täiesti ebaproportsionaalne ja pole vähimalgi 
määral võrreldav muude sektoritega. Maks oleks tööstusharule äärmiselt kahjulik, ohustades 
selle konkurentsivõimet ja tasuvust.

Komisjoni väljapakutud ülemäärase heite maks oleks samaväärne 480 euroga tonni kohta 
2015. aastal, samas kui muud ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorid 
maksavad 15 eurot/tonn ja mittejärgimise korral maksavad võib-olla lisaks heitkogustega 
kauplemise süsteemi trahvi 100 eurot/tonn; samas on keskkonnasõbralike avalike hangete 
direktiivis sätestatud CO2 hinnaks 30–40 eurot/tonn (kasutusiga hõlmavad CO2-heitest 
tulenevad väliskulud).
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Muudatusettepanek 151
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) 2014. aastast kuni 2018. aastani:
i) kui ülemäärane heide on suurem kui 
3 g CO2/km:
((ülemäärane heide – 3) × 120 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:
((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:
((ülemäärane heide – 1) × 15 eurot + 5 
eurot) × uute väikeste tarbesõidukite arv;
iv) kui ülemäärane heide on kuni 1 g 
CO2/km:
ülemäärane heide × 5 eurot × uute 
väikeste tarbesõidukite arv;
(b) alates 2019. aastast:
(ülemäärane heide × 120 eurot) × uute 
väikeste tarbesõidukite arv;
kus käesoleva artikli kohaldamisel:
„ülemäärane heide” – selline grammide 
positiivne lähima kolme kümnendkohani 
ümardatud arv kilomeetri kohta, mille 
võrra tootja CO2 eriheite keskmine tase, 
võttes arvesse artikli 11 kohaselt 
kinnitatud innovatiivsete 
tehnoloogialahenduste abil saavutatud 
CO2-heite vähenemist, ületas tootja 
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eriheite sihttaset kalendriaastal või 
kalendriaasta osal, mille suhtes 
kohaldatakse artiklis 4 sätestatud 
kohustust; ning
„uute väikeste tarbesõidukite arv” –
asjaomase tootja valmistatud ja 
kõnealuses ajavahemikus registreeritud 
uute väikeste tarbesõidukite arv vastavalt 
artiklis 4 sätestatud järkjärgulise 
suurendamise kriteeriumile.

Or. en

Selgitus

Väljapakutud kujul on ülemäärase heite maks täiesti ebaproportsionaalne ja pole vähimalgi 
määral võrreldav muude sektoritega. Maks oleks tööstusharule äärmiselt kahjulik, ohustades 
selle konkurentsivõimet ja tasuvust.

Komisjoni väljapakutud ülemäärase heite maks oleks samaväärne 480 euroga tonni kohta 
2015. aastal, samas kui muud ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorid 
maksavad 15 eurot/tonn ja mittejärgimise korral maksavad võib-olla lisaks heitkogustega 
kauplemise süsteemi trahvi 100 eurot/tonn; samas on keskkonnasõbralike avalike hangete 
direktiivis sätestatud CO2 hinnaks 30–40 eurot/tonn (kasutusiga hõlmavad CO2-heitest 
tulenevad väliskulud).

Muudatusettepanek 152
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 2014. aastast kuni 2018. aastani: (a) alates 2014. aastast:

i) kui ülemäärane heide on suurem kui 
3 g CO2/km:

(ülemäärane heide × 120 eurot) × uute 
väikeste tarbesõidukite arv;

((ülemäärane heide – 3) × 120 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:
((ülemäärane heide -2) × 25 eurot +20 
eurot) × uute väikeste tarbesõidukite arv;
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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;
iv) kui ülemäärane heide on kuni 1 g 
CO2/km:
ülemäärane heide × 5 eurot × uute väikeste 
tarbesõidukite arv;

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada pigem nõuete järgimine kui trahvide maksmine, peab ülemäärase heite maks 
kajastama investeeringu piirkulu iga lisanduva grammi kohta. Ühendkuningriigis läbiviidud 
analüüs näitab, et maksu astmeline struktuur tähendaks seda, et sihttaset ei saavutata enne 
kui pärast 2016. aastat ja on võimalik, et pärast 2020. aastat.

Muudatusettepanek 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 2014. aastast kuni 2018. aastani: (a) 2014. aastast kuni 2018. 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) × 120 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) × 95 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) × 60 eurot + 5 
eurot) × uute väikeste tarbesõidukite arv;
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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 × 15 eurot × uute 
väikeste tarbesõidukite arv;

Or. en

Selgitus

Komisjoni väljapakutud trahvide suurusjärk põhjustab ulatusliku mittejärgimise kuni aastani 
2019. Muudatusettepanekuga üritatakse trahvide suurust mõnevõrra tõsta, selleks et 
suurendada õigusaktide järgimist, võimaldades samal ajal tootjatele teatud paindlikkust, et 
süsteemi kohta kogemusi saada.

Muudatusettepanek 154
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Selleks et anda tööstusele aega tootmise ümberkohandamiseks.

Muudatusettepanek 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a – enne punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 2014. aastast kuni 2018. aastani: (a) 2014. aastast kuni 2018. aastani:

(ülemäärane heide × 120 eurot) × uute 
väikeste tarbesõidukite arv;

Or. en
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Selgitus

The penalty levels have to reflect the marginal costs of investment in order to work. The 
impact assessment shows that this level is reflected in an excess emissions premium of €120 
per gram above the target. The UK government has calculated that even the Commission’s 
proposed penalty regime would not ensure compliance with the proposed target of 175 
gCO2/km but only 182 gCO2/km as the excess emissions premium levels are too low during 
the first years of implementation of the regulation. Another study from the UK Energy Saving 
Trust found that the proposed penalties for cars are likely to be too low, meaning the target 
will be missed.

Muudatusettepanek 156
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

CO2-heite ületamise trahv peaks väikeste tarbesõidukite puhul sarnanema vastavale trahvile 
sõiduautode puhul, sest kõrgem määr on mõttekas vaid siis, kui nende sõidukite CO2-heitel 
oleks keskkonnale erinev mõju.

Muudatusettepanek 157
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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;
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Or. en

Selgitus

Selleks et julgustada tööstust sõidukite omadusi parandama ja mitte luua negatiivseid 
stiimuleid ning karistada tarbijaid.

Muudatusettepanek 158
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) alates 2019. aastast: (b) alates 2020. aastast:

Or. en

Selgitus

Selleks et anda tööstusele aega tootmise ümberkohandamiseks uutele nõuetele vastavalt.

Muudatusettepanek 159
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

CO2-heite ületamise trahv peaks väikeste tarbesõidukite puhul sarnanema vastavale trahvile 
sõiduautode puhul, sest kõrgem määr on mõttekas vaid siis, kui nende sõidukite CO2-heitel 
oleks keskkonnale erinev mõju.
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Muudatusettepanek 160
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ülemäärane heide × 120 eurot) × uute 
väikeste tarbesõidukite arv;

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

Or. en

Selgitus

Ühtlustamaks määrusega (EÜ) nr 443/2009.

Muudatusettepanek 161
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Väljapakutud kujul on ülemäärase heite maks täiesti ebaproportsionaalne ja pole vähimalgi 
määral võrreldav muude sektoritega. Maks oleks tööstusharule äärmiselt kahjulik, ohustades 
selle konkurentsivõimet ja tasuvust. Komisjoni väljapakutud ülemäärase heite maks oleks 
samaväärne 480 euroga tonni kohta 2015. aastal, samas kui muud ELi heitkogustega 
kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorid maksavad 15 eurot/tonn ja mittejärgimise korral 
maksavad võib-olla lisaks heitkogustega kauplemise süsteemi trahvi 100 eurot/tonn; samas on 
keskkonnasõbralike avalike hangete direktiivis sätestatud CO2 hinnaks 30–40 eurot/tonn 
(kasutusiga hõlmavad CO2-heitest tulenevad väliskulud).
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Muudatusettepanek 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. en

Selgitus

Väljapakutud kujul on ülemäärase heite maks täiesti ebaproportsionaalne ja pole vähimalgi 
määral võrreldav muude sektoritega. Maks oleks tööstusharule äärmiselt kahjulik, ohustades 
selle konkurentsivõimet ja tasuvust.

Komisjoni väljapakutud ülemäärase heite maks oleks samaväärne 480 euroga tonni kohta 
2015. aastal, samas kui muud ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorid 
maksavad 15 eurot/tonn ja mittejärgimise korral maksavad võib-olla lisaks heitkogustega 
kauplemise süsteemi trahvi 100 eurot/tonn; samas on keskkonnasõbralike avalike hangete 
direktiivis sätestatud CO2 hinnaks 30–40 eurot/tonn (kasutusiga hõlmavad CO2-heitest 
tulenevad väliskulud).

Muudatusettepanek 163
Paul Rübig

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Väljapakutud kujul on ülemäärase heite maks täiesti ebaproportsionaalne ja pole vähimalgi 
määral võrreldav muude sektoritega. Maks oleks tööstusharule äärmiselt kahjulik, ohustades 
selle konkurentsivõimet ja tasuvust.

Komisjoni väljapakutud ülemäärase heite maks oleks samaväärne 480 euroga tonni kohta 
2015. aastal, samas kui muud ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorid 
maksavad 15 eurot/tonn ja mittejärgimise korral maksavad võib-olla lisaks heitkogustega 
kauplemise süsteemi trahvi 100 eurot/tonn; samas on keskkonnasõbralike avalike hangete 
direktiivis sätestatud CO2 hinnaks 30–40 eurot/tonn (kasutusiga hõlmavad CO2-heitest 
tulenevad väliskulud).

Muudatusettepanek 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väljapakutud kujul on ülemäärase heite maks täiesti ebaproportsionaalne ja pole vähimalgi 
määral võrreldav muude sektoritega. Maks oleks tööstusharule äärmiselt kahjulik, ohustades 
selle konkurentsivõimet ja tasuvust.

Komisjoni väljapakutud ülemäärase heite maks oleks samaväärne 480 euroga tonni kohta 
2015. aastal, samas kui muud ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga hõlmatud sektorid 
maksavad 15 eurot/tonn ja mittejärgimise korral maksavad võib-olla lisaks heitkogustega 
kauplemise süsteemi trahvi 100 eurot/tonn; samas on keskkonnasõbralike avalike hangete 
direktiivis sätestatud CO2 hinnaks 30–40 eurot/tonn (kasutusiga hõlmavad CO2-heitest 
tulenevad väliskulud).
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Muudatusettepanek 165
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Ülemäärase heite maksude summad 
kajastatakse Euroopa Liidu üldeelarves 
tuluna ja neid kasutatakse ainult 
projektide rahastamiseks sellistes 
valdkondades nagu infrastruktuuri 
arendamine ja mootoritehnoloogia 
uuendamine, eesmärgiga vähendada 
transpordi kahjulikku mõju keskkonnale..

Or. en

Selgitus

Ülemäärase heite maksude summasid kasutatakse ainult projektide rahastamiseks sellistes 
valdkondades nagu infrastruktuuri arendamine ja mootoritehnoloogia uuendamine, 
eesmärgiga vähendada transpordi kahjulikku mõju keskkonnale.

Muudatusettepanek 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:

Or. en

Selgitus

Ühtlustamise huvides. Turumoonutuste ja tootjate diskrimineerimise vältimiseks peaks 
avaldamine olema kooskõlas määruse rakendamisega.
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Muudatusettepanek 167
Paul Rübig

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:

Or. en

Selgitus

Ühtlustamise huvides. Turumoonutuste ja tootjate diskrimineerimise vältimiseks peaks 
avaldamine olema kooskõlas määruse rakendamisega.

Muudatusettepanek 168
Marian-Jean Marinescu

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:

Or. en

Muudatusettepanek 169
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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

tarbesõidukeid on ühenduses registreeritud 
vähem kui 30 000 kalendriaasta kohta; või

Or. en

Muudatusettepanek 170
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) sihttase, milleks on CO2 eriheite 
keskmise taseme vähendamine 25 % või 
juhul, kui mitme seotud ettevõtja kohta 
esitatakse üks taotlus, siis kõnealuste 
ettevõtjate keskmise CO2 eriheite keskmise 
taseme vähendamine 25 % 2012. aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Innovatiivsete tehnoloogialahenduste 
kasutamisega saavutatud CO2-heite 
vähenemine vaadatakse läbi tarnija või 
tootja taotluse alusel. Nende 
tehnoloogialahenduste kogupanus tootja 
CO2 eriheite sihttaseme vähendamisse 
võib olla kuni 7 g CO2/km.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tulevase ökoinnovatsiooni arvessevõtmiseks ja tegelike sõidutingimuste paremaks 
kajastamiseks tuleb katsetsükkel läbi vaadata.
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Muudatusettepanek 172
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Innovatiivsete tehnoloogialahenduste 
kasutamisega saavutatud CO2-heite 
vähenemine vaadatakse läbi tarnija või 
tootja taotluse alusel. Nende 
tehnoloogialahenduste kogupanus tootja 
CO2 eriheite sihttaseme vähendamisse võib 
olla kuni 7 g CO2/km.

1. Innovatiivsete tehnoloogialahenduste 
kasutamisega saavutatud CO2-heite 
vähenemine vaadatakse läbi tarnija või 
tootja taotluse alusel. Nende 
tehnoloogialahenduste kogupanus tootja 
CO2 eriheite sihttaseme vähendamisse võib 
olla kuni 10 g CO2/km.

Or. en

Selgitus

Ühtlustamaks määrusega (EÜ) nr 443/2009.

Muudatusettepanek 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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 
sätetega, mis on kehtestatud vastavalt 
määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 12 
lõikele 2 ja põhinevad järgmistel 
innovatiivsete tehnoloogialahenduste 
kriteeriumidel:

Or. en
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Selgitus

Sõiduautode süsinikdioksiidiheidet reguleeriva määruse (443/2009) artikli 12 lõikes 2 on 
sätestatud, et 2010. aastaks võtab komisjon vastu selliste innovatiivsete 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.

Muudatusettepanek 174
Paul Rübig

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 
sätetega, mis on kehtestatud vastavalt 
määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 12 
lõikele 2 ja põhinevad järgmistel 
innovatiivsete tehnoloogialahenduste 
kriteeriumidel:

Or. en

Selgitus

Sõiduautode süsinikdioksiidiheidet reguleeriva määruse (443/2009) artikli 12 lõikes 2 on 
sätestatud, et 2010. aastaks võtab komisjon vastu selliste innovatiivsete 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 175
Marian-Jean Marinescu

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 
sätetega, mis on kehtestatud vastavalt 
määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 12 
lõikele 2 ja põhinevad järgmistel 
innovatiivsete tehnoloogialahenduste 
kriteeriumidel:

Or. en

Muudatusettepanek 176
Silvia-Adriana Ţicău

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 
sätetega, mis on kehtestatud vastavalt 
määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 12 
lõikele 2 ja põhinevad järgmistel 
innovatiivsete tehnoloogialahenduste 
kriteeriumidel:

Or. en
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Muudatusettepanek 177
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Reklaam

Kui käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluva sõiduki reklaamis avaldatakse 
tehnilist, energiatõhusust või hinda 
puudutavat teavet, siis peab 
lõppkasutajale andma vajalikku teavet 
sõiduki energiatõhususe kohta.

Or. en

Selgitus

On ülimalt tähtis, et kliendid, eriti VKEd, saaksid teavet väikese tarbesõiduki, mille nad 
tõenäoliselt ostavad, energiatõhususe kohta. Käesolev sõnastus põhineb tekstil, milles lepiti 
kokku energiamärgistuse direktiivi läbivaatamise käigus. Lisatud on spetsifikatsioonid, mida 
väikeste tarbesõidukite reklaamides tihti kasutatakse.


