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Muudatusettepanek 7
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
mai 2011. aasta määruse (EL) nr 510/2011 
(millega kehtestatakse uute väikeste 
tarbesõidukite heitenormid, lähtudes 
väikesõidukite CO2-heite vähendamist 
käsitlevast liidu terviklikust 
lähenemisviisist) artikli 13 lõikega 1 on 
ette nähtud, et komisjon vaatab läbi 
meetodid, mis on vajalikud 2020. aastaks 
kehtestatud sihttaseme (147 g/km) 
saavutamiseks kulutõhusal viisil, eelkõige I 
lisas sätestatud valemi ja artiklis 11 
sätestatud erandid. Määruse muutmise 
ettepanek peaks olema konkurentsi 
seisukohast võimalikult neutraalne ning 
sellega tuleks tagada sotsiaalne võrdsus ja 
säästvus.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
mai 2011. aasta määruse (EL) nr 510/2011 
(millega kehtestatakse uute väikeste 
tarbesõidukite heitenormid, lähtudes 
väikesõidukite CO2-heite vähendamist 
käsitlevast liidu terviklikust 
lähenemisviisist) artikli 13 lõikega 1 on 
ette nähtud, et komisjon vaatab läbi 
meetodid, mis on vajalikud 2020. aastaks 
kehtestatud sihttaseme (147 g/km) 
saavutamiseks kulutõhusal viisil, eelkõige I 
lisas sätestatud valemi ja artiklis 11 
sätestatud erandid. Sellega kaasneb 
kasulikkuse parameetri muutumine ehk 
langeb oluliselt kogu tarbesõiduki mass.
Määruse muutmise ettepanek peaks olema 
konkurentsi seisukohast võimalikult 
neutraalne ning sellega tuleks tagada 
sotsiaalne võrdsus ja säästvus.

Or. pl

Selgitus

Selline kasulikkuse parameeter nagu mass kuulub nende parameetrite hulka, mis võivad kõige 
tugevamalt mõjutada sihtfunktsiooni ehk heite kogutaset, selle suuruse saab aga välja 
arvutada 11. mai 2011. aasta määruse I lisa järgi, kasutades CO2 asemel heite sihttaset.

Muudatusettepanek 8
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kaubikud on transpordisektori 
tekitatud kasvuhoonegaaside heite üks 
kiiremini kasvav allikas, heide suurenes 
1995.–2010. aastal 26 % ja moodustab 
praegu 8 % maanteetranspordist pärit 
heitest. Osaliselt seetõttu, et kaubikute 
kasutamine on võrreldes veoautode 
kasutamisega vähem reguleeritud, on ette 
näha selle suurenemist veelgi. Et 
vähendada kaubikute põhjustatud heite 
kasvu ja tagada edusammude jätkumine 
pärast 2020. aastat, tuleb 2025. aastaks 
seada edasipüüdlik sihttase. Sihttase 85 g 
CO2/km tagaks investeeringud vähese 
CO2-heitega kütusesäästlike kaubikute 
arendamisse. See on eriti oluline Euroopa 
linnade jaoks, kus 
keskkonnasäästlikumate kaubikute 
kasutamine, võimaluse korral koos 
alternatiivsete jõusüsteemidega, parandab 
elukvaliteeti.

Or. en

Selgitus

AEA-Ricardo hiljuti avaldatud uuring näitab, et sõiduautodele oleks tehnoloogiliselt võimalik 
ja kulutõhus kehtestada 2025. aastaks sihttase 60 g CO2/km. Sama range sihttase kaubikute 
jaoks oleks 85 g CO2/km. See edendaks investeeringuid vähese CO2-heitega (hübriid-, elektri-
)kaubikutesse, kaitstes Euroopa ettevõtjaid järjest kasvavate naftahindade eest, ning aitaks 
vähendada ka õhu- ja mürasaastet, eriti linnapiirkondades, kus kaubikuid sageli kasutatakse.

Muudatusettepanek 9
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Eesmärkide liiga sage muutmine 
tekitab autotööstuses ebamäärasuse ja 
mõjutab selle konkurentsivõimet 
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maailmas.

Or. lv

Muudatusettepanek 10
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(2) On asjakohane selgitada, et sihttaseme 
147 g CO2/km järgimise kontrollimiseks 
tuleks jätkata CO2 heitkoguste mõõtmist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. juuni 2007. aasta määrusele (EÜ) nr 
715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite 
tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode 
ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) 
heidetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust, ning selle 
rakendusmeetmetele ja uuenduslikule 
tehnoloogiale. Komisjoni läbi viidud 
uuringud on aga näidanud, et 
katsemenetlused, mida kasutati selle 
määruse raames CO2-heite mõõtmiseks, ei 
ole takistanud tootjaid kasutamast järjest 
sagedamini paindlikke mehhanisme, mille 
tulemusel on CO2-heide väidetavalt 
vähenenud, kuid seda ei saa seostada 
tehnoloogia paranemisega ega saavutada 
tegeliku sõiduga maanteel. Seetõttu tuleb 
määrus (EÜ) nr 715/2007 kiiresti läbi 
vaadata, et tagada, et katsemenetlused 
kajastaksid sõiduautode CO2-heite 
tegelikke muutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Yannick Jadot
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kasutusel olevate sõidukite 
katsetamisel on väga oluline kontrollida 
kütuse tarbimist ja CO2-heidet
tavapärastes kasutustingimustes. 
Seepärast ei tohiks näiteks kasutusel 
olevate sõidukite katsetamisel muuta 
sõidukiosade koostet takistuse 
vähendamise eesmärgil ega rakendada 
kasutusviise, mis ei esinda tegelikku 
kasutust. Nii saavad tarbijad olla kindlad, 
et ostetud sõiduki tavapärased tulemused 
vastavad selle kasutamisel 
väljakuulutatud kütusetarbimise ja CO2-
heite tasemetele. Nendel põhjustel ja ilma 
et see piiraks kohustust tagada kohe 
kasutusel olevate sõidukite nõuetele 
vastavust, peaks komisjon võtma vastu 
üksikasjalikud eeskirjad, mis hoiavad ära 
paindlike mehhanismide kasutamise 
kasutusel olevate sõidukite katsetamisel, 
et vähendada kütusetarbimist ja CO2-
heiteid rohkem, kui seda saavutataks 
tavapärastes kasutustingimustes.

Or. en

Selgitus

Kasutusel olevate sõidukite nõuetele vastavuse kontrollimise ühtse kohaldamise edendamiseks 
ja tagamaks, et vajalikud muudatused oleksid kooskõlas tavapäraste kasutustingimustega, 
tuleks komisjonil võtta vastu üksikasjalikud eeskirjad. Nimetatud eeskirjad ei tohi kahjustada 
kohustust tagada kasutusel olevate sõidukite nõuetele vastavus, et vältida tarbetut viivitust 
kasutusel olevate sõidukite nõuetele vastavuse tagamisel.

Muudatusettepanek 12
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g 
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 
vajalikul määral vähendada väiksemate 
kuludega, kui prognoositi eelmises 
analüüsis, mis viidi läbi enne määruse (EL) 
nr 510/2011 vastuvõtmist. Lisaks on uute 
väikeste tarbesõidukite praeguse keskmise 
CO2 eriheite taseme ja sihttaseme vahe 
vähenenud. Seepärast kinnitatakse, et 
2020. aastaks on võimalik saavutada
sihttase 147 g CO2/km.

(3) Mõju hindamise tarbeks tehtud tehnilise 
analüüsi kohaselt on sihttaseme 147 g 
CO2/km saavutamiseks vajalik tehnoloogia 
olemas ning heitkoguseid on võimalik 
vajalikul määral vähendada väiksemate 
kuludega, kui prognoositi eelmises 
analüüsis, mis viidi läbi enne määruse (EL) 
nr 510/2011 vastuvõtmist. Lisaks on uute 
väikeste tarbesõidukite praeguse keskmise 
CO2 eriheite taseme ja sihttaseme vahe 
vähenenud. Tehniline analüüs näitab, et 
rangem sihttase oleks tehnoloogiliselt 
võimalik ja kulutõhus. Seepärast 
kehtestatakse 2020. aasta sihttasemeks
110 g CO2/km.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse vastuvõtmise ajal olid sihttaseme 147 g CO2/km saavutamise kulud 
hinnanguliselt 2000–8800 eurot. Komisjoni läbivaatamist käsitleva ettepaneku 
mõjuhindamise aluseks oleva 2012. aasta uuringu kohaselt on sihttaseme 147 g CO2/km 
saavutamise lisakulu hinnanguliselt vaid ligikaudu 450 eurot. TNO 2012. aasta uuring näitab, 
et kaubikutele on tehnoloogiliselt võimalik kehtestada sihttase 110 g CO2/km (samaväärne 
sõiduautode sihttasemega 80 g CO2/km ) ning et lisakulu tasub ära vähem kui nelja aastaga.

Muudatusettepanek 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa majandus sõltub suurel 
määral välisest energiavarustusest ning 
seega võivad seda pidevalt mõjutada 
ebakindlad ja kõrged energiahinnad, 
sealhulgas võimalikud naftakriisid. 
Varude ja eriti energiatõhususe 
märkimisväärne suurendamine võib 
aidata seda negatiivset mõju vähendada. 
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Arvestades seda, et tootjad vajavad 
teadus- ja arendustegevuseks palju aega, 
et uuendada ja kohandada tootmistsükleid 
ja tagada investoritele vajalikku 
kindlustunnet, on oluline kehtestada 
sihttase 2025. aastaks. Sihttaseme 
kehtestamine praegu tähendab 
samasuguse ajakava järgimist nagu 2009. 
aastal, mil kehtestati 2020. aasta 
sihttasemed. Kui kehtestada 2025. aastaks 
sihttase 100 g/km, siis saaks tagada, et 
uute kaubikute kütusesäästlikkus 
paraneks jätkuvalt ka pärast 2020. aastat, 
et arendataks ülimalt vähese CO2-heitega 
sõidukeid, et majandus oleks vähem 
kaitsetu naftakriiside ees ja et säiliks ELi 
eestvedaja positsioon.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas käesolevat määrust 
tuleks seoses 2020. aastale järgneva
perioodiga muuta. Selline teave peaks 
põhinema hinnangul selle kohta, mil 
määral tuleb heidet liidu pikaajaliste 
kliimaeesmärkide saavutamiseks 
vähendada ning milline on mõju
sõiduautode CO2-heite kulutõhusa 
vähendamise tehnoloogia väljatöötamisele.
Seepärast tuleks need aspektid uuesti läbi 
vaadata ning komisjon peaks koostama 
aruande ja tegema vajaduse korral 
ettepanekuid sihttasemete kohta 2020. 
aasta järgsel perioodil.

(6) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
2020. aastale järgneva perioodi kohta.
Seda tuleks teha sihttaseme 
kehtestamisega 2025. aastaks. Sihttase 
peaks põhinema vajalikul vähendamise 
määral, et see oleks kooskõlas liidu 
pikaajaliste kliimaeesmärkide 
saavutamisega ning edendaks CO2-heite 
kulutõhusa vähendamise tehnoloogia 
väljatöötamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 16
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Energiavarustuse ning sõidukite 
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tootmise ja kõrvaldamisega seotud 
kasvuhoonegaaside heide moodustab 
märkimisväärse osa praegusest üldisest 
maanteetranspordi CO2-jalajäljest, mille 
tähtsus tulevikus kasvab tõenäoliselt 
märkimisväärselt. Seetõttu tuleb võtta 
poliitilisi meetmeid, mis suunavad tootjaid 
optimaalsete lahenduste poole, arvestades 
iseäranis sõidukite jaoks toodetud 
energiaga seotud kasvuhoonegaaside 
heidet ja tagades, et see heide ei 
vähendaks kasu, mis tuleneb sõidukite 
kogu kasutusiga hõlmavast paremast 
energiakasutusest, mis on käesoleva 
määruse eesmärk. Seetõttu oleks 
komisjonil asjakohane arvestada 
käesoleva määruse 2020. aasta järgset 
perioodi käsitlevas tulevases 
läbivaatamises reguleerivat käsitlusviisi, 
milles võetaks arvesse sõiduki 
energiavarustuse ja olelusringiga seotud 
kasvuhoonegaaside heidet.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) 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 10. veebruari 1992. aasta 
direktiivi 92/6/EMÜ (teatavate 
kategooriate mootorsõidukite 
kiiruspiirikute paigaldamise ja kasutamise 
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kohta ühenduses) reguleerimisala nii, et 
see hõlmaks ka käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid väikesi 
tarbesõidukeid.

Or. en

Selgitus

Kaubikud on ainsad tarbesõidukid, millele ei ole kehtestatud kiirusepiirangut. Kiiruspiirikud 
vähendaksid heidet, parandaksid liiklusohutust ja kõrvaldaksid suurte kaubikute ja väikeste 
veoautode vahelise ebaõiglase konkurentsi tekkimise võimaluse.

Muudatusettepanek 18
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) On asjakohane hinnata vajadust 
loobuda CO2 heitkogustega seotud 
eesmärkidest, asendades need kütusekulu 
tõhususega seotud eesmärkidega, sest CO2
heitkogustega seotud eesmärkide puhul ei 
võeta arvesse nüüdisaegsetes 
sisepõlemismootorites tekkivaid 
kahjulikke heitmeid. Seetõttu palutakse 
komisjonil tulla välja aruandega selle 
küsimuse kohta.

Or. lv

Muudatusettepanek 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Põhjendus 13
kõige lõppu, pärast „turustamise 
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algjärgus” tuleks lisada järgmine lause:
„tagades tasakaalustatud stiimulid vähese 
heitega kaubikutele”.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Põhjendus 31
Komisjoni esialgse ettepaneku võtta vastu 
MÄÄRUS (EL) nr 510/2011 põhjenduse 
31 järgmised read kuni lõpuni
„Seepärast on asjakohane uurida, 
/.../hõlmaks ka käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid väikesi 
tarbesõidukeid.”
tuleks asendada järgmisega:
„Maanteeliikluse, eriti kaubikute liikluse 
tihenemine ja sellest tulenevate ohtude 
ning kahjuliku mõju suurenemine 
põhjustavad kõikidele liikmesriikidele 
tõsiseid liiklusohutuse, keskkonna- ja 
kliimamuutustega seotud probleeme. 
Seepärast kohustatakse käesoleva 
määrusega paigaldama 1. jaanuariks 
2015 kiiruspiirikud kõikidele uutele N1-
kategooria sõidukitele.”

Or. en

Muudatusettepanek 21
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
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Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 147 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.”

„2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 128 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.”

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud sihttaseme 147 g CO2/km asemel peaks sihttase olema 128 g CO2/km, et 
saavutada samaväärne ambitsioonikuse tase, olenemata sõiduki tüübist. Komisjoni 2020. 
aastaks väljapakutud sihttase on kooskõlas 2015. aasta sihttaseme rangemaks muutmisega 
sõiduautode jaoks 27 %, kuid väikeste tarbesõidukite jaoks vaid 16 %.

Muudatusettepanek 22
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 147 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.”

„2. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast liidus registreeritud 
uutele väikestele tarbesõidukitele keskmine 
heitetase 110 g CO2/km, mida mõõdetakse 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega ning 
innovatiivsete tehnoloogialahendustega.”

Or. en

Selgitus

Kaubikud on transpordisektori tekitatud kasvuhoonegaaside heite üks kiiremini kasvav 
allikas, mis suurenes 1995.–2010. aastal 26 %. Kaubikute põhjustatud CO2-heite kasvu 



PE504.232v01-00 14/34 AM\925661ET.doc

ET

vähendamiseks on vaja rangemaid CO2-heite sihttasemeid. Komisjoni esitatud analüüs 
näitab, et sihttase 147 g CO2 oleks ebapiisav. Sihttase 110 g CO2/km oleks samaväärne 
sõiduautode sihttasemega, mis on 80 g CO2/km. Tehniline analüüs näitab, et niisuguse 
sihttaseme kehtestamine on tehnoloogiliselt võimalik ning kulutõhus nii kasutajatele kui ka 
ühiskonnale.

Muudatusettepanek 23
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute väikeste 
tarbesõidukite keskmise heite 
sihttasemeks 85 g CO2/km, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) 
nr 715/2007 ning määruse (EÜ) nr 
692/2008 XII lisaga ja selle 
rakendusmeetmetega.”

Or. en

Selgitus

AEA-Ricardo hiljuti avaldatud uuring näitab, et sõiduautodele oleks tehnoloogiliselt võimalik 
ja kulutõhus kehtestada 2025. aastaks sihttase 60 g CO2/km. Sama range sihttase kaubikute 
jaoks oleks 85 g CO2/km. See edendaks investeeringuid ülimalt vähese CO2-heitega (hübriid-, 
elektri-)kaubikutesse, kaitstes Euroopa ettevõtjaid järjest kasvavate naftahindade eest, ning 
aitaks vähendada ka õhu- ja mürasaastet, eriti linnapiirkondades, kus kaubikuid sageli 
kasutatakse.

Muudatusettepanek 24
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute väikeste 
tarbesõidukite keskmise heite 
sihttasemeks 100 g CO2/km, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) 
nr 715/2007 ning määruse (EÜ) nr 
692/2008 XII lisaga ja selle 
rakendusmeetmetega.”

Or. en

Selgitus

2010. aasta novembris teavitas komisjon oma kavast analüüsida võimalust saavutada 2025. 
aastaks sõiduautode sihttasemeks 70 g CO2/km, mida nõudis Euroopa Parlament enne 
nimetatud aega. Sama range sihttase kaubikute jaoks oleks 100 g CO2/km. 2025. aasta 
sihttaseme vastuvõtmisega viivitamine tekitab ohu, et nõude täitmise aeg on kaubikute tootjate 
jaoks ebapiisav ning vajalike muudatuste tegemine hilineb ja on pikaajalises plaanis kallim 
või ei ole nii tõhus.

Muudatusettepanek 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute väikeste 
tarbesõidukite keskmise heite 
sihttasemeks 100 g CO2/km, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) 
nr 715/2007 ning määruse (EÜ) nr 
692/2008 XII lisaga ja selle 
rakendusmeetmetega.”

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute väikeste 
tarbesõidukite keskmise heite sihttaseme 
vahemikuks 100 g CO2/km kuni 115 g 
CO2/km vastavalt artikli 13 lõikele 1.”

Or. en

Muudatusettepanek 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 1 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:
„2 b. Alates 2016. aastast asendatakse 
CO2-heite mõõtmiseks määruses (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetes 
sätestatud katsemenetlus World Light 
Duty Test-menetlusega.”

Or. en

Muudatusettepanek 28
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„4. Artiklit 4, artikli 8 lõike 4 punkte b ja c, 
artiklit 9 ja artikli 10 lõike 1 punkte a ja c 
ei kohaldata selliste tootjate suhtes, kes 
toodavad koos kõigi nendega seotud 
ettevõtjatega aastas alla 10 000 uue väikese 
tarbesõiduki, mis on ELis eelmisel 
kalendriaastal registreeritud.”

Or. ro

Muudatusettepanek 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 3 lõike 1 punktile h lisatakse 
järgmine:
„käesoleva punkti kohaldamiseks 
kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2016 uut 
World Light Duty Test-menetlust.”

Or. en

Muudatusettepanek 30
Yannick Jadot

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



PE504.232v01-00 18/34 AM\925661ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikkel 5 jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Erisoodustused nõrgendavad tootjate eriheite sihttaset, tagades saastekvoodid niisuguste 
sõidukite müügile, mille heide on alla 50 g CO2/km. Asjaolu, et elektrisõidukeid loetakse 
praegu käesolevas määruses heitevabadeks sõidukiteks, on juba märkimisväärne stiimul, sest 
elektrisõidukite olelusringi heide on oluliselt suurem kui 0 g CO2/km. Erisoodustused 
suurendavad CO2 keskmise eriheite moonutamist, kahjustades keskkonnaalast terviklikkust.

Muudatusettepanek 31
Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Muudatusettepanek 32
Kathleen Van Brempt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Artikkel 5 asendatakse järgmisega:
„Stiimulid vähese heitega kaubikute jaoks
1. Tootja CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel
langetatakse tootjal, kelle müügis 
moodustavad uued vähese heitega 
kaubikud, mille heide on alla 50 g 
CO2/km, vähem kui 4 %, eriheite sihttaset 
järgmiselt:
– 4 g võrra tootjatel, kelle müügis 
moodustavad vähese heitega kaubikud 
alla 1 %,
– 3 g võrra tootjatel, kelle müügis 
moodustavad vähese heitega kaubikud 
alla 2 %,
– 2 g võrra tootjatel, kelle müügis 
moodustavad vähese heitega kaubikud 
alla 3 %,
– 1 g võrra tootjatel, kelle müügis 
moodustavad vähese heitega kaubikud 
alla 4 %;
tootjal, kelle müügis moodustavad uued 
vähese heitega kaubikud, mille CO2-heide 
on alla 50 g/km, rohkem kui 4 %, 
tõstetakse eriheite sihttaset järgmiselt:
– 2 g võrra tootjatel, kelle müügis 
moodustavad vähese heitega kaubikud üle 
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4 %,
– 3 g võrra tootjatel, kelle müügis 
moodustavad vähese heitega kaubikud üle 
5 %.
2. Alates käesoleva määruse jõustumise 
aastast avaldavad liikmesriigid igal aastal 
28. veebruariks eelneva kalendriaasta 
kohta iga tootja nende sõidukite 
koguarvu, mille CO2 eriheide on 50 g/km.
3. Alates käesoleva määruse jõustumise 
aastast avaldab komisjon igal aastal 28. 
veebruariks eelneva kalendriaasta kohta 
aruande selle kohta, kuidas on vähese 
heitega kaubikutele kehtivad stiimulid 
mõjutanud tootjate eriheite sihttaset.”

Or. en

Muudatusettepanek 33
Matthias Groote

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 5 a
2015. aastal tuleb kehtestada kiiruspiiriku 
kasutamise kohustus, selleks et N1-
kategooria sõidukite maksimaalne kiirus 
oleks 120 km/h.”

Or. de

Muudatusettepanek 34
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)
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Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 5 a
Kiiruspiirikud
Alates 2015. aastast paigaldatakse 
kõikidele uutele väikestele 
tarbesõidukitele kiiruspiirikud, millega 
piiratakse nende maksimumkiirust kuni 
110 km/h.”

Or. en

Selgitus

Kaubikud on ainsad tarbesõidukid, millele ei ole kehtestatud kiirusepiirangut. Kiiruspiirikud 
vähendaksid heidet, parandaksid liiklusohutust ja kõrvaldaksid suurte kaubikute ja väikeste 
veoautode vahelise ebaõiglase konkurentsi tekkimise võimaluse.

Muudatusettepanek 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 5 a
Kiiruspiirikud
2015. aastaks tuleks võtta kasutusele 
kiiruspiirikud, mis piiraksid uute N1-
kategooria kaubikute maksimumkiirust 
kuni 100 km/h.”

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikkel 6 asendatakse järgmisega:
„Hindamaks, mil määral peab tootja 
kinni oma CO2 eriheite sihttasemetest, 
millele on osutatud artiklis 4, 
vähendatakse kõigi selliliste väikeste 
tarbesõidukite, mis saavad kasutada 
alternatiivseid kütuseid, heitetaset 5 % 
võrra kuni 31. detsembrini 2015, 
arvestades innovaatiliste 
kütusetehnoloogiate suuremat 
potentsiaali ning heitetaseme vähendamist 
biokütuste kasutamise korral. Nimetatud 
vähendamist kohaldatakse ainult juhul, 
kui vähemalt 30 % bensiinijaamadest 
liikmesriigis, kus väike tarbesõiduk on 
registreeritud, pakub sellist 
alternatiivkütust, mis vastab liidu 
asjaomastes õigusaktides biokütuste 
suhtes kehtestatud säästvuse 
kriteeriumidele.”

Or. pl

Selgitus

Preemia, mis seisneb CO2 heitetaseme vähendamises 5 % võrra ei peaks hõlmama ainult 
bioetanooli, vaid kõigi alternatiivkütuste, sh bioestrite kasutamist.

Muudatusettepanek 37
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 c (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7 a
Kasutusel olevate sõidukite vastavus
1. Kasutusel olevate sõidukite vastavuse 
kontrollimise meetmed on 
kütusesäästlikkuse tagamiseks 
asjakohased ning sõiduautode 
tüübikinnituskatsete raames kindlaks 
määratud CO2-heide on samaväärne 
sellesama sõiduki tavapärastes 
kasutustingimustes saavutatud heitega.
2. Kasutusel olevate sõidukite CO2
vastavust kontrollitakse kolmanda 
osapoole katse raames, mille viib läbi 
sõltumatu sertifitseeritud asutus 
katsetsükli ajal 2014. aastaks.
3. Kui CO2 mõõdetud väärtus ületab tootja 
määratud CO2 väärtust üle 4 %, 
kohaldatakse määruse (EÜ) nr 715/2007 
artikli 10 lõiget 5.”

Or. en

Muudatusettepanek 38
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artiklisse 12 lisatakse järgmine 
lõige:
„4 a. Komisjon esitab 31. detsembriks 
2013 läbivaadatud rakendusaktid 
ökoinnovatsioonide heakskiitmise 
menetluse kohta, hõlbustamaks 
uuenduslike tehnoloogiate kasutamise 
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taotlemist, ja avaldab seejärel taotluse 
korrektse esitamise käsiraamatu.”

Or. de

Selgitus

Kehtiv seadusandlus määruse (EL) nr 510/2011 kohaselt sätestab, et ühenduse sihi 
saavutamiseks võetakse arvesse CO2-säästu, mis saadakse uuenduslike tehnoloogiate 
kasutamisest. Siiski on varasemad kogemused näidanud, et seni on esitatud vaid üks 
niisugune taotlus. Heakskiitmismenetluse läbivaatamine taotlemise hõlbustamiseks ja 
käsiraamatu väljaandmine võib seda olukorda parandada.

Muudatusettepanek 39
Adam Gierek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. pl

Selgitus

Innovaatilisi tehnoloogiaid ei tohiks limiteerida.

Muudatusettepanek 40
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Artikli 12 lõikest 2 jäetakse välja 
punkt c.
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Or. pl

Selgitus

See väljajätmine ei vii loogiliste otsusteni ja on põhjendamatu.

Muudatusettepanek 41
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artiklit 13 muudetakse järgmiselt. välja jäetud
(a) Lõige 1 asendatakse järgmisega:
„Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
eriheite sihttasemed, selle saavutamise 
meetodid ja muud käesoleva määruse 
aspektid läbi, et kehtestada uute väikeste 
tarbesõidukite CO2-heite sihttasemed 
2020. aastale järgnevaks perioodiks.”
(b) Lõiget 6 muudetakse järgmiselt:
− teine lõige jäetakse välja;
− kolmas lõige asendatakse järgmisega:
„Selleks et võtta arvesse CO2 eriheite 
mõõtmist reguleeriva katsemenetluse 
muudatusi, kohandab komisjon I lisas 
esitatud valemeid artikli 15 kohaste 
delegeeritud õigusaktidega ning artiklites 
16 ja 17 sätestatud tingimustel, tagades 
samas, et vanas ja uues katsemenetluses 
on erineva kasulikkusega sõidukitele ja 
eri tootjatele kehtestatud heite 
vähendamise nõuded oma ranguselt 
võrreldavad.”

Or. ro
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Muudatusettepanek 42
Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„Komisjon esitab 31. detsembriks 2014
ettepaneku seoses uute väikeste 
tarbesõidukite CO2-heite sihttasemetega 
2020. aastale järgnevaks perioodiks. Uus 
sihttase arvutatakse nii, et oleks võimalik 
saavutada dokumendis „Euroopa ühtse 
transpordipiirkonna tegevuskava –
Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas” nimetatud 
eesmärke, eelkõige transpordisektori 
kasvuhoonegaaside heite vähendamist 60 
% aastaks 2050. See ettepanek põhineb 
uuel ülemaailmsel katsetsüklil (WLDTP). 
Kui 1. aprilliks 2014 selle standardi üle 
kokkuleppele ei jõuta, põhineb ettepanek 
tuntud katsetsüklil.
Uue CO2-heite piirnormi ettepanek 
sisaldab ka:
– uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite
olelusringipõhist hindamist, nagu on ette 
nähtud komisjoni 20. septembri 2011. 
aasta teatises „Ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskava”. Tulemusi tuleb piirnormide 
vaatlemisel arvesse võtta;
– tegelike heitkoguste arvestamist 
sõidutingimustes (heitmed tegelikes 
sõiduoludes, RDE).”

Or. de

Selgitus

Soovitav on tegelikkusele vastav üleilmne katsetsükkel. Siiski ei tohi pikaleveniv otsuse 
vastuvõtmine viia selleni, et CO2-eesmärgid silmist kaotatakse. Uute jõuseadmete ja üha 
väiksema tarbimise juures tekib enam kui 50 % väikeste tarbesõidukite CO2-heiteid mitte 
enam transpordis kasutamise tõttu, vaid tootmises ja ringlussevõtus. Mitmed uuringud on 
näidanud, et tegelikud heited on tunduvalt suuremad kui katsetsüklis.
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Muudatusettepanek 43
Josefa Andrés Barea

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
eriheite sihttasemed, selle saavutamise 
meetodid ja muud käesoleva määruse 
aspektid läbi, et kehtestada uute väikeste 
tarbesõidukite CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks, et saavutada 
2025. aastaks sihttase, mis jääb 
vahemikku 100 g CO2/km kuni 115 g 
CO2/km, välja arvatud juhul, kui 
madalam sihttase on nõuetekohaselt 
põhjendatud vähese heitega tehnoloogiate 
kasutamise ja nende turustamise tõttu.

Nimetatud läbivaatamise alusel, mis 
hõlmab ka mõju üldist hindamist 
autotööstusele ja sellest sõltuvatele 
tööstustele, teeb komisjon vajaduse korral 
ettepaneku muuta käesolevat määrust 
sellisel viisil, mis on kulutõhus ja 
konkurentsi seisukohast võimalikult 
neutraalne ning tagab liidu 
kliimamuutuste vastu võitlemise 
pikaajalised eesmärgid.”

Or. en

Muudatusettepanek 44
Kent Johansson

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

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

„Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
eriheite sihttasemed, selle saavutamise 
meetodid ja muud käesoleva määruse 
aspektid läbi, et kehtestada uute väikeste 
tarbesõidukite CO2-heite sihttasemed 
2020. aastale järgnevaks perioodiks. 
Nimetatud sihttasemed on kooskõlas 
kavaga saavutada kulutõhusalt liidu 
pikaajalised 2050. aasta 
kliimaeesmärgid.”

Or. en

Selgitus

Pikaajalised eesmärgid koos ambitsioonikuse järkjärgulise tõstmisega on olulised nii kliima-
ja energiaraamistiku jaoks kuni 2030. aastani kestval perioodil kui ka ELi 2050. aasta heite 
sihttaseme saavutamiseks. Nimetatud eesmärgid on olulised ka investeeringukindluse jaoks. 
Seepärast on vaja seda märkida selgesõnalisemalt.

Muudatusettepanek 45
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„Komisjon vaatab hiljemalt 2017. aastaks 
eriheite sihttasemed, selle saavutamise 
meetodid ja muud käesoleva määruse 
aspektid läbi, et kehtestada uuel rakendatud 
katsemenetlusel ja katsetsüklil põhinevad 
uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite 
sihttasemed 2020. aastale järgnevaks 
perioodiks, võttes aluseks uue 
katsemenetluse ja katsetsükli, milles 
arvestatakse ülemaailmset ühtlustatud 
kergeveokite katsemenetlust.”

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„Komisjon vaatab 31. detsembriks 2016
läbi eriheite sihttasemed – kuid mitte enne, 
kui uus katsetsükkel ja katsemenetlus on 
täielikult kindlaks määratud –, selle
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uuel 
rakendatud katsemenetlusel ja katsetsüklil 
põhinevad uute väikeste tarbesõidukite 
CO2-heite sihttasemed 2020. aastale 
järgnevaks perioodiks.”

Or. en

Muudatusettepanek 47
Alejo Vidal-Quadras

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Lisatakse järgmine lõige:
„4 a. Komisjon analüüsib võimalust 
asendada summutitoru käsitlev 
lähenemisviis, mille raames võetakse 
arvesse vaid kütuse tootmise ja 
kasutamisega seotud CO2-heidet, 
olelusringi käsitleva lähenemisviisiga, mis 
hõlmab sõiduki olelusringi kõigi etappide 
CO2-heidet, alates materjali tootmisest 
kuni kasutamisjärgse kõrvaldamise või 
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ringlussevõtuni.”

Or. en

Muudatusettepanek 48
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b – taane 1 (uus)
Määrus (EL) nr 510/2011
Artikkel 13 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lisatakse järgmine lõik:
„Et tagada heite tegelik asjakohane 
kajastamine ja mõõdetud CO2 väärtuste 
range võrreldavus, tagab komisjon 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 715/2007 
artikli 14 lõikega 3, et katsemenetluse 
elemendid, mis avaldavad 
märkimisväärset mõju mõõdetud CO2-
heitele, määrataks täpselt kindlaks ja et 
paindlikkuse mehhanismid kõrvaldataks.”

Or. en

Muudatusettepanek 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Selleks et võtta arvesse CO2 eriheite 
mõõtmist reguleeriva katsemenetluse 
muudatusi, kohandab komisjon I lisas 
esitatud valemeid artikli 15 kohaste 
delegeeritud õigusaktidega ning artiklites 
16 ja 17 sätestatud tingimustel, tagades 
samas, et vanas ja uues katsemenetluses on 

„Selleks et võtta arvesse CO2 eriheite 
mõõtmist reguleeriva katsemenetluse 
muudatusi, kohandab komisjon I lisas 
esitatud valemeid artikli 15 kohaste 
rakendusaktidega ning artiklites 16 ja 17 
sätestatud tingimustel, tagades samas, et 
vanas ja uues katsemenetluses on erineva 
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erineva kasulikkusega sõidukitele ja eri 
tootjatele kehtestatud heite vähendamise 
nõuded oma ranguselt võrreldavad.”

kasulikkusega sõidukitele ja eri tootjatele 
kehtestatud heite vähendamise nõuded oma 
ranguselt võrreldavad.”

Or. en

Selgitus

Käesolev ettepanek annab Euroopa Parlamendile ja liikmesriikidele vaid võimaluse teha 
järelkontrolli. Kuna liikmesriigid vastutavad liidu õiguse rakendamise eest ning komisjonile 
on antud täidesaatev roll, on vaja ühtseid rakendamistingimusi. Sektori seisukohast lähtudes 
peab liikmesriikidel olema ülevaade komisjoni tegevusest. Seepärast tuleks kohaldada 
asjaomast komiteemenetlust.

Muudatusettepanek 50
Josefa Andrés Barea

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lisatakse järgmine lõik:
„Et teha kindlaks, kas toodetud sõidukite 
CO2-heide on kooskõlas kinnitatud tüübi 
väärtustega, tagatakse aerodünaamilise ja 
veeretakistusjõu väärtuste võtmine 
sõidukilt, mille tootmise nõuetele 
vastavust kontrollitakse.”

Or. en

Muudatusettepanek 51
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EL) nr 510/2011
I lisa – punkt 1 – alapunkt c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„c) alates 2020: „c) alates 2020: 
süsinikdioksiidi eriheite soovituslik tase = 
147 + a × (M – M0),

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

kus: kus:

M = sõiduki mass kilogrammides (kg), M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus,

M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus,

a = 0,096.” a = 0,096.”

Or. en

Selgitus

Kaubikud on transpordisektori tekitatud kasvuhoonegaaside heite üks kiiremini kasvav 
allikas, mis suurenes 1995.–2010. aastal 26 %. Kaubikute põhjustatud CO2-heite kasvu 
vähendamiseks on vaja rangemaid CO2-heite sihttasemeid. Komisjoni esitatud analüüs 
näitab, et sihttase 147 g CO2 oleks ebapiisav. Sihttase 110 g CO2/km oleks samaväärne 
sõiduautode sihttasemega, mis on 80 g CO2/km. Tehniline analüüs näitab, et niisuguse 
sihttaseme kehtestamine on tehnoloogiliselt võimalik ning kulutõhus nii ühiskonnale kui ka 
kasutajatele.

Muudatusettepanek 52
Adam Gierek

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„c) alates 2020: „c) alates 2020: 

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

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

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

M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt
vastuvõetud väärtus,

M0 = väärtus, mida on vähendatud artikli 
13 lõike 2 kohaselt vastuvõetuga võrreldes 
300 kg võrra,
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a = 0,096.” a = 0,096.”

Or. pl

Selgitus

Artikli 13 lõikes 2 ei näidata parameetri Mo kujuemist mingi tundmatu elanikkonna 
keskmisena. Selle väärtuse vähendamine tuleneb arvutuskäigust: CO2 = 175 + a x (M - Mo) 
juhul, kui CO2 (võrduse vasak pool) võrdub 147 g/1km. Sealt Mo = 2610 kg, a = 0,093, mis 
annab väärtuse M = 2310 kg. Uues versioonis ja uues näidises pärast 2020. aastat peab 
seatud eesmärkide saavutamiseks Mo väärtuseks uutes tingimustes olema 2310 kg.

Muudatusettepanek 53
Yannick Jadot

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) I lisa punktile 1 lisatakse järgmine 
punkt:
„(c a) Alates 2025. aastast:
CO2 eriheide = 85 + a × (M – M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M 0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus,
a = 0,093.”

Or. en

Selgitus

AEA-Ricardo hiljuti avaldatud uuring näitab, et sõiduautodele oleks tehnoloogiliselt võimalik 
ja kulutõhus kehtestada 2025. aastaks sihttase 60 g CO2/km. Sama range sihttase kaubikute 
jaoks oleks 85g CO2/km. See edendaks investeeringuid ülimalt vähese CO2-heitega (hübriid-, 
elektri-)kaubikutesse, kaitstes Euroopa ettevõtjaid järjest kasvavate naftahindade eest, ning 
aitaks vähendada ka õhu- ja mürasaastet, eriti linnapiirkondades, kus kaubikuid sageli 
kasutatakse.
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Muudatusettepanek 54
Kathleen Van Brempt

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) I lisa punktile 1 lisatakse järgmine 
punkt:
„(c a) Alates 2025. aastast:
CO2 eriheide = 100 + a × (M – M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M 0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus,
a = *
(* võrdub 100 % tõusuga). 

Or. en


