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Muudatusettepanek 14
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Olulist ressursitõhususe kasvu 
saavutamata jääb Euroopa majandus ka 
edaspidi avatuks tõsistele riskidele seoses 
energiahindadega, kaasa arvatud 
võimalikud naftašokid või gaasipuuduse 
perioodid. Täiendava sihttaseme 60 g 
CO2/km kehtestamine 2025. aastaks on 
võimalus tagada, et sõidukite 
kütusetõhusus suureneb ka pärast 2020. 
aastat, majandus muutub vähem 
haavatavaks naftahinna šokkide suhtes 
ning eriti vähese süsinikdioksiidi heitega 
sõidukid jõuavad turule suuremal hulgal.

Or. en

Selgitus

2012. aasta Ricardo-AEA uuring „Sõiduautode ja kaubikute võimalike 2025. aasta CO2-heite 
sihttasemete uuring Euroopas” näitab, et 60 g/km sihttase 2025. aastaks kiirendaks eriti 
vähese CO2-heitega tehnoloogiate kasutuselevõttu. Seda sihttaset ei ole võimalik saavutada 
ainult konventsionaalsete ja hübriidsõidukitega, kui ei vähendata autode suurust ja 
võimekust. Seetõttu on vaja mõningasi juhiseid eriti vähese CO2-heitega sõidukite kohta.

Muudatusettepanek 15
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 
maailmas.
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Or. lv

Muudatusettepanek 16
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) On asjakohane selgitada, et sihttaseme 
95 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) 
heitmetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust, ning selle 
rakendusmeetmetele ja uuenduslikule 
tehnoloogiale.

(2) On asjakohane selgitada, et sihttaseme 
95 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) 
heitmetega 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 17
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kasutusel olevate sõidukite 
katsetamisel on väga oluline kontrollida 
katsetsüklis 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 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Kõrged ja kasvavad fossiilsete 
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kütuste hinnad ning eriti naftahinnad on 
ohuks majanduse taastumisele, 
energiajulgeolekule ja energia 
taskukohasusele Euroopas. Naftašokid 
võivad tuua kaasa sügavaid 
majanduslangusi, konkurentsivõime 
vähenemist ja tööpuuduse suurenemist. 
Seetõttu on naftast sõltuvuse 
vähendamine muu hulgas uute 
sõiduautode ja kaubikute tõhususe ja 
jätkusuutlikkuse suurendamise teel 
prioriteetne.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Tuleks jätkata jõupingutusi 
tagamaks, et saavutatakse täiendav CO2-
heite vähendamine alla liidu sihttasemele 
95 g CO2/km ning et määruse (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmete 
kohased mõõtmised seonduvad sõidukite 
tegelike tulemustega teel. Selle 
saavutamiseks tuleks hõlmata määrusega 
(EÜ) nr 443/2009 kasutusel olevate 
sõidukite CO2-heite vastavusnõuded.

Or. en

Selgitus

Uute autode tüübikinnituseaegsed ja tegeliku kasutamise käigus tekkivad heited on järjest 
rohkem erinevad. See on oluline, kuna CO2-heite vähendamine on otseselt seotud tarbijate 
kütusesäästuga. Tagamaks, et CO2-heited kilomeetri kohta vastavad sõidukite tegelikele 
tulemustele teel kasutamise ajal, tuleks kehtestada kasutusel olevate sõidukite CO2-heite 
vastavusnõuded. Teiste saasteainete heitkoguste suhtes sellised nõuded juba kehtivad.
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Muudatusettepanek 20
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Komisjon peaks vaatama läbi 
elektriautode nullheite eelduse aastaks 
2025 ja pärast seda ning kehtestama 
mõõtmissüsteemi, mis võtaks arvesse ka 
elektri tootmisel tekkivat 
kasvuhoonegaaside heidet.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Pidades silmas ebaproportsionaalset 
mõju, mida sõiduki kasulikkuse alusel 
kindlaksmääratud eriheite sihttaseme 
järgimine avaldab kõige väiksematele 
autotootjatele, suurt halduskoormust, mis 
on seotud erandite kehtestamisega ning 
marginaalset kasu, mida saadakse selliste 
tootjate poolt müüdavate sõidukite CO2-
heite vähenemisest, ei kohaldata eriheite 
sihttaset ega ülemäärase heite maksu 
tootjate suhtes, kes toodavad aastas alla 
500 uue sõiduauto.

(4) Pidades silmas ebaproportsionaalset 
mõju, mida sõiduki kasulikkuse parameetri
alusel kaalu kujul kindlaksmääratud 
eriheite sihttaseme järgimine avaldab kõige 
väiksematele autotootjatele, suurt 
halduskoormust, mis on seotud erandite 
kehtestamisega ning marginaalset kasu, 
mida saadakse selliste tootjate poolt 
müüdavate sõidukite CO2-heite 
vähenemisest, ei kohaldata eriheite 
sihttaset ega ülemäärase heite maksu 
täielikult tootjate suhtes, kes toodavad 
aastas alla 500 uue sõiduauto. Nõuab, et 
komisjon esitaks selliste sõidukite 
alternatiivsed kasulikkuse kriteeriumid, 
arvestades sõiduki mootori võimsuse ja 
kogu sõiduki poolt tehtava töö suhet.

Or. pl
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Selgitus

Auto mass on vaid üks oluline kriteerium, aga see ei kajasta muid olulisi mootori töö ja 
hõõrdetakistusega seotud parameetreid, samuti turbulentsist tulenevaid kadusid ega auto kuju 
vooljoonelisusega seotud kadusid.

Muudatusettepanek 22
Jan Březina, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Pidades silmas ebaproportsionaalset 
mõju, mida sõiduki kasulikkuse alusel 
kindlaksmääratud eriheite sihttaseme 
järgimine avaldab kõige väiksematele 
autotootjatele, suurt halduskoormust, mis 
on seotud erandite kehtestamisega ning 
marginaalset kasu, mida saadakse selliste 
tootjate poolt müüdavate sõidukite CO2-
heite vähenemisest, ei kohaldata eriheite 
sihttaset ega ülemäärase heite maksu 
tootjate suhtes, kes toodavad aastas alla 
500 uue sõiduauto.

(4) Pidades silmas ebaproportsionaalset 
mõju, mida sõiduki kasulikkuse alusel 
kindlaksmääratud eriheite sihttaseme 
järgimine avaldab kõige väiksematele 
autotootjatele, suurt halduskoormust, mis 
on seotud erandite kehtestamisega ning 
marginaalset kasu, mida saadakse selliste 
tootjate poolt müüdavate sõidukite CO2-
heite vähenemisest, ei kohaldata eriheite 
sihttaset ega ülemäärase heite maksu 
tootjate suhtes, kes toodavad aastas alla 
1 000 uue sõiduauto.

Or. en

Selgitus

Väikesemahulised tootjad on taotlenud erandeid keeruka protsessi kaudu, mis nõuab oluliselt 
ressursse – ka Euroopa Komisjonilt. Komisjoni mõjuhinnangus öeldakse, et neil tootjatel on 
kliimale marginaalne mõju. Peale selle välistab 500 auto künnis nende väikeste äriühingute –
mis oleksid rahaliselt elujõulised tõenäolisemalt kuni 1000 auto tootmisel – majanduslikku 
arengut, eriti majanduskriisi olukorras.

Muudatusettepanek 23
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Väiketootjatele erandite tegemise 
korda lihtsustatakse, et muuta 
paindlikumaks ajalised tingimused, millal 
tootja peab erandit taotlema ja millal 
komisjon peab selle kohta otsuse tegema.

välja jäetud

Or. pl

Selgitus

Väiketootjat, kes toodab suure võimsusega autosid suure võimsuse ja kiirenduse austajatele, 
ei tohiks eelistada. Selliste autode tootmine ei ole hädavajalik.

Muudatusettepanek 24
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Nišitootjatele erandi tegemise korda 
tuleks jätkata 2020. aastani. Selleks et 
nišitootjad teeksid heite vähendamiseks 
sama palju jõupingutusi kui suured 
autotootjad, tuleks alates 2020. aastast 
kohaldada neile sihttaset, mis on 45 % 
madalam kui nende keskmine eriheide 
2007. aastal.

(6) Nišitootjatele erandi tegemise korda 
tuleks jätkata 2020. aastani. Erandi 
tegemise hetkel peab nišitootja tõestama, 
et täidab oma sihtkohustusi. Selleks et 
nišitootjad teeksid heite vähendamiseks 
sama palju jõupingutusi kui suured 
autotootjad, tuleks alates 2020. aastast 
kohaldada neile sihttaset, mis on kõigile 
tootjatele võrdne.

Or. pl

Selgitus

Seda nõuab õiglane konkurents.

Muudatusettepanek 25
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) 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 kulutõhusaks
vähendamiseks vajaliku 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.

(7) Selleks et autotööstus saaks teha
pikaajalisi investeeringuid ja juurutada
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 ja millistel tingimustel tuleb heidet 
liidu pikaajaliste eesmärkide
saavutamiseks vähendada ning milline on 
mõju sõiduautode tolmu ja kahjulike 
gaaside heite, samuti müraheite
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamisele. Seepärast tuleks need 
aspektid uuesti läbi vaadata ning komisjon 
peaks koostama aruande ja tegema 
vajaduse korral ettepanekuid CO2-heite
sihttasemete kohta 2020. aasta järgsel 
perioodil. Raport peab sisaldama CO2-
heite määra hinnangut kõigil tootmise 
etappidel, samuti kogu auto kasutamise 
aja jooksul, auto lammutamise ja 
taaskasutamise ajal. 

Or. pl

Selgitus

Heiteküsimus nõuab terviklikku lähenemist.

Muudatusettepanek 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) 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 

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
seoses 2020. aastale järgneva perioodiga 
muuta. Seda tuleks teha sihttaseme
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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 kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku 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.

määramisega 2025. aastaks. Sihttase
peaks põhinema sellel, et heite vajalik 
vähendamine oleks kooskõlas liidu 
pikaajaliste kliimaeesmärkide 
saavutamisega ning parandaks
sõiduautode CO2-heite kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamist. Seepärast peaks komisjon
koostama aruande ja tegema ettepanekuid 
sihttasemete kohta 2020. aasta järgsel 
perioodil.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Hannu Takkula

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) 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 kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku 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.

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas määrust (EÜ) nr 
443/2009 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 kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku 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. 
Aruanne peab võtma arvesse CO2-heidet 
autode kogu olelusringi vältel (kaasa 
arvatud tootmisel ja kasutuselt 
kõrvaldamisel.
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Or. en

Muudatusettepanek 28
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) 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 kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku 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.

(7) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas määrust (EÜ) nr 
443/2009 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 kulutõhusaks 
vähendamiseks vajaliku tehnoloogia 
väljatöötamisele. Seepärast tuleks need 
aspektid uuesti läbi vaadata ning komisjon 
peaks koostama aruande ja tegema 
vajaduse korral ettepanekuid sihttasemete 
kohta, mida tuleb saavutada 2025. aastaks 
ja selle järgsel perioodil.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Arvestades pikki perioode, mida 
tootjad vajavad uurimis- ja arendustööks, 
ning pakkumaks investoritele vajalikku 
kindlustunnet, on oluline kehtestada 
sihttase 2025. aastaks. Sihttaseme 
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kehtestamine praegu tähendaks jätkamist 
samal teel 2020. aasta sihttasemete 
kehtestamisega 2007. aastal. Kui Euroopa 
soovib püsida ülemaailmses konkurentsis 
keskkonnahoidlikumate sõidukite nimel 
esirinnas, pidades meeles hiljuti USAs 
vastu võetud ambitsioonikaid 
kütusesäästlikkuse nõudeid, peab 
Euroopa kehtestama 2025. aastaks 
pikaajalise sihttaseme 65 g CO2/km.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 b) Kuna õige ja tõepärane teave CO2-
heite ja kütusekulu kohta, mis on 
omavahel vahetult seotud, on tarbijatele 
teadlike otsuste tegemiseks hädavajalik, 
tuleks neile parameetritele pöörata eriti 
suurt tähelepanu. Praegu aga erinevad 
sõiduautode ja kaubikute tegelikud heited 
teel suuresti praeguses katsetsüklis 
kindlaksmääratavatest väärtustest. 
Seetõttu on vaja töötada kiiresti välja 
täiustatud katsetsükkel. 

Or. en

Muudatusettepanek 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Määruses on sätestatud, et komisjon (8) Määruses on sätestatud, et komisjon 
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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, mis on mõõdetud 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.

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 32
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) 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, mis on mõõdetud 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 

(8) 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 (WLTP)
väljatöötamise raames. Seepärast on 
määruse (EÜ) nr 443/2009 I lisas 
kehtestatud 2020. aasta heitenormid, mis 
on mõõdetud vastavalt määrusele (EÜ) nr 
715/2007 ja määruse (EÜ) nr 692/2008 XII 
lisale. Tootjatele kavandamiskindluse 
pakkumiseks säilitatakse kehtiv 
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ja sõidukiklasse käsitlevad normid oleksid 
ranguse poolest võrreldavad.

katsemenetlus käesoleva määruse 
eesmärkide saavutamiseks muutusteta 
kuni 2020. aastani (kaasa arvatud). Alates 
2021. aastast peaks WLTP asendama 
praegu kehtiva kontrollimenetluse. Kui 
WLTP võetakse 2021. aastal käesoleva 
määruse kohaldamisel kasutusele, tuleks I 
lisas kehtestatud heitenorme muuta, et 
tootjaid ja sõidukiklasse käsitlevad normid 
oleksid ranguse poolest võrreldavad.

Or. de

Muudatusettepanek 33
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjonile tuleks anda volitused 
võtta vastu õigusakte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
korras eriheite sihttasemetest tehtavaid 
erandeid käsitlevate eeskirjade 
täiendamiseks, andmetele esitatavate 
nõuete muutmiseks CO2-heite seire 
eesmärgil ning I lisas CO2 eriheite 
arvutamiseks sätestatud valemi 
kohandamiseks vastavalt sõidukimassi 
näitaja ja määruses (EÜ) nr 715/2007 
osutatud CO2 eriheite mõõtmist käsitleva 
reguleeriva katsemenetluse muudatustele. 
On eriti oluline, et komisjon viiks 
ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Komisjonile tuleks anda volitused võtta 
vastu õigusakte Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 290 sätestatud korras 
eriheite sihttasemetest tehtavaid erandeid 
käsitlevate eeskirjade täiendamiseks, 
andmetele esitatavate nõuete muutmiseks 
CO2-heite seire eesmärgil ning määruse
(EÜ) nr 443/2009 I lisas CO2 eriheite 
arvutamiseks sätestatud valemi 
kohandamiseks vastavalt sõidukimassi ja 
katteala näitaja ja määruses (EÜ) nr 
715/2007 osutatud CO2 eriheite mõõtmist 
käsitleva reguleeriva katsemenetluse 
muudatustele. On eriti oluline, et komisjon 
viiks ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjonile tuleks anda volitused 
võtta vastu õigusakte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
korras eriheite sihttasemetest tehtavaid 
erandeid käsitlevate eeskirjade 
täiendamiseks, andmetele esitatavate 
nõuete muutmiseks CO2-heite seire 
eesmärgil ning I lisas CO2 eriheite 
arvutamiseks sätestatud valemi 
kohandamiseks vastavalt sõidukimassi 
näitaja ja määruses (EÜ) nr 715/2007 
osutatud CO2 eriheite mõõtmist käsitleva 
reguleeriva katsemenetluse muudatustele. 
On eriti oluline, et komisjon viiks 
ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(12) Komisjonile tuleks anda volitused 
võtta vastu õigusakte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 290 sätestatud 
korras eriheite sihttasemetest tehtavaid 
erandeid käsitlevate eeskirjade 
täiendamiseks, andmetele esitatavate 
nõuete muutmiseks CO2-heite seire 
eesmärgil ning I lisas CO2 eriheite 
arvutamiseks sätestatud valemi 
kohandamiseks vastavalt sõidukimassi 
näitaja ja CO2 eriheite mõõtmist käsitleva 
reguleeriva katsemenetluse muudatustele. 
On eriti oluline, et komisjon viiks 
ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning nõuetekohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. de

Muudatusettepanek 35
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) On asjakohane hinnata vajadust 
loobuda CO2 heitkogustega seotud 
eesmärkidest, asendades need kütusekulu 
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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 36
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Komisjon on hinnanud sõiduki 
katteala andmete kättesaadavust ja nende 
kasutamist kasulikkuse parameetrina I lisa 
valemis. Sellised andmed on kättesaadavad 
ning nende võimalikku kasutamist on 
mõjuhinnangus käsitletud; selle põhjal on 
jõutud järeldusele, et 2020. aasta 
sihttaseme arvutamise valemis tuleks 
kasulikkuse parameetrina kasutada massi. 
Tulevase läbivaatamise käigus tuleks 
siiski kaaluda kulude vähendamist ning 
kasu, mida saadaks, kui kasulikkuse 
parameetriks oleks sõiduki katteala.

(14) Komisjon on hinnanud sõiduki 
katteala andmete kättesaadavust ja nende 
kasutamist kasulikkuse parameetrina 
määruse (EÜ) nr 443/2009 I lisa valemis. 
Sellised andmed on kättesaadavad ning 
nende võimalikku kasutamist on 
mõjuhinnangus käsitletud. Selle põhjal on 
jõutud järeldusele, et 2020. aasta 
sihttaseme arvutamise valemis tuleks 
kasulikkuse parameetrina kasutada massi, 
kuna kasulikkuse parameetri vahetamine 
ei vastaks kavandamiskindluse 
eesmärgile, sest tootjad on kavandanud 
oma vastavustrajektoorid 2020. aastani 
senise parameetri kehtimajäämisest 
lähtudes. Kulude vähendamine ning kasu, 
mida saadaks, kui kasulikkuse 
parameetriks oleks sõiduki katteala, 
õigustaks siiski selle kasutamist alates 
2025. aastast. Tagamaks tulevikus sujuv 
üleminek massi kasutamiselt katteala 
kasutamisele, on seetõttu asjakohane 
kehtestada kattealapõhine valem, mida 
tootjad võivad kasutada alates 2016. 
aastast alternatiivina massipõhisele 
valemile.

Or. en
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Muudatusettepanek 37
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Uute sõiduautode CO2 eriheidet 
mõõdetakse liidus ühtlustatud alusel 
vastavalt määruses (EÜ) nr 715/2007 ja 
määruses (EÜ) nr 692/2008 kehtestatud 
metoodikale. Määruse (EÜ) nr 443/2009 
halduskoormuse minimeerimiseks tuleks 
mõõta vastavust, vaadates andmeid uute 
autode registreerimisel liidus või 
liikmesriikide kogutud ja komisjonile 
esitatud andmeid kasutusel olevate autode 
vastavuse kohta. Vastavuse hindamiseks 
kasutatavate andmete asjakohasuse 
tagamiseks tuleks võimaluste piires 
ühtlustada kõnealuste andmete kogumise 
ja esitamise eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 b) Direktiivis 2007/46/EÜ on 
sätestatud, et tootjad peavad igale uuele 
sõiduautole väljastama 
vastavustunnistuse ja et liikmesriigid 
võivad uue sõiduauto registreerimist ja 
kasutuselevõttu lubada ainult juhul, kui 
sellel on kehtiv vastavustunnistus. 
Liikmesriikide kogutavad andmed peaksid 
vajaduse korral vastama tootja poolt 
sõiduautole väljastatud 



AM\925662ET.doc 19/76 PE504.233v01-00

ET

vastavustunnistusele. Kui liikmesriigid 
põhjendatud juhtudel ei kasuta uue 
sõiduauto registreerimiseks ja 
kasutuselevõtuks vastavustunnistust, 
peaksid nad võtma vajalikud meetmed 
järelevalvemenetluse piisava täpsuse 
tagamiseks. Vastavustunnistuste ja 
kasutusel olevate autode andmete jaoks 
tuleks luua liidu standardandmebaas. 
Seda tuleks kasutada ühtse allikana, mis 
võimaldab liikmesriikidel lihtsamalt
hallata oma registreerimisandmeid uute 
sõidukite registreerimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 c) Seda, kas tootjad peavad kinni 
määruse (EÜ) nr 443/2009 kohastest 
sihttasemetest tuleks hinnata liidu 
tasandil. Tootja, kelle süsinikdioksiidi 
eriheite keskmine tase ületab kõnealuse 
määruse kohaselt lubatud taset, peaks 
alates 2012. aastast iga kalendriaasta 
kohta tasuma ülemääraste heitkoguste 
maksu. Maksu summat peaks kohandama 
sõltuvalt sellest, mil määral tootja oma 
heitkoguste sihttaset ületas. Aja jooksul 
peaks see summa suurenema. Et luua 
piisavat stiimulit sõiduautode CO2 eriheite 
vähendamise meetmete võtmiseks, peaks 
ülesumma kajastama tehnoloogilisi 
kulusid ning tõenäolist määruse (EÜ) nr 
443/2009 järgimisega lisanduvat piirkulu. 
Ülemäärase heite maksu tuleks käsitleda 
Euroopa Liidu üldeelarve tuluna.

Or. en



PE504.233v01-00 20/76 AM\925662ET.doc

ET

Selgitus

Ülemäärase heite maks tuleb kehtestada tasemel, mis tagab, et kõik tootjad järgiksid määrust. 
Et luua piisavat stiimulit sõiduautode CO2 eriheite vähendamise meetmete võtmiseks, peaks 
ülesumma kajastama üksikute tootjate tõenäolist lisanduvat piirkulu, lähtudes 
tehnoloogilistest kuludest.

Muudatusettepanek 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Käesoleva määrusega kehtestatakse alates 
2020. aastast uute sõiduautode keskmise 
heite sihttasemeks 95 g CO2/km, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) 
nr 715/2007 ja määruse (EÜ) nr 692/2008 
XII lisaga ja selle rakendusmeetmetega 
ning innovatiivsete 
tehnoloogialahendustega.”

„Käesoleva määrusega kehtestatakse alates 
2020. aastast uute sõiduautode keskmise 
heite sihttasemeks 95 g CO2/km, mida 
mõõdetakse igal juhtumil kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja määruse 
(EÜ) nr 692/2008 III ja XII lisaga, ECE 
R83-06 ja ECE R101-ga, nagu kehtib ... 
*.”

___________________

* Väljaannete talitus: palun sisestada 
käesoleva määruse vastuvõtmise kuupäev.

Or. en

Selgitus

Määruse Euro 6 kehtivat versiooni (NEDC/ECE R83 ja ECE R101) tuleks ajakohastada, et 
tagada praegu kehtestatud sihttasemetega sama range tase, olenemata ettenähtavatest 
menetluste muutmistest ja tsüklitest kui sellistest.

Muudatusettepanek 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Käesoleva määrusega kehtestatakse alates 
2020. aastast uute sõiduautode keskmise 
heite sihttasemeks 95 g CO2/km, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) 
nr 715/2007 ja määruse (EÜ) nr 692/2008 
XII lisaga ja selle rakendusmeetmetega 
ning innovatiivsete 
tehnoloogialahendustega.”

„Käesoleva määrusega kehtestatakse alates 
2020. aastast uute sõiduautode keskmise 
heite sihttasemeks 95 g CO2/km, mida 
mõõdetakse igal juhtumil kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja määruse 
(EÜ) nr 692/2008 III ja XII lisaga, ECE 
R83-06 ja ECE R101-ga, nagu kehtib ... 
*.”

____________________

* Väljaannete talitus: palun sisestada 
käesoleva määruse vastuvõtmise kuupäev.

Or. en

Selgitus

Määruse Euro 6 kehtivat versiooni (NEDC/ECE R83 ja ECE R101) tuleks ajakohastada, et 
tagada praegu kehtestatud sihttasemetega sama range tase, olenemata ettenähtavatest 
menetluste muutmistest ja tsüklitest kui sellistest.

Muudatusettepanek 42
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 „Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast uute sõiduautode 
keskmise heite sihttasemeks 95 g CO2/km, 
mida mõõdetakse kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 715/2007 ja määruse (EÜ) nr 
692/2008 XII lisaga ja selle 
rakendusmeetmetega ning innovatiivsete 
tehnoloogialahendustega.”

„Käesoleva määrusega kehtestatakse alates 
2020. aastast uute sõiduautode keskmise 
heite sihttasemeks 80 g CO2/km, mida 
mõõdetakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 
715/2007 ja määruse (EÜ) nr 692/2008 XII 
lisaga ja selle rakendusmeetmetega.”
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(See muudatusettepanek kehtib kogu teksti 
ulatuses.)

Or. en

Selgitus

Käesoleva õigusakti mõjuhinnangus sisalduv makromajanduslik mudel näitab, et ELi sääst 
naftakuludelt tänu 2020. aasta sihttasemele tooks kaasa ligikaudu 12 miljardi euro suuruse 
SKP kasvu. Kui 2020. aasta sihttasemeid karmistada, oleks see näitaja veelgi suurem.

Muudatusettepanek 43
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse pärast teist lõiku 
järgmine lõik:
„Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute sõiduautode 
keskmise heite sihttasemeks 60 g CO2/km, 
mida mõõdetakse kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 715/2007 ja määruse (EÜ) nr 
692/2008 XII lisaga ning selle 
rakendusmeetmetega.”

Or. en

Muudatusettepanek 44
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse pärast teist lõiku 
järgmine lõik:
„Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute sõiduautode 
keskmise heite sihttasemeks 75 g CO2/km, 
mida mõõdetakse kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 715/2007 ja määruse (EÜ) nr 
692/2008 XII lisaga ning selle 
rakendusmeetmetega.”

Or. en

Selgitus

Pikaajaline sihttase annab autotootjatele ja autoosade tarnijatele kavandamis- ja 
investeerimiskindluse. 2008. aastal määrati pikaajaline sihttase 12 aastat ette, sama tuleks 
teha ka nüüd. 75 g sihttase tagaks tavasõidukite edasise täiustamise, kuid ei nõuaks väga 
täiustatud tehnoloogiate, näiteks elektrisõidukite suuremahulist turuletoomist.

Muudatusettepanek 45
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse pärast teist lõiku 
järgmine lõik:
„Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute sõiduautode 
keskmise heite sihttaseme vahemikuks 
65 g CO2/km kuni 75 g CO2/km vastavalt 
artikli 13 lõikele 5.”

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2020. aastast uute sõiduautode 
keskmise heite sihttasemeks 95 g CO2/km, 
mida mõõdetakse kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 715/2007 ja määruse (EÜ) nr 
692/2008 XII lisaga ja selle 
rakendusmeetmetega ning innovatiivsete 
tehnoloogialahendustega.”

„Alates 2020. aastast hakatakse käesolevas 
määruses sätestatud keskmist CO2-heite
sihttaset 95 g CO2/km kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja määruse 
(EÜ) nr 692/2008 XII lisaga ja selle 
rakendusmeetmetega mõõtma, ning see 
sihttase tuleb saavutada mootorite 
tehnoloogia parandamise ja innovatiivsete 
tehnoloogialahendustega.”

Or. de

Muudatusettepanek 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklile 1 lisatakse pärast teist lõiku 
järgmine lõik:
„Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute sõiduautode 
keskmise heite sihttasemeks 65 g CO2/km, 
mida mõõdetakse kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 715/2007 ja määruse (EÜ) nr 
692/2008 XII lisaga ja selle 
rakendusmeetmetega.”

Or. en



AM\925662ET.doc 25/76 PE504.233v01-00

ET

Muudatusettepanek 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 1 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Artiklile 1 lisatakse pärast teist b 
lõiku järgmine lõik:
„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 49
Jan Březina, Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 443/2009
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 on 
koos kõigi nendega seotud ettevõtjatega 
tootnud alla 500 ELis eelmisel 
kalendriaastal registreeritud uue 
sõiduauto.”

„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 on 
koos kõigi nendega seotud ettevõtjatega 
tootnud alla 1 000 ELis eelmisel 
kalendriaastal registreeritud uue 
sõiduauto.”

Or. en

Selgitus

Väikesemahulised tootjad on taotlenud erandeid keeruka protsessi kaudu, mis nõuab oluliselt 
ressursse – ka Euroopa Komisjonilt. Komisjoni mõjuhinnangus öeldakse, et neil tootjatel on 
kliimale marginaalne mõju. Peale selle välistab 500 auto künnis nende väikeste äriühingute –
mis oleksid rahaliselt elujõulised tõenäolisemalt kuni 1 000 auto tootmisel – majanduslikku 
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arengut, eriti majanduskriisi olukorras.

Muudatusettepanek 50
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 443/2009
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 on 
koos kõigi nendega seotud ettevõtjatega 
tootnud alla 500 ELis eelmisel 
kalendriaastal registreeritud uue 
sõiduauto.”

„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 on 
koos kõigi nendega seotud ettevõtjatega 
tootnud alla 5 000 ELis eelmisel 
kalendriaastal registreeritud uue 
sõiduauto.”

Or. ro

Muudatusettepanek 51
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 3 lõike 1 punkt f sõnastatakse 
järgmiselt:
(f) „CO2 eriheide” – sõiduauto CO2-heide, 
mida on mõõdetud vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 715/2007 ning mis on kindlaks 
määratud vastavustunnistusel CO2 heite 
kogusena (kombineeritult). Nende 
sõiduautode puhul, millel puudub 
määruse (EÜ) nr 715/2007 kohane 
tüübikinnitus, tähendab „CO2 eriheide” 
CO2-heidet, mis on mõõdetud määruses 
(EÜ) nr 692/2008 sõiduautodele ette 
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nähtud mõõtemenetluse järgi või selliste 
sõiduautode CO2-heite 
kindlakstegemiseks vastu võetud 
komisjoni menetluste kohaselt. Käesoleva 
määruse kohaldamisel hakkavad 
määruses (EÜ) nr 715/2007 ja määruses 
(EÜ) nr 692/2008 ning aluseks võetud 
Euroopa Majanduskomisjoni standardites 
R 83 ja R 101 tehtavad ja 1. jaanuarist 
2013 jõustuvad võimalikud muudatused 
kehtima alles 1. jaanuarist 2021.”

Or. de

Muudatusettepanek 52
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 3 lõikesse 1 lisatakse punkt h 
järgmises sõnastuses:
(h) „alternatiivkütused” – kõrge 
siseenergiaga keemilised ained, enamasti 
süsivesinikuühendid kas vedelal või 
gaasilisel kujul.

Or. pl

Selgitus

Nende hulka kuuluvad nii biokütused kui ka traditsioonilised kütused pärast CO2-heidet 
vähendavat töötlemist.

Muudatusettepanek 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
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Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 54
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artikkel 5 sõnastatakse järgmiselt:
„Artikkel 5
Üliühikud
(1) CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide jääb alla 
50 % määruses (EÜ) 443/2009 sätestatud 
tootjale ette nähtud eriheite sihttaseme, 
järgmiselt:
– 2012. aastal 3,5 sõidukina;
– 2013. aastal 3,5 sõidukina;
– 2014. aastal 2,5 sõidukina;
– 2015. aastal 2,5 sõidukina;
– 2016. aastal 2,5 sõidukina;
– 2017. aastal 2,5 sõidukina;
– 2018. aastal 2 sõidukina;
– 2019. aastal 2 sõidukina;
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– 2020. aastal 2 sõidukina.
(1 a) Lõike 1 kohast mitmekordset 
arvestust kohaldatakse üksnes juhul, kui 
tootja CO2 eriheite keskmine tase ei ületa 
vastaval kalendriaastal tema eriheite 
sihttaset rohkem kui 15 %.

Or. de

Muudatusettepanek 55
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artikli 5 järele lisatakse järgmine 
artikkel.

välja jäetud

„Artikkel 5a
Erisoodustused eesmärgi 95 g CO2
kilomeetri kohta saavutamiseks
1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 2024. 
aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 35 
g CO2 kilomeetri kohta.
2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.”

Or. en

Muudatusettepanek 56
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Artikli 5 järele lisatakse järgmine 
artikkel.

välja jäetud

„Artikkel 5a
Erisoodustused eesmärgi 95 g CO2
kilomeetri kohta saavutamiseks
1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 
2024. aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 
35 g CO2 kilomeetri kohta.
2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.”

Or. de

Muudatusettepanek 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 a (uus) – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erisoodustused eesmärgi 95 g CO2
kilomeetri kohta saavutamiseks

Stiimulid vähese heitega sõiduautode 
jaoks 

Or. en
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Muudatusettepanek 58
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erisoodustused eesmärgi 95 g CO2 
kilomeetri kohta saavutamiseks

Erisoodustused

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 2024. 
aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 35 g
CO2 kilomeetri kohta.

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 50 g
CO2 kilomeetri kohta.

– 2 sõiduautona 2020. aastal;
– 1,7 sõiduautona 2021. aastal;
– 1,5 sõiduautona 2022. aastal;
– 1,3 sõiduautona 2023. aastal;
– 1 sõiduautona alates 2024. aastast.

2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel võib 
arvesse võtta kokku kuni 20 000
esmakordselt registreeritavat sõiduautot
tootja kohta.”

2. Lõikes 1 konkreetseks aastaks
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel võib 
arvesse võtta kokku kuni 2 % esmakordselt 
registreeritavatest sõiduautodest tootja 
kohta.”

Or. en

Selgitus

Ülimadala süsinikdioksiidiheitega sõidukite väljatöötamisega seotud teadus- ja 
arendustegevust, tooraine ja tootmise kõrget maksumust arvestades võib olla vaja täiendavaid 
stiimuleid, et ärgitada tootjaid pakkuma selliseid sõidukeid varem, kui nad seda muidu 
teeksid. Erisoodustused võivad aidata sellele eesmärgile kaasa, kuid õõnestada samas 95 g 
sihttaset. Seetõttu tuleb leida sobiv tasakaal, piirates korrutustegureid, ajavahemikku ja 
kasutatavate erisoodustuste hulka.

Muudatusettepanek 59
Alejo Vidal-Quadras
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 a (uus) – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2016.–2019. 
aastal kahe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on ala 45 g 
kilomeetri kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 
2024. aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 35 g
CO2 kilomeetri kohta.

1. Tootja CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel

(a) langetatakse tootjal, kelle müügis 
moodustavad uued vähese heitega 
sõiduautod, mille heide on alla 35 g CO2 
kilomeetri kohta, vähem kui 4 %, eriheite 
sihttaset järgmiselt:
– 4 g võrra tootjatel, kelle müügis 
moodustavad vähese heitega sõiduautod 
alla 1 %;
– 3 g võrra tootjatel, kelle müügis 
moodustavad vähese heitega sõiduautod 
alla 2 %;
– 2 g võrra tootjatel, kelle müügis 
moodustavad vähese heitega sõiduautod 
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alla 3 %;
– 1 g võrra tootjatel, kelle müügis 
moodustavad vähese heitega sõiduautod 
alla 4 %;
(b) tootjal, kelle müügis moodustavad 
uued vähese heitega kaubikud, mille CO2-
heide on alla 35 g/km, rohkem kui 4 %, 
tõstetakse eriheite sihttaset järgmiselt:
– 2 g võrra tootjatel, kelle müügis 
moodustavad vähese heitega sõiduautod 
üle 4 %;
– 3 g võrra tootjatel, kelle müügis 
moodustavad vähese heitega sõiduautod 
üle 5 %.

1 a. Alates ...* avaldavad liikmesriigid igal 
aastal 28. veebruariks eelneva 
kalendriaasta kohta iga tootja nende 
sõidukite koguarvu, mille CO2 eriheide on 
35 g/km.
1 b. Alates ...* avaldab komisjon igal 
aastal 28. veebruariks eelneva 
kalendriaasta kohta aruande selle kohta, 
kuidas on vähese heitega sõiduautodele 
kehtivad stiimulid mõjutanud tootjate 
eriheite sihttaset.
__________________
* Väljaannete talitus: palun lisada 
käesoleva määruse jõustumise aasta.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 a (uus) – pealkiri ja lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erisoodustused eesmärgi 95 g CO2 Ülimadala süsinikdioksiidiheitega 
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kilomeetri kohta saavutamiseks sõidukid
1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 
2024. aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 35 g 
CO2 kilomeetri kohta.

1. Alates 2020. aastast 

(a) suurendatakse igal tootjal, kellelt 
pärineb üle 5 % uutest liidu turul 
registreeritud sõiduautodest, mille CO2
eriheide on alla 50 g kilomeetri kohta, 
keskmise CO2 eriheite sihttaset 2 g võrra 
kilomeetri kohta;
(b) suurendatakse igal tootjal, kellelt 
pärineb alla 4 % uutest liidu turul 
registreeritud sõiduautodest, mille CO2
eriheide on alla 50 g kilomeetri kohta, 
keskmise CO2 eriheite sihttaset 1 g võrra 
kilomeetri kohta;
(c) ei ole mõjutatud tootjad, kellelt 
pärineb 4 kuni 5 % uutest liidu turul 
registreeritud sõiduautodest, mille CO2
eriheide on alla 50 g kilomeetri kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 2024. 
aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 35 g
CO2 kilomeetri kohta.

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse alates 2016. 
aastast kahe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 50 g
CO2 kilomeetri kohta või mille heide on 
alla 50 % tema kohta I lisas sätestatud 
valemist tulenevast eriheite sihttasemest, 
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ülempiiriga 70 g CO2 kilomeetri kohta.
Kogunenud soodustusi võib kas tervikuna 
või osaliselt kasutada mis tahes aastal 
ajavahemikus 2016–2025.

Or. en

Selgitus

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Muudatusettepanek 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 2024. 
aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 35 g
CO2 kilomeetri kohta.

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse alates 2016. 
aastast kahe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 50 g
CO2 kilomeetri kohta või mille heide on 
alla 50 % tema kohta I lisas sätestatud 
valemist tulenevast eriheite sihttasemest, 
ülempiiriga 70 g CO2 kilomeetri kohta.
Kogunenud soodustusi võib kas tervikuna 
või osaliselt kasutada mis tahes aastal 
ajavahemikus 2016–2025.
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Or. en

Selgitus

EL on leppinud kokku üldise poliitilise ettekujutuse tulevaste kümnendite keskkonnahoidlikust 
ja jätkusuutlikust transpordist. See toob kaasa nende väga kulumahukate tehnoloogiate 
kiirema turulejõudmise ning oleks kasulik kõigile huvirühmadele, kaasa arvatud tarbijatele 
(tooteid pakutaks varem), keskkonnale (väiksem CO2-heide) ja tootjatele (varasem kulude 
vähenemine). Turuolukorra ebakindlusest tulenevalt tuleb võtta kasutusele teatud paindlikud 
mehhanismid, et säilitada selliste sõidukite toetamine aastate jooksul.

Muudatusettepanek 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 2024. 
aastast ühe sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 35 g
CO2 kilomeetri kohta.

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse alates 2016. 
aastast 1,5 sõiduautona igat uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 50 g
CO2 kilomeetri kohta või mille heide on 
alla 50 % tema kohta I lisas sätestatud 
valemist tulenevast eriheite sihttasemest,
ülempiiriga 70 g CO2 kilomeetri kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 2024. 

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 2 sõiduautona ja alates 2024. 
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aastast ühe sõiduautona igat uut sõiduautot, 
mille CO2 eriheide on alla 35 g CO2
kilomeetri kohta.

aastast ühe sõiduautona igat uut sõiduautot, 
mille CO2 eriheide on alla 35 g CO2
kilomeetri kohta.

Or. en

Selgitus

Madala heitega sõidukite toetuse tase on näiteks USAs ja Hiinas kõrgem. ELi poliitika peab 
olema nende riikide/piirkondadega samal joonel, et EL ei jääks ebasoodsamasse 
konkurentsiolukorda, mis võiks mõjutada negatiivselt ELi ülemaailmset konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 66
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 a (uus) – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 2024. 
aastast ühe sõiduautona igat uut sõiduautot, 
mille CO2 eriheide on alla 35 g CO2
kilomeetri kohta.

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 2024. 
aastast ühe sõiduautona igat uut sõiduautot, 
mille CO2 eriheide on alla 45 g CO2
kilomeetri kohta.

Or. en

Selgitus

Üleminekuperioodil kütust kasutavatelt autodelt elektriautodele ei ole elekter autode jaoks 
veel igal pool kättesaadav (eriti hõredalt asustatud piirkondades). Seetõttu on oluline luua 
stiimuleid ka madala CO2-heitega hübriidelektrisõidukitele.

Muudatusettepanek 67
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 2024. 
aastast ühe sõiduautona igat uut sõiduautot, 
mille CO2 eriheide on alla 35 g CO2
kilomeetri kohta.

1. CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel arvestatakse 2020.–2023. 
aastani 1,3 sõiduautona ja alates 2024. 
aastast ühe sõiduautona igat uut sõiduautot, 
mille CO2 eriheide on alla 50 g CO2
kilomeetri kohta.

Or. ro

Muudatusettepanek 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
Pilar del Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 a (uus) – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.”

välja jäetud

Or. en

Selgitus

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
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credits when needed (transferring of super-credits in time).

Muudatusettepanek 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 a (uus) – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.”

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 70
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 a (uus) – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
võib arvesse võtta kokku kuni 20 000 
esmakordselt registreeritavat sõiduautot 
tootja kohta.”

2. Alates 2020. aastast ning igal järgmisel 
kalendriaastal arvutab komisjon 
liikmesriikide poolt artikli 8 lõike 2 
kohaselt esitatud teabe alusel, millises 
ulatuses mõjutavad käesoleva artikli 
alusel saadud soodustused ja kohustused 
artikli 1 teises lõigus sätestatud sihttaset.”

Or. en
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Muudatusettepanek 71
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5a (uus) – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel võib 
arvesse võtta kokku kuni 20 000
esmakordselt registreeritavat sõiduautot
tootja kohta.”

2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020 – 2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel võib 
arvesse võtta kokku kuni 1 % esmakordselt 
registreeritavatest sõiduautodest tootja 
kohta.”

Or. de

Muudatusettepanek 72
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 5 a (uus) – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga tootja erisoodustuste arvestusest 
saadav eriheite sihttaseme suurenemine 
on piiratud 5 g CO2-ga kilomeetri kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:
„Hindamaks, mil määral peab tootja 
kinni oma CO2 eriheite sihttasemetest, 
millele on osutatud artiklis 4, 
vähendatakse kõigi selliliste väikeste 
sõidukite CO2 eriheite taset, mis võivad 
sõita alternatiivsete kütustega, 5 % võrra 
31. detsembriks 2015, arvestades 
innovaatiliste kütusetehnoloogiate 
suuremat potentsiaali ning heitetaseme 
vähendamist biokütuste kasutamise 
korral. Nimetatud vähendamist 
kohaldatakse ainult juhul, kui vähemalt 
30 % bensiinijaamadest liikmesriigis, kus 
sõiduk on registreeritud, pakub sellist 
alternatiivkütust, sh biokütust, 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 74
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7 a
Kasutusel olevate sõidukite vastavus
1. Määruse (EÜ) nr 692/2008 artiklis 9 ja 
II lisas ette nähtud kasutusel olevate 
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sõidukite vastavust käsitlevaid sätteid 
kohaldatakse mutatis mutandis 
sõiduautode kütusekulu ja CO2-heite 
suhtes nende tavapärase kasutusaja 
jooksul tavapärastes tingimustes. Sellised 
sätted nõuavad uuel sõiduautol, mille 
kasutusaegset vastavust kontrollitakse, 
sõltumatu aeglustumiskatse läbiviimist, et 
saada takistuse väärtused dünamomeetri 
seadistamiseks.
2. Kasutusaegse katsetamise tulemustele 
lisatakse sõltumatu ja sertifitseeritud 
asutuse tehtud kontrolli aruanne. 
Kontrolliaruandes hinnatakse, kas 
kasutusaegne katsetamine esindas 
tavapäraseid kasutustingimusi ja kas 
kohandused olid õigustatud.
3. Direktiivi 2003/4/EÜ kohaselt teevad 
liikmesriigid elektroonilisel kujul 
üldsusele kättesaadavaks kasutusel 
olevate sõidukite vastavuskatsete 
tulemused ja lisatud kontrolliaruande 
ning edastavad nimetatud tulemused ja 
kontrolliaruande komisjonile kolme kuu 
jooksul.
4. Kui uue sõiduauto kasutusaegsete 
vastavuskatsete käigus mõõdetud 
süsinikdioksiidiheite tase ületab selle 
artikli 8 lõike 2 kohaselt teatatud 
süsinikdioksiidi eriheite taseme rohkem 
kui 4 % võrra, arvutab komisjon tootja 
eelnevate aastate keskmise 
süsinikdioksiidi eriheite ümber, et teha 
kindlaks vastavus artikli 8 kohaselt 
kehtestatud eriheite sihttasemele. 
Ümberarvutuste tulemusel kohaldatakse 
eriheite ületamise suhtes ülemäärase heite 
maksu vastavalt artiklile 9.
5. Komisjon peab keskregistrit riiklike 
ametiasutuste esitatud kasutusel olevate 
sõidukite vastavuskatsete tulemuste kohta 
ning annab igal aastal välja kokkuvõtva 
aruande. Keskregister ja kokkuvõtvad 
aruanded tehakse üldsusele 
kättesaadavaks elektrooniliselt.
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6. Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
üksikasjalikud eeskirjad lõikes 1 osutatud 
kasutusaegsete sõidukite vastavuse kohta, 
mida on vaja tagamaks, et kasutusaegsed 
katsed esindavad maksimaalses 
võimalikus ulatuses tavapäraseid 
kasutustingimusi, edendades ühtset 
rakendamist ning lähtudes tootjate lõike 1 
rakendamisel saadud kogemustest ning 
lõikes 2 osutatud aruannetes antud 
hinnangutest. Nimetatud rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 
2 osutatud kontrollimenetlusega. 
Kõnealused eeskirjad võetakse vastu 
hiljemalt [PPKKAA].”

Or. en

Selgitus

Kasutusel olevate sõidukite vastavuse suhtes kohaldatavad sätted on hästi välja kujunenud 
ning sobivad aluseks kütusekulu ja CO2-heidete mõõtmiseks tavapärastes kasutustingimustes. 
Kui tegelik CO2-heide ületab vastavustunnistusel nimetatud heidet ebamõistlikul määral, on 
kohane, et komisjon vaataks uuesti üle eelmiste aastate vastavuse eriheite sihttasemetele ning 
määraks vastavalt ülemäärase heite maksud.

Muudatusettepanek 75
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Lisatakse järgmine artikkel: 
„Artikkel 7 a
Kasutusel olevate sõidukite vastavus
1. Määruse (EÜ) nr 692/2008 artiklis 9 ja 
II lisas ette nähtud kasutusel olevate 
sõidukite vastavust käsitlevaid sätteid 
kohaldatakse mutatis mutandis 
sõiduautode kütusekulu ja 
süsinikdioksiidheite suhtes nende 
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tavapärase kasutusaja jooksul 
tavapärastes tingimustes.
2. Kõigi uute sõidukite puhul võidakse 
kasutusel olevate sõidukite 
vastavuskatsete tulemustele lisada 
aruanne sõltumatu sertifitseeritud asutuse 
läbi viidud kontrolli kohta, mille käigus 
selgitati, kas kasutusel olevate sõidukite 
vastavuskatsed kajastasid kasutuse 
tavatingimusi ja kas kohandused olid 
põhjendatud.
3. Direktiivi 2003/4/EÜ kohaselt teevad 
liikmesriigid elektroonilisel kujul 
üldsusele kättesaadavaks kasutusel 
olevate sõidukite vastavuskatsete 
tulemused ja lisatud kontrolliaruande 
ning edastavad nimetatud tulemused ja 
kontrolliaruande komisjonile kolme kuu 
jooksul.
4. Kui sõiduauto kasutusel olevate 
sõidukite vastavuskatsete käigus 
mõõdetud süsinikdioksiidiheite tase ületab 
selle artikli 8 lõike 2 kohaselt teatatud 
süsinikdioksiidi eriheite taseme rohkem 
kui 4 % võrra, arvutab komisjon tootja 
antud aasta keskmise süsinikdioksiidi 
eriheite ümber, et teha kindlaks vastavus 
artikli 8 kohaselt kehtestatud eriheite 
sihttasemele. Ümberarvutuste tulemusel 
kohaldatakse eriheite ületamise suhtes 
ülemäärase heite maksu vastavalt artiklile 
9.
5. Komisjon peab keskregistrit riiklike 
ametiasutuste esitatud kasutusel olevate 
sõidukite vastavuskatsete tulemuste kohta 
ning annab igal aastal välja kokkuvõtva 
aruande. Keskregister ja kokkuvõtvad 
aruanded tehakse üldsusele 
kättesaadavaks elektrooniliselt.”

Or. en

Muudatusettepanek 76
Yannick Jadot
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 77
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Artikli 8 lõige 4 sõnastatakse 
järgmiselt:
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„(4) Komisjon peab liikmesriikide poolt 
käesoleva artikli kohaselt edastatud 
andmete keskregistrit. Keskregister on 
avalik.
Komisjon teeb hiljemalt iga aasta 30. 
juuniks, alustades 2011. aastaga, iga 
tootja kohta järgmised esialgsed 
arvutused:
a) CO2 eriheite keskmine tase eelneval 
kalendriaastal;
b) eriheite sihttase eelneval kalendriaastal 
ning
c) erinevus tootja punkti a kohaselt 
arvutatud eelneva kalendriaasta CO2
eriheite keskmise taseme ja kõnealuse 
aasta eriheite sihttaseme vahel.
Lisaks teeb komisjon hiljemalt iga aasta 
30. juuniks, alustades 2016. aastaga, kuni 
2023. aastani (kaasa arvatud) iga tootja 
kohta järgmised arvutused:
a) CO2 eriheite keskmine tase eelneval 
kalendriaastal, võtmata arvesse artiklis 5 
osutatud üliühikuid;
b) erinevus tootja punkti a kohaselt 
arvutatud eelneva kalendriaasta CO2
eriheite keskmise taseme ja kõnealuse 
aasta eriheite sihttaseme vahel.
Komisjon teavitab iga tootjat oma 
esialgsetest arvutustest asjaomase tootja 
kohta. Teade sisaldab andmeid uute 
registreeritud sõiduautode kohta 
liikmesriikide kaupa ja nende CO2 eriheite 
kohta.”

Or. de

Muudatusettepanek 78
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 b (uus)
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Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Artikli 8 lõige 5 sõnastatakse 
järgmiselt:
„(5) Kolme kuu jooksul pärast seda, kui 
tootjat on lõike 4 kohastest esialgsetest 
arvutustest teavitatud, võib tootja 
teavitada komisjoni andmetes esinenud 
vigadest, märkides ära, millist liikmesriiki 
käsitlevates andmetes viga tootja arvates 
esineb.
Komisjon kontrollib tootja esitatud 
andmeid ja võib lõike 4 kohased esialgsed 
arvutused 31. oktoobrini kas kinnitada või 
neis muudatusi teha.
1. jaanuarist 2016 kuni 2023. aastani 
(kaasa arvatud) annavad kõik tootjad 
komisjonile kolme kuu jooksul pärast 
lõike 4 kohaste esialgsete arvutuste 
teatavakstegemist teada sellest, kas 
komisjon peab eelneva kalendriaasta CO2
eriheite keskmise taseme väljaarvutamisel 
võtma arvesse ka artiklis 5 nimetatud 
üliühikuid.”

Or. de

Muudatusettepanek 79
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Artikli 9 lõike 2 punkt b asendatakse 
järgmisega:
„b) alates 2019. aastast:
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(ülemäärane heide x 130 eurot) x uute 
sõiduautode arv.”

Or. en

Selgitus

Piisav ülemäärase heite maks on määruse järgimise tagamiseks hädavajalik. Komisjoni 
mõjuhinnangu kohaselt on 95 g/km saavutamise keskmine piirkulu 2020. aastal 91 eurot 
gCO2/km. Et võtta arvesse 2020. aasta sihttasemete tõenäolisi ülemisi piirkulusid, tuleb 
suurendada ülemäärase heite maksu vähemalt 130 euroni g CO2/km eest.

Muudatusettepanek 80
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 – punkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 11 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Lõike 4 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:
„Tootja, kes valmistab koos oma seotud 
ettevõtjatega ühenduses igal 
kalendriaastal registreeritud uutest 
sõiduautodest 10 000 kuni 100 000 
sõiduautot, võib esitada I lisa kohaselt 
arvutatud eriheite sihttasemest tehtava 
erandi kohaldamise taotluse.”

Or. en

Selgitus

Et tagada CO2-heite üldine järkjärguline vähenemine autodel, vähendatakse 2020. aastast 
nišitoodangu erandit 100 000-le aastani 2030.

Muudatusettepanek 81
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt c
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Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 11 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„c) kui taotlus on seotud I lisa punkti 1 
alapunktiga c, sihttase, milleks on 45 % 
vähem heidet võrreldes CO2 eriheite 
keskmise tasemega 2007. aastal või kui 
mitu seotud ettevõtjat esitavad ühe 
taotluse, 45 % vähem heidet võrreldes 
nende ettevõtjate CO2 eriheite keskmise 
tasemega 2007. aastal.”

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 82
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 – punkt c a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 11 – lõige 4 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) lõikes 4 teise lõiku lisatakse järgmine 
punkt:
„c a) kui taotlus on seotud I lisa punkti 1 
alapunktiga d, sihttase, milleks on 65 % 
vähem heidet võrreldes CO2 eriheite 
keskmise tasemega 2007. aastal või kui 
mitu seotud ettevõtjat esitavad ühe 
taotluse, 65 % vähem heidet võrreldes 
nende ettevõtjate CO2 eriheite keskmise 
tasemega 2007. aastal.”

Or. en

Muudatusettepanek 83
Adam Gierek
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 12 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Artikli 12 punktist 1 jäetakse välja 
viimane lause;

Or. pl

(Nende tehnoloogialahenduste kogupanus tootja CO2 eriheite sihttaseme vähendamisse võib 
olla kuni 7 g CO2/km.)

Selgitus

Innovaatilisi tehnoloogiaid ei tohiks limiteerida.

Muudatusettepanek 84
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Artikli 12 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Uuenduslike tehnoloogiate 
kasutamisega saavutatud 
süsinikdioksiidisäästud vaadatakse läbi 
tarnija või tootja taotluse alusel.
Tehnoloogiate läbivaatamisel tuleb võtta 
arvesse vähemalt määruse (EÜ) nr 
725/2011 artikli 7 kohaselt tehnilise 
teenistuse kehtestatud kontrolliaruannet.
Nende tehnoloogialahenduste kogupanus 
tootja CO2 eriheite sihttaseme 
vähendamisse võib olla kuni 3,5 g CO2/km 
sõiduki kohta.”

Or. en
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Selgitus

Ökoloogilised uuendused parandavad sõiduki tõhusust tegelikus elus sõitmisel, kuid mitte 
katsetsüklis. Katsetsüklit ja katsemenetlusi tuleb uuendada, et need esindaksid paremini sõitu 
tegelikus elus. Kuni tsükli uuendamiseni võime nõustuda vajadusega ökoloogiliste uuenduste 
järele tingimusel, et säilib senine usaldusväärne hindamismenetlus ning et ökoloogiliste 
uuenduste kogupanus sihttaseme saavutamisse on piiratud kogusega 3,5 g/km.

Muudatusettepanek 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Artikli 12 lõige 1 sõnastatakse 
järgmiselt:
„(1) Uuenduslike tehnoloogiate või 
uuenduslike tehnoloogiate 
kombinatsiooni („uuenduslikud 
tehnoloogiapaketid”) kasutamisega 
saavutatud süsinikdioksiidisäästud 
vaadatakse läbi tarnija või tootja taotluse 
alusel. Nende tehnoloogiate kogupanus 
tootja süsinikdioksiidi eriheite sihttaseme 
vähendamisse võib olla kuni 7 g CO2/km.”

Or. de

Muudatusettepanek 86
Ismail Ertug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
2009/443/EC
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Komisjon võtab rakendusaktidena vastu 
lõikes 1 osutatud uuenduslike 

„Komisjon võtab rakendusaktidena vastu 
lõikes 1 osutatud uuenduslike 
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tehnoloogiate heakskiitmise menetlust 
käsitlevad üksikasjalikud sätted. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.”

tehnoloogiate või uuenduslike 
tehnoloogiapakettide heakskiitmise 
menetlust käsitlevad üksikasjalikud sätted. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.”

Or. en

Muudatusettepanek 87
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 12 lõikest 2 jäetakse välja punkt c.

Or. pl

((c) uuenduslikud tehnoloogiad ei või kuuluda süsinikdioksiidi mõõtmise standardsesse 
katsetsüklisse või kohustuslike sätete alla, mis tulenevad artiklis 1 nimetatud täiendavatest 
meetmetest, mis vastavad vähendamisele 10 g CO2/km võrra ega ei saa olla kohustuslikud 

muude ühenduse õigusaktide alusel.)

Selgitus

See väljajätmine ei vii loogiliste otsusteni ja on põhjendamatu.

Muudatusettepanek 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Artikli 12 lõike 2 esimene lause 
asendatakse järgmisega:

(9) Artikli 12 lõige 2 sõnastatakse ümber 
järgmiselt:
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„Komisjon võtab rakendusaktidena vastu 
lõikes 1 osutatud uuenduslike 
tehnoloogiate heakskiitmise menetlust 
käsitlevad üksikasjalikud sätted. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 14 lõikes 2 osutatud
kontrollimenetlusega.”

„Komisjon võtab rakendusaktidena vastu 
lõikes 1 osutatud uuenduslike 
tehnoloogiate või uuenduslike 
tehnoloogiapakettide heakskiitmise 
menetlust käsitlevad üksikasjalikud sätted. 
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 14 lõikes 2 nimetatud
kontrollimenetlusega. Menetluseeskirjad 
põhinevad järgmistel kriteeriumitel:
a) tarnija või tootja peab olema vastutav 
uuenduslike tehnoloogiate või 
uuenduslike tehnoloogiapakettide 
kasutamisega saavutatud 
süsinikdioksiidisäästu eest;
b) uuenduslikud tehnoloogiad või 
uuenduslikud tehnoloogiapaketid peavad 
tõestatult vähendama CO2-heidet.
Täiendavaid uuenduslikke tehnoloogiaid 
ja uuenduslikke tehnoloogiapakette ning 
nende mõju sõiduauto CO2 eriheitele võib 
arvesse võtta vaid väljaspool standarditud 
katsetsüklit lugeva osakaaluna. Eeskirjad 
ei tohi uuenduslikke tehnoloogiaid ja 
uuenduslikke tehnoloogiapakette hõlmata 
artiklis 1 nimetatud kohustuslike 
täiendavate meetmete tõttu, mis aitavad 
saavutada heite vähendamist 10 g CO2/km 
võrra, ning samuti ei tohi neid 
kohustuslikeks muuta ühenduse õiguse 
muude sätetega.”

Or. de

Muudatusettepanek 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Artikli 12 lõige 3 sõnastatakse 
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järgmiselt:
„Tarnija või tootja, kes taotleb meetme 
heakskiitmist uuendusliku tehnoloogia või 
uuendusliku tehnoloogiapaketina, esitab 
komisjonile aruande, millele on lisatud 
sõltumatu ja sertifitseeritud asutuse 
kontrollaruanne. Kui nimetatud meede ja 
muu heakskiidetud uuenduslik 
tehnoloogia või uuenduslik 
tehnoloogiapakett võivad teineteist 
mõjutada, tehakse aruandesse sellise 
vastastikuse mõju kohta märge ja 
kontrollaruandes hinnatakse, millisel 
määral see vastastikune mõju muudab 
mõlema meetme abil saavutatud 
vähendamist.”

Or. de

Muudatusettepanek 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Artikli 12 lõike 4 järele lisatakse 
järgmine lõik:
„Komisjon esitab kord aastas nõukogule 
ja Euroopa Parlamendile aruande 
heakskiidetud ja tagasilükatud 
uuenduslike tehnoloogiate ja uuenduslike 
tehnoloogiapakettide kohta.”

Or. de

Muudatusettepanek 91
Bernd Lange
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Artikli 12 lõppu lisatakse järgmine 
lõik:
„Komisjon peab 31. detsembrini 2013 
esitama läbivaadatud ökoinnovatsioonile 
kasutusloa andmise menetluse 
rakenduseeskirjad, et hõlbustada 
uuenduslike tehnoloogiate kasutamise 
taotlemist. Pärast läbivaatamist peaks 
komisjon välja andma käsiraamatu 
nõuetekohase taotluse esitamise kohta.”

Or. de

Selgitus

Praegu kehtiva määruse (EÜ) nr 443/2009 sätete kohaselt võetakse ühenduse sihttaseme 
poole püüdlemisel arvesse uuenduslike tehnoloogiate kasutamisega saavutatud 
süsinikdioksiidisääste. Ent senised kogemused on näidanud, et tänaseni on asjaomaseid 
taotlusi esitatud vaid üks. Kasutusloa andmise menetluse läbivaatamine taotluse esitamise 
hõlbustamise eesmärgil ja käsiraamatu väljaandmine võib olukorda parandada.

Muudatusettepanek 92
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:
(a) Lõike 2 kolmas lõik asendatakse 
järgmisega:

välja jäetud

„Kõnealused meetmed võetakse vastu 
delegeeritud õigusaktidega vastavalt 
artiklile 14a.”
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(b) Lõike 3 teine lõik jäetakse välja.

(c) Lõige 5 asendatakse järgmisega:

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

(d) Lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7. Komisjonile antakse volitused 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 14a I lisas esitatud 
valemi kohandamiseks, et võtta arvesse 
määruses (EÜ) nr 715/2007 ja määruses 
(EÜ) nr 692/2008 osutatud CO2 eriheite 
mõõtmist reguleeriva katsemenetluse 
muudatusi, tagades samas, et vanas ja 
uues katsemenetluses on erineva 
kasulikkusega sõidukitele ja eri tootjatele 
kehtestatud heite vähendamise nõuded 
oma ranguselt võrreldavad.”

Or. ro

Muudatusettepanek 93
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) Artikli 13 lõike 2 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„2. Hiljemalt 31. oktoobriks 2014. aastal 
ja seejärel iga kolme aasta järel võetakse 
vastu meetmed I lisa muutmiseks, et 
kohandada selles osutatud arve M0 ja F0 
vastavalt uute sõiduautode keskmise 
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massi ja keskmise katteala eelmise kolme 
kalendriaasta keskmisega.”

Or. en

Muudatusettepanek 94
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Artikli 13 lõikele 3 lisatakse 
järgmine esimene a 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 95
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Lõike 3 teine lõik jäetakse välja. (b) Lõige 3 asendatakse järgmisega:

„(3) Alates 2012. aastast viib komisjon 
läbi mõju hindamise, et 2014. aastaks 
määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 14 
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lõikes 3 sätestatud korras läbi vaadata 
kõnealuse määruse kohased 
süsinikdioksiidi heitkoguste 
mõõtemenetlused ning hakata siis alates 
1. jaanuarist 2021 kohaldama selle 
määruse läbivaadatud mõõtemenetlust. 
Komisjon teeb eelkõige asjakohased 
ettepanekud nende menetluste 
kohandamiseks, et arvestada autode 
süsinikdioksiidi heitkoguste tegelikku 
arengut ja lisada nendesse heakskiidetud 
uuenduslikud tehnoloogiad, mis on 
määratletud artiklis 12, mida võiks 
arvesse võtta katsetsüklis. Komisjon 
tagab, et need menetlused vaadatakse 
seejärel korrapäraselt läbi.”

Or. de

Muudatusettepanek 96
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Artiklile 13 lisatakse järgmine lõige:
 „3 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 
ringlussevõtuni.”

Or. en
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Muudatusettepanek 97
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Artiklile 13 lisatakse järgmine 
kolmas a lõik:
„3 a. Komisjon vaatab läbi, millist kasu 
annaks selle kindlustamine, et CO2
väärtused tüübikinnitusel sisaldaksid 
heidet, mis tuleneb põhienergia 
kasutamisest sõiduki seadmete 
kasutamisel, ning teeb vajaduse korral 
ettepanekud selle jõustamiseks pärast 
2020. aastat.”

Or. en

Muudatusettepanek 98
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„5. Hiljemalt 31. detsembriks 2015 lõpetab 
komisjon I lisas sätestatud 
süsinikdioksiidi eriheite sihttaseme ja 
artiklis 11 sätestatud erandite 
läbivaatamise, mille eesmärk on 
määratleda:
(a) viisid, kuidas saavutada 2025. aastaks 
kaugema tuleviku sihttase 75 g CO2/km 
kõige kulusäästlikumalt, kui 
mõjuhinnangu ajakohastatud tulemuste 
alusel kinnitatakse kõnealuse sihttaseme 
otstarbekus;
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(b) nimetatud sihttaseme rakendamise 
aspektid, sealhulgas ülemäärase heite 
maks.

Kõnealuse läbivaatamise ja 
mõjuhinnangu, sealhulgas autotööstusele 
ja sellest sõltuvatele tööstustele avalduva 
mõju hindamise alusel esitab komisjon 
vajaduse korral ettepaneku muuta 
käesolevat määrust vastavalt 
seadusandlikule tavamenetlusele sellisel 
viisil, mis on konkurentsi seisukohast 
võimalikult neutraalne ning sotsiaalselt 
õiglane ja säästev.”

Or. en

Selgitus

Pikaajaline sihttase annab autotootjatele ja autoosade tarnijatele kavandamis- ja 
investeerimiskindluse. Tulevased tehnoloogilised, majanduslikud ja sotsiaalsed arengud 
võivad siiski mõjutada pikaajalise sihttaseme teostatavust. Seetõttu on asjakohane vaadata 
2025. aasta sihttase 2015. aastal uuesti läbi.

Muudatusettepanek 99
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009 
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„5. Komisjon esitab 31. detsembriks 2014 
ettepaneku uute sõiduautode CO2-heite 
sihttasemete kohta 2020. aastale järgneval 
perioodil. Uus piirväärtus arvutatakse 
välja selliselt, et valges raamatus 
„Euroopa ühtse transpordipiirkonna 
tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja 
ressursitõhusa transpordisüsteemi 
suunas” nimetatud eesmärgid, iseäranis 
liiklusest tingitud kasvuhoonegaaside 
heite vähendamine 60 % võrra aastaks 
2050, oleksid saavutatavad. See ettepanek 
põhineb uuel ülemaailmsel katsetsüklil 
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(WLDTP). Kui 1. aprilliks 2014 ei ole 
selle standardi suhtes kokkuleppele 
jõutud, saab ettepaneku aluseks juba 
tuttav uus Euroopa sõidutsükkel (NEFZ).
Uue CO2 piirväärtuse ettepanek hõlmab 
ühtlasi:
– sõiduautode CO2-heite olelusringipõhist 
hindamist, nagu on ette nähtud ka 2050. 
aasta ressursitõhususe tegevuskavas. 
Tulemusi tuleb arvesse võtta ka 
piirväärtuse käsitlemisel;
– tegelike sõidutingimuste saaste (ingl. 
Real World Driving Emissions, RDE) 
arvestamist.”

Or. de

Selgitus

Soovitav on võimalikult tegelikkusele vastav ülemaailmne katsetsükkel. Kuid pikale veniva 
otsustusprotsessi tõttu ei tohi CO2-heitega seotud sihid päriselt silme eest kaduda. Kasutades 
uusi mootoreid ja tarbides üha vähem, ei teki üle 50 % sõiduauto CO2-heitest mitte enam 
autoga sõitmisel, vaid selle tootmisel ja ringlussevõtul. Mitmed uuringud on näidanud, et 
tegelik heide on katsetsüklist tunduvalt suurem.

Muudatusettepanek 100
Josefa Andrés Barea

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
läbi eriheite sihttasemed, selle saavutamise 
meetodid ja muud käesoleva määruse 
aspektid, et kehtestada uute sõiduautode 
CO2-heite sihttasemed 2020. aastale 
järgnevaks perioodiks eesmärgiga 
saavutada 2025. aastaks sihttase, mis jääb 
vahemikku 65 g CO2/km kuni 75 g 
CO2/km, välja arvatud juhul, kui 
vähesaastava tehnoloogia kasutuselevõtt 
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ja levik turul annab põhjuse kehtestada 
madalam sihttase.

Nimetatud läbivaatamise alusel, mis 
hõlmab ka autotööstusele ja sellest 
sõltuvatele tööstustele avalduva mõju 
üldist hindamist, 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 101
Niki Tzavela

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks, sealhulgas 
sihttaseme 2025. aastaks, mis tagab 
Euroopa Liidu liidripositsiooni hoidmise 
kütusesäästu ja CO2 heite alal. On väga 
tähtis, et see siht seatakse läbipaistval 
viisil ja et see põhineks laialdasel 
konsulteerimisel sidusrühmadega ning 
mõjuhinnangul; seda ei tohiks lükata 
2014. aastast kaugemale, selleks et anda 
tööstusele asjakohane planeerimis- ja 
investeerimiskindlus.”

Or. en
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Selgitus

Euroopa Liidu sõiduautode CO2-heite standardid on aidanud oluliselt kiirendada arendusi 
kütusesäästu alal ning viia ELi ülemaailmse liidri kohale. Ka teised turud on siiski järele 
tulnud ning eriti USA on kehtestanud kasvuhoonegaaside heite ja kütusesäästu regulatsiooni 
aastani 2025. EL peaks seda näidet järgima ning vältima mis tahes viivitusi edasiste 
standardite kehtestamisel, tagades seejuures läbipaistva ja avatud arutelu.

Muudatusettepanek 102
Alejo Vidal-Quadras

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„5. Komisjon vaatab hiljemalt 2017. 
aastaks läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks, võttes 
aluseks uue katsemenetluse ja katsetsükli, 
milles arvestatakse ülemaailmset 
ühtlustatud kergeveokite katsemenetlust.”

Or. en

Muudatusettepanek 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014
läbi eriheite sihttasemed, nende 

„5. Komisjon vaatab kõige varem 2017. 
aastaks ning mitte enne uue katsetsükli ja 
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saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks.”

katsemenetluste lõplikku määratlemist, 
rakendamist ja esimeste tulemuste 
hindamist, läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks.”

Or. en

Selgitus

It is important that legislators provide industry with sufficient lead-time and predictability. 
However, it is considered that the date for proposing targets beyond 2020 is premature, as 
the new test cycle will not be fully agreed (incl. the relevant procedures), the various 
underlying parameters need to be fully reviewed and the uptake of electrified vehicles needs 
to be assessed and taken into account. Furthermore, setting a target by 2017 will still give the 
industry enough leadtime to comply with a target post-2020 and provide the necessary 
reassurances it is based on a proper review.

Muudatusettepanek 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„5. Komisjon vaatab kõige varem 2017. 
aastaks ning mitte enne uue katsetsükli ja 
katsemenetluste lõplikku määratlemist, 
rakendamist ja esimeste tulemuste 
hindamist, läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks.”

Or. en

Selgitus

The industry is in favour of sufficient lead-time and predictability to be guaranteed by the 
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legislators. From this perspective, industry considers the date for proposal of targets beyond 
2020 as premature, as the new test cycle will not be fully agreed, including the relevant 
procedures. Implementation and results of a correlation program must be also taken into 
consideration when proposing new targets beyond 2020, which will not be possible before 
2017. New targets for the period after 2020 should be proposed on the basis of WLTP and 
relevant procedures. Furthermore, the uptake of electrified vehicles needs to be assessed and 
taken into account.

Muudatusettepanek 105
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„5. Tingimusel et arvesse võetakse uut 
katsetsüklit, vaatab komisjon 31. 
detsembriks 2014 läbi eriheite sihttasemed, 
nende saavutamise meetodid ja muud 
käesoleva määruse aspektid, et kehtestada 
uute sõiduautode CO2-heite sihttasemed 
2020. aastale järgnevaks perioodiks.”

Or. en

Selgitus

On oluline kehtestada võimalikult kiiresti CO2-heite sihttasemed 2020. aastale järgnevaks 
perioodiks, kuid seejuures on tähtis võtta arvesse uut katsetsüklit – vastasel korral võib 
protsess töötada oma eesmärgile vastu.

Muudatusettepanek 106
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 „5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2017
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läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks.”

läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks, sealhulgas 
sihttase 70 g CO2/km 2035. aastaks.”

Or. de

Muudatusettepanek 107
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„5. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2014 
läbi eriheite sihttasemed, nende 
saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2025. 
aastaks ja järgnevaks perioodiks.”

Or. en

Muudatusettepanek 108
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt c a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Lisatakse järgmine lõige:
„5 a. Sellised sihttasemed peavad olema 
kooskõlas kulutõhusa kavaga liidu 
pikaajaliste kliimaeesmärkide 
saavutamiseks aastaks 2050.”
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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. Samuti on sellised eesmärgid tähtsad investeerimiskindluse 
seisukohast. Seepärast on vaja seda märkida selgesõnalisemalt.

Muudatusettepanek 109
Werner Langen, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt d
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„7. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 14a I lisas esitatud valemi 
kohandamiseks, et võtta arvesse määruses 
(EÜ) nr 715/2007 ja määruses (EÜ) nr 
692/2008 osutatud CO2 eriheite mõõtmist 
reguleeriva katsemenetluse muudatusi,
tagades samas, et vanas ja uues 
katsemenetluses on erineva kasulikkusega 
sõidukitele ja eri tootjatele kehtestatud 
heite vähendamise nõuded oma ranguselt 
võrreldavad.”

„7. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 14a I lisas esitatud valemi 
kohandamiseks, et võtta arvesse määruses 
(EÜ) nr 715/2007 ja määruses (EÜ) nr 
692/2008 osutatud CO2 eriheite mõõtmist 
reguleeriva katsemenetluse muudatusi. 
Komisjon tagab seejuures uue 
kontrollimenetluse tõttu alates 1. 
jaanuarist 2021 tekkida võivate CO2
eriheite sihttasemete kõrvalekallete 
tasakaalustamise.
Samas tuleb tagada, et vanas ja uues 
katsemenetluses on erineva kasulikkusega 
sõidukitele ja eri tootjatele kehtestatud 
heite vähendamise nõuded oma ranguselt 
võrreldavad.”

Or. de

Muudatusettepanek 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt d
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 13 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„7. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 14a I lisas esitatud valemi 
kohandamiseks, et võtta arvesse määruses 
(EÜ) nr 715/2007 ja määruses (EÜ) nr 
692/2008 osutatud CO2 eriheite mõõtmist 
reguleeriva katsemenetluse muudatusi, 
tagades samas, et vanas ja uues
katsemenetluses on erineva kasulikkusega 
sõidukitele ja eri tootjatele kehtestatud 
heite vähendamise nõuded oma ranguselt 
võrreldavad.”

„7. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastu rakendusõigusakte kooskõlas artikli 
14 lõikega 2 I lisas esitatud valemi 
kohandamiseks, et võtta arvesse määruses 
(EÜ) nr 715/2007 ja määruses (EÜ) nr 
692/2008 osutatud CO2 eriheite mõõtmist 
reguleeriva katsemenetluse muudatusi, 
tagades samas, et vanas ja uues 
katsemenetluses on erineva 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 111
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12 
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 14a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata 
tähtajaks alates [käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev] volitused võtta vastu 
artikli 8 lõike 9 teises lõigus, artikli 11
lõikes 8, artikli 13 lõike 2 kolmandas 
lõigus ja artikli 13 lõikes 7 osutatud 

2. Komisjonile antakse viieks aastaks
alates [käesoleva määruse jõustumise 
kuupäev] volitused võtta vastu artikli 8 
lõike 9 teises lõigus, artikli 11 lõikes 8, 
artikli 13 lõike 2 kolmandas lõigus ja 
artikli 13 lõikes 7 osutatud delegeeritud 
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delegeeritud õigusakte. õigusakte. Komisjon esitab volituste 
delegeerimisega seoses hiljemalt üheksa 
kuud enne viieaastase perioodi lõppu 
aruande. Delegeeritud volitusi 
pikendatakse automaatselt sama 
pikkusega perioodideks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab sellisele pikendamisele 
vastuväiteid hiljemalt kolm kuud enne iga 
perioodi lõppu.

Or. ro

Muudatusettepanek 112
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 14a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 8 lõike 9 teises lõigus, artikli 11 
lõikes 8, artikli 13 lõike 2 kolmandas 
lõigus ja artikli 13 lõikes 7 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
selles otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 8 lõike 9 teises lõigus, artikli 11 
lõikes 8, artikli 13 lõike 2 kolmandas 
lõigus ja artikli 13 lõikes 7 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
selles otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

(mõjutab ainult rumeeniakeelset versiooni)

Or. ro
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Muudatusettepanek 113
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 443/2009
Artikkel 14a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 8 lõike 9, artikli 11 lõike 8, artikli 
13 lõike 2 kolmanda lõigu ja artikli 13 
lõike 7 alusel vastu võetud delegeeritud 
õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

(5) Artikli 8 lõike 9, artikli 11 lõike 8, 
artikli 13 lõike 2 kolmanda lõigu ja artikli 
13 lõike 7 alusel vastu võetud delegeeritud 
õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 
jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on enne 
selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

(mõjutab ainult rumeeniakeelset versiooni)

Or. ro

Muudatusettepanek 114
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„c) alates 2020. aastast: „c) alates 2020 aastast:

Autode „CO2 eriheite keskmise taseme” 
kindlakstegemiseks tuleb kasutada üht 
järgnevatest valemitest:

süsinikdioksiidi eriheite tase = 95 + a × (M i) süsinikdioksiidi eriheite tase = 95 + a × 
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– M0), (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 = 0,0333.” a = 0,0333.

ii) süsinikdioksiid eriheite tase = 95 + b × 
(F - F0),
kus:
F = sõiduki katteala ruutmeetrites (m²)
F0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus
b = 60 %-line piirnormi kõvera tõus.”

Or. en

Selgitus

Autotootjatele üleminekuperioodil kindlustunde tagamiseks ja edasiste läbivaatamiste puhul 
täieliku paindlikkuse võimaldamiseks tuleks 2020. aasta sihttaseme puhul kasutusele võtta 
kattealapõhine valem, mida kohaldataks paralleelselt massipõhise valemiga. Tootjatele 
pakutav paindlik võimalus valida sõiduki massil või kattealal põhineva sihttaseme vahel 
tähendaks neile ka väiksemaid üldkulusid süsinikdioksiidi heite sihttasemete järgimisel.

Muudatusettepanek 115
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus

M0 = väärtus, mida on vähendatud artikli 
13 punkti 2 kohaselt I lisas vastuvõetuga 
võrreldes 81 kg võrra

Or. pl
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Selgitus

Väärtuse vähendamine 81 kilogrammi võrra tuleneb järgmisest arvutuskäigust: CO2 = 130 + 
a x (M - Mo), kus: CO2 (võrduse vasak pool) võrdub 95 g/km, a = 0,0457, ning Mo = 1372,0 
kg. Tulemuseks saadakse M = 1291 kg. Näidise uues versioonis peab väljaarvutatud M = 
1291 kg olema lähtealuseks uute CO2-heite vähendamise eesmärkidele, ehk Mo = 1291 kg.

Muudatusettepanek 116
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

süsinikdioksiidi eriheite tase = 95 + a × (M
– M0),

süsinikdioksiid eriheite tase = 80 + a × (F -
F0),

(See muudatusettepanek kehtib kogu teksti 
ulatuses.)

Or. en

Selgitus

Käesoleva õigusakti mõjuhinnangus sisalduv makromajanduslik mudel näitab, et ELi sääst 
naftakuludelt tänu 2020. aasta sihttasemele tooks kaasa ligikaudu 12 miljardi euro suuruse 
SKP kasvu. Kui 2020. aasta sihttasemeid karmistada, oleks see näitaja veelgi suurem.

Muudatusettepanek 117
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

M = sõiduki mass kilogrammides (kg) F = sõiduki katteala ruutmeetrites (m²)
(Osutused sõiduki massile asendatakse 
kogu teksti ulatuses kattealaga.)
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Or. en

Selgitus

Sõiduki mass ei näita hästi tema kasulikkust ning seetõttu ei tohiks seda kasutada eriheite 
sihttasemete määratlemiseks. Katteala (rattarööpme laius x teljevahe) seevastu aga on parem 
kasulikkuse parameeter: see on neutraalsem, püsivam ja kajastab paremini auto kasulikkust. 
Autoostjad võivad valida autot suuruse, kuid mitte kaalu järgi. Kattealapõhine regulatsioon 
tasuks tootjatele täielikult ära jõupingutused autode kergekaalulisemaks muutmisel ning tooks 
tootjatele kaasa üldiselt väiksemad kulud oma 2020. aasta sihttasemete saavutamisel.

Muudatusettepanek 118
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus

F0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt vastuvõetud 
väärtus

Or. en

Muudatusettepanek 119
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a = 0,0333.” a = tõus, mis vastab 60 %-le, lähtudes 
2009. aasta autode andmetest.”

Or. en

Selgitus

60 % põhineb Euroopa Komisjoni mõjuhinnangul, pakkudes autotootjatele kõige võrdsemat 
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koormuse jaotust.

Muudatusettepanek 120
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a = 0,0333.” a = 0,0457.”

Or. ro

Muudatusettepanek 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) I lisa punktile 1 lisatakse järgmine 
alapunkt:
„(c a) alates 2025. aastast:
süsinikdioksiidi eriheite tase = 65 + a × 
(M – M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus
a = *
(* samaväärne 60 % tõusuga).”

Or. en
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Muudatusettepanek 122
Yannick Jadot

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) I lisa punktile 1 lisatakse järgmine 
alapunkt:
„(c a) alates 2025. aastast:
süsinikdioksiidi eriheite tase = 60 + a × (F 
- F0),
kus:
F = sõiduki katteala ruutmeetrites (m²)
F0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus
a = 60 %-le vastav tõus.”

Or. en

Selgitus

2012. aasta Ricardo-AEA uuring „Autode ja kaubikute võimalike 2025. aasta CO2-heite 
sihttasemete uuring Euroopas” näitab, et 60 g/km sihttase 2025. aastaks kiirendaks eriti 
vähese CO2-heitega tehnoloogiate kasutuselevõttu. Seda sihttaset ei ole võimalik saavutada 
ainult konventsionaalsete ja hübriidsõidukitega, kui ei vähendata autode suurust ja 
võimekust. Seetõttu on vaja mõningasi juhiseid eriti vähese CO2-heitega sõidukite kohta.

Muudatusettepanek 123
Francisco Sosa Wagner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) I lisa punktile 1 lisatakse järgmine 
alapunkt:
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„(c a) alates 2025. aastast:
süsinikdioksiidi eriheite tase = 75 + a × 
(M – M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus
a = 60 % tõusuga samaväärne väärtus.”

Or. en

Selgitus

Pikaajaline sihttase annab autotootjatele ja autoosade tarnijatele kavandamis- ja 
investeerimiskindluse. 2008. aastal määrati pikaajaline sihttase 12 aastat ette, sama tuleks 
teha ka nüüd. 75 g sihttase tagaks jätkuvad pingutused tavasõidukite edasiseks täiustamiseks, 
kuid ei nõuaks väga täiustatud tehnoloogiate, näiteks elektrisõidukite suuremahulist 
turuletoomist.


