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LÜHISELGITUS

11. juulil 2012. aastal esitas komisjon ettepaneku vaadata läbi määrus (EÜ) 443/2009, millega 
kehtestatakse uute sõiduautode CO2-heite vähendamise raamistik aastani 2020.
Läbivaatamisega rakendatakse 2020. aastale eelneva teise etapi sihttaseme 95 g CO2/km 
saavutamiseks vajalikud meetodid.

Meetodid on rakendamise aspekt, mis mõjutab heite sihttaseme saavutamise viisi. Enamikku 
meetodeid komisjoni ettepanek ei mõjuta, välja arvatud järgmised erandid:

– ajavahemikuks 2020–2023 kehtestatakse autodele, mis tekitavad vähem kui 35 g CO2
kilomeetri kohta, erisoodustused korrutusteguriga 1,3 ning neid võib kava kehtivuse 
ajal kohaldada kokku 20 000 sõiduki suhtes tootja kohta;

– nišiturgu käsitleva erandi sihttaset ajakohastatakse 2020. aastaks ning tootjad, kelle 
uusi sõiduautosid registreeritakse aastas vähem kui 500, vabastatakse CO2-heite 
sihttaseme järgimise kohustusest;

– ökoinnovatsioon jätkub, kui läbivaadatud katsemenetlus on rakendatud.
Lisaks ajakohastatakse komiteemenetluse sätteid, et viia need vastavusse Lissaboni lepinguga.

Valdavas osas kiidab arvamuse koostaja läbivaadatud määruse heaks. Arvestades, et enamik 
autotootjaid liigub 2009. aastal kokku lepitud CO2-heite 2015. ja 2020. aasta sihttasemete 
suunas, ei oleks soovitav teha praeguses etapis meetoditesse suuri muudatusi 2020. aastaks 
seatud sihttasemeni 95 g CO2/km jõudmise nimel. Kuid on veel olulisi küsimusi, millele 
komisjon oma ettepanekus piisavalt tähelepanu ei pööra.

Üsna murelikuks teeb kasvav erinevus uute sõiduautode tüübikinnitusega kehtestatud ja 
tegeliku heite vahel, mis komisjoni hinnangul võib ulatuda 15–30 %-ni. Sellise lahknevuse 
põhjus on suurel määral meetodites, mida autotootjad kasutavad kehtiva katsetsükli menetluse 
kohaselt CO2-heite mõõtmisel. Lahknevuse probleemi lahendamine on äärmiselt oluline 
kasvõi sellepärast, et CO2-heite vähendamine väljendub otseselt kütusekulude kokkuhoius 
tarbijate jaoks, samuti väiksemas naftaimpordis. 

Seega sooviks arvamuse koostaja, et komisjon vaatab 2014. aastaks läbi määrusega (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetega kehtestatud ELi regulatiivse katsemenetluse CO2
eriheite mõõtmiseks. 2015. aasta jaanuariks peaks komisjonil olema võimalik ELi 
katsetsükkel ajakohastada. Ajakohastamine peaks toimuma vaatamata sellele, kas ÜRO 
Euroopa majanduskomisjoni kergsõidukite ülemaailmne katsemenetlus (Worldwide Light 
Duty Test Procedure – WLTP) on selleks ajaks välja töötatud või mitte, sest kütusesääst on 
Euroopa tarbijate huvides rahvusvahelistest edusammudest sõltumata. WLTP uue menetluse 
saaks siis lisada ELi katsetsükli raamistikku ning kohandada üksikute autotootjate CO2-heite 
sihttasemed. Võimalus mõõta ökoinnovatsiooni väljaspool katsetsüklit peaks kaduma ELi 
katsetsükli ajakohastamisega 2015. aastal.

Komisjoni ettepaneku nõrk külg on nägemuse puudumine 2020. aasta järgseks ajaks. 
Ennustada täpselt seda, mis rada pidi areneb tehnoloogia 2025. aastani, on ilmselt võimatu, 
kuid tööstusharu kindlustunnet võib suurendada selge poliitiline märguanne. Seega tuleks 
kõnealuses määruses kehtestada CO2-heite sihttasemed 2025. aastaks. Sihttaseme 
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kehtestamine annab tööstusharule piisavalt teostusaega ning tagamaks, et selle saavutamine 
on võimalik sotsiaalselt ja majanduslikult õiglasel viisil, vaadatakse see vahepeal läbi. 

USAs on 2025. aasta sihttase juba kehtestatud. Sellega seatakse autotootjatele nõue, et 
ajavahemikul 2011–2025 müüdavate autode keskmine kütusekulu peab vähenema poole 
võrra. Et EL peaks jääma keskkonnahoidlike sõidukite tootmise ülemaailmses konkurentsis 
esirinda, peaks täiustuste tempo olema siin sama kiire. 2011. aastaga võrreldes 50 %-line heite 
vähenemine tähendaks sihttaset alla 70 g CO2 kilomeetri kohta. 2012. aasta Ricardo-AEA 
värskeimas uuringus leiti, et 70 g CO2/km oleks 2025. aastaks kõige kohasem sihttase ning et 
70 g eesmärgi saavutamiseks peaks 7 % sõidukitest olema väga madala heitetasemega ja 20 % 
hübriidsõidukid.

2025.aastaks seatud sihttase 70 g CO2/km tagaks, et investeeringud alternatiivtoitega rongide 
väljaarendamisse jätkuvad, ning tooks Euroopas kaasa kasvu ja looks kõrgtehnoloogiasektoris 
töökohti. Konsultatsioonifirma McKinsey hinnangul luuakse ELis 2030. aastaks 110 000 uut 
töökohta tootmises ning teadus- ja arendustegevuses tänu vajadusele toota rohkem 
kütusesäästlikke autosid. Komisjon on tunnistanud, et kasulikkuse parameetrina on sõiduki 
jalajäljel eelised sõiduki massi ees, mistõttu oleks asjakohane minna 2025. aasta sihttaseme 
puhul üle jalajälje kasutamisele kasulikkuse parameetrina ning lasta ajavahemikul 2015–2020 
tootjatel valida massi- ja jalajäljepõhise mõõtmise vahel.

Lisaks teeb arvamuse koostaja ettepaneku muuta üliühikuid/erisoodustusi käsitlevat artiklit.
Erisoodustuste nõrkus seisneb selles, et stimuleerides autotoojaid valmistama rohkem väga 
madala heitetasemega sõidukeid, võimaldavad need tootjatel müüa ka suuremal arvul 
saastavamaid autosid, mis raskendab CO2-ga seotud eesmärgi saavutamist. Arvamuse 
koostaja soovitab võtta selle asemel kasutusele paindlikud volitused sarnaselt Kalifornias 
vähese CO2-heitega sõidukitele antud volitustele. See kiirendab alternatiivtoitega (nt 
elektriakud ja kütuseelemendid) rongide väljatöötamist ja kasutuselevõtmist ning tagab 
piisavad investeeringud väga madala heitega tehnoloogiasse. See oleks nö kiiretele 
tegutsejatele nende keskmise CO2-heite 2025. aasta sihttaseme alandamisega stiimuliks, nähes 
samal ajal ette 2020. aasta järgseks perioodiks lisatäiustuste tegemise kohustuse oma 
tavasõidukitel selliste tootjate puhul, kes otsustavad väga madala heitetasemega sõidukite 
kiiresse kasutuselevõttu mitte panustada. 

Väga madala heitetasemega sõidukite nõudlust ergutavate parimate tavade väljaselgitamiseks 
ja levitamiseks tuleb komisjonil, liikmesriikidel ning piirkondlikel ja kohalikel võimudel tööd 
teha, et mõnes Euroopa riigis täheldatud tervitatavat läbimüügi kasvu võiks edaspidi näha 
kõikides liikmesriikides. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

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) Sõidukite tõhususe suurendamiseks 
arendatava kõrgtehnoloogia ülemaailmne 
turg on kasvav turg. Selle turu edasi 
arendamine on kooskõlas strateegia 
„Euroopa 2020” juhtalgatusega 
„Ressursitõhus Euroopa”, mis toetab 
üleminekut ressursitõhusale ja vähem 
CO2-heidet tekitavale majandusele, et 
kasv oleks jätkusuutlik. Innovatsiooni 
edasiseks ergutamiseks selles valdkonnas 
tuleks käesolevas määruses kehtestada 
2025. aastasse ulatuv pikaajaline sihttase. 

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Võttes arvesse, et väga väikese CO2-
heitega sõidukite esimese põlvkonnaga 
seotud teadus- ja arendustegevuskulud ning 
ühe ühiku tootmise kulud on väga suured, 
on asjakohane ajutiselt ja piiratud määral 
kiirendada ja lihtsustada korda, mille 
kohaselt tuuakse selliseid sõidukeid liidu 
turule nende turustamise algjärgus.

(3) Võttes arvesse, et väga väikese 
süsinikdioksiidiheitega sõidukite esimese 
põlvkonnaga seotud teadus- ja 
arendustegevuskulud ning ühe ühiku 
tootmise kulud on väga suured, on 
asjakohane ajutiselt ja piiratud määral 
kiirendada ja lihtsustada korda, mille 
kohaselt tuuakse selliseid sõidukeid liidu 
turule nende turustamise algjärgus. Väga 
väikese süsinikdioksiidiheitega sõidukite 
nõudlust ergutavate parimate tavade 
väljaselgitamiseks ja levitamiseks tuleb 
komisjonil, liikmesriikidel ning 
piirkondlikel ja kohalikel võimudel tööd 
teha, et mõnes Euroopa riigis täheldatud 
tervitatavat läbimüügi kasvu võiks 
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edaspidi näha kõikides liikmesriikides. 

Or. en

Muudatusettepanek 3

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 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 süsinikdioksiidiheite
kulutõhusaks vähendamiseks vajaliku 
tehnoloogia väljatöötamisele. Seepärast 
tuleks need aspektid uuesti läbi vaadata 
ning komisjon peaks koostama aruande
uute sõiduautode süsinikdioksiidiheite
sihttasemete kohta 2020. aasta järgsel 
perioodil, sealhulgas 2025. aasta 
sihttaseme 70 g CO2/km kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 4

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 

(8) Määruses on sätestatud, et komisjon 
viib läbi mõju hindamise katsemenetluste 
läbivaatamiseks, et kajastada sõiduautode 
süsinikdioksiidiheite tegelikke muutusi.
Liidu reguleeriva menetluse praegune 
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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.

kasutamine süsinikdioksiidi eriheite 
mõõtmisel põhjustab heitetaseme 
registreerimist madalamana, kui see on 
teedel liikuvate sõidukite puhul tegelikult.
Mõõtmismenetlust, millele viidatakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
juuni 2007. aasta määruses (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 
rakendusmeetmetes, tuleb niisiis 
nimetatud lahknevuse kaotamiseks muuta 
võimalikult kiiresti, hiljemalt 2014.
aastaks. 
Ka katsemenetlused on praegu 
läbivaatamisel ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjonis World Light Duty 
Test-menetluse väljatöötamise raames, 
kuid töö ei ole veel lõpetatud. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Süsinikdioksiidiheite mõõtmine 
toimub ka edaspidi vastavalt määrusele 
(EÜ) nr 715/2007 ja selle 
rakendusmeetmetele ning innovaatiliste 
tehnoloogialahenduste abil, kuni senine 
menetlus asendatakse uue, täiuslikuma ja 
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representatiivsema ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni World Light Duty 
Test-põhise menetlusega. Niisiis tuleks 
määruses (EÜ) nr 715/2007 viidatud liidu 
mõõtmismenetlust 2014. aastaks muuta 
selliselt, et see kajastaks täpsemalt teedel 
liikuvate sõidukite tegelikku 
süsinikdioksiidiheite taset. 

Or. en

Muudatusettepanek 6

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 
jalajälje 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.
Kuid arvestades asjaolu, et sõiduki 
jalajälje kasutamisel kasulikkuse 
parameetrina on häid külgi ning kulud on 
väiksemad, tuleks 2025. aasta sihttaseme 
puhul kasutada kasulikkuse parameetrina 
sõiduki jalajälge ning tootjatele jätta 
võimalus kasutada jalajälge ajavahemikul 
2015–2020.

Or. en

Muudatusettepanek 7

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 järgmine lõik:
„Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute sõiduautode 
keskmise heite sihttasemeks 70 g CO2/km, 
mida mõõdetakse kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 715/2007 ja selle 
rakendusmeetmetega ning määruse (EÜ) 
nr 692/2008 XII lisaga.”

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta resolutsioonis (2007/2119(INI)) nimetatud 
2025. aastaks seatud sihttase 70 g CO2/km tagab, et investeeringud alternatiivtoitega rongide 
väljaarendamisse jätkuvad, ning loob Euroopa kõrgtehnoloogiasektoris täiendavaid töökohti. 
2030. aastaks luuakse 110 000 uut töökohta tootmises ning teadus- ja arendustegevuses,
eelkõige keemia- ja elektroonikatööstuses, vajaduse tõttu toota rohkem kütusesäästlikke 
sõidukeid (McKinsey).

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 5 järele lisatakse järgmine artikkel. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 5a „Artikkel 5a

Erisoodustused eesmärgi 95 g CO2
kilomeetri kohta saavutamiseks

Paindlikud volitused seoses madala 
süsinikdioksiidiheitega sõidukitega

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. Et teha kindlaks, kas tootja peab kinni 
artiklis 4 nimetatud talle määratud 
eriheite sihttasemest, võttes arvesse, et 
väga madala süsinikdioksiidiheitega 
sõidukite esimese põlvkonnaga seotud 
teadus- ja arendustegevuse kulud ning 
tootmisühiku kulud on suured, ning 
tunnistades vajadust nende sõidukite liidu 
turule toomise protsessi kiirendada ja 
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hõlbustada, muudetakse alates 2020. 
aastast eriheite sihttasemeid järgmiselt: 

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

a) kui tootja turustab alla 1 % uutest 
sõiduautodest süsinikdioksiidi eriheitega 
alla 35 g CO2/km, väheneb eriheite 
sihttase 2 grammi võrra;

b) kui tootja turustab alla 2 % uutest 
sõiduautodest süsinikdioksiidi eriheitega 
alla 35 g CO2/km, väheneb eriheite 
sihttase 1 grammi võrra;
c) kui tootja turustab üle 3% uutest 
sõiduautodest süsinikdioksiidi eriheitega 
alla 35 g CO2/km, suureneb eriheite 
sihttase 1 grammi võrra;
d) kui tootja turustab üle 4% uutest 
sõiduautodest süsinikdioksiidi eriheitega 
alla 35 g CO2/km, suureneb eriheite 
sihttase 2 grammi võrra.
2. Liikmesriigid teevad alates ...+ igal 
aastal 28. veebruariks avalikult teatavaks 
eelmise kalendriaasta selliste sõidukite 
arvu tootja kohta, mille süsinikdioksiidi 
eriheide on alla 35 g CO2/km. 
3. Alates ...+ arvutab komisjon iga aasta 
28. veebruariks eelnevate kalendriaastate 
kohta välja, mil määral paindlike 
volitustega kogutud või kaotatud ühikud 
mõjutavad artiklis 1 sätestatud 
sihttasemeid.
____________________
+väljaannete talitus: palun lisada 
käesoleva määruse jõustumise aasta.

Or. en

Muudatusettepanek 9

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

(4 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7a
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 
tavapärase kasutusaja jooksul 
tavapärastes tingimustes. 
2. Kasutusel olevate sõidukite 
vastavuskatsete tulemustele lisatakse 
aruanne sõltumatu sertifitseeritud asutuse 
läbiviidud 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 
eelnevate aastate keskmise 
süsinikdioksiidi eriheite ümber, et teha 
kindlaks vastavus artikli 8 kohaselt 
kehtestatud eriheite sihttasemele. 
Ümberarvutuste põhjal tuleb eriheite 
lubatud taseme mis tahes ületamise korral 
tasuda ülemäärase heite maksu vastavalt 
artiklile 9.
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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 10

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. välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 11

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 süsinikdioksiidheite
sihttasemed 2020. aastale järgnevaks 
perioodiks, sealhulgas sihttase 70 g 
CO2/km 2025. aastaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 12

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:

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

kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),

M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus

a = 0,0333.

Kasutada tuleks üht järgmistest 
valemitest:

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

M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus
a = 0,0333.

ii) süsinikdioksiid eriheite tase = 95 + b × 
(F - F0),
kus:
F = sõiduki jalajälg 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 
jalajälje-põhine valem, mida kohaldataks paralleelselt massipõhise valemiga. Tootjatele 
pakutav paindlik võimalus valida sõiduki massil või jalajäljel põhineva sihttaseme vahel 
tähendaks neile ka väiksemaid üldkulusid süsinikdioksiidiheite sihttasemete järgimisel.
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Muudatusettepanek 13

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:
„(ca) alates 2025. aastast:
süsinikdioksiid eriheite tase = 70 + a × (F 
- F0),
kus:
F = sõiduki jalajälg ruutmeetrites (m²)
F0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus
a = 60 %-line piirnormi kõvera tõus.”

Or. en


