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LÜHISELGITUS

1. Määruse ettepanek põhineb eeldusel, et väikeste tarbesõidukite kütusekulu vähendamine 
vähendab transpordisektori üldist CO2-heite taset ja leevendab seega kliimamuutust.

2. Ettepanekuga määratakse uute väikeste tarbesõidukite CO2-heite piirmäärad ELis. Igale 
tootjale või importijale, kes kindlaksmääratud tähtajaks nõudeid ei täida, määratakse 
trahv.

3. Euroopa Komisjoni eesmärgiks on kindlustada, et tootjad tooksid turule uusi, väiksema 
CO2-heitega sõidukeid. See võimaldab kasutajatel oma sõidukiparki uuendada ja 
vähendada oma osa transpordisektori CO2-jalajäljest.

4. Samas on kaheldav, kas käesoleva ettepaneku abil see eesmärk saavutatakse, sest:
i) kliimamuutusena kirjeldatud suundumuste ja inimtegevuse (k.a transport) seos on 

üldtunnustatud, kuid seda ei ole veel lõplikult tõestatud;
ii) CO2 heitkogused sõltuvad suurel määral sõidukite kütusekulust ja ei ole seega 

seotud üksnes mootoritehnoloogiaga, vaid ka sõiduki muude omadustega (rehvid, 
kütuse kvaliteet) ja kasutustingimustega (infrastruktuuri kvaliteet, kiirus, 
liiklustihedus, koorma mass jne);

iii) seetõttu ei tarvitse ainuüksi tehnoloogiale keskendumine soovitud tulemust anda;
iv) ettepanekus, mis on koostatud sõiduautode määruse (määrus (EÜ) nr 443/2009) 

alusel, ei võeta piisavalt arvesse põhilisi erinevusi sõiduautode ja väikeste 
tarbesõidukite vahel, samas aga on eesmärgid veelgi nõudlikumad – tähtajad on 
lühemad ja trahvid suuremad (120 eurot 95 euro asemel);

v) esitatud meetmed on keskendatud majandusahela pakkumispoolele, ei püüta aga 
õhutada nõudmist täiustatud väikeste tarbesõidukite järele (stiimulid kasutajatele 
ja ostjatele) ega käsitleta muid olulisi kütusekuluga seotud küsimusi;

vi) eesmärkide 175 (2016) ja 135 (2020) g CO2/km saavutamiseks tuleb 
autotööstusel teha suuremaid investeeringuid uue tehnoloogia arendamisse;

vii) need investeeringud mõjutavad sõidukite hinda (kuni 10% suurune hinnatõus), 
vähendades nende taskukohasust ja seega kasutajate huvi neid osta (see sunnib 
neid kasutama oma olemasolevat sõidukiparki, mille kütusekulu ja CO2-heite 
näitajad on suuremad, ning mõnes riigis võib viia isegi kasutatud autode impordi 
suurenemiseni);

viii) autotööstusele tekitab raskusi ka see, et nõudmine uute autode järele on 
majanduskriisi tõttu kiiresti vähenenud; potentsiaalseid kohustuslikke 
investeeringuid uude tehnoloogiasse on seetõttu raske saavutada ja see vähendab 
tööstusharu tulusust (eriti kui arvesse võtta 2020. aastaks seatud 135 g CO2/km 
eesmärki);

ix) pealegi on autotööstus juba kohustatud kasutama suure osa teadus- ja 
arendustegevuse kuludest Euro 5 ja Euro 6 eesmärkide saavutamiseks.

5. On tekkinud tõsiseid kahtlusi, kas kavandatud meetmed aitavad saavutada esialgse 
eesmärgi, milleks on kliimamuutuse ennetamine, ja kas esitatud eesmärgid ning tähtajad 
on realistlikud ning saavutatavad.
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6. Tuleks võtta arvesse järgmist:

i) määrusi n r 2007/46, 715/2007 ja 443/2009;
ii) kõnealuse sektori suhteliselt väikest osa CO2 heite kogumahust;
iii) vajadust suurendada kütusetarbimise tõhusust ja seega vähendada 

transpordisektori CO2-heite taset, et parandada õhu kvaliteeti;
iv) varem võetud vabatahtlikke kohustusi (nt Rahvusvahelise Maanteeveo Liidu 

resolutsioon vabatahtliku kohustuse kohta vähendada CO2-heidet 2030. aastaks 
30% võrra);

v) käitajate nõudmisest tulenevat üldist kütusetarbimise tõhususe suurenemist selles 
ülimalt konkurentsitihedas tööstusharus;

vi) asjaolu, et väikeste tarbesõidukite kütusekulu on juba püütud optimeerida ja 
seega on edasise täiustamise võimalused vähenenud;

vii) väikeste tarbesõidukite spetsiifilist tootmistsüklit (ligikaudu 10 aastat), mis on 
pikem kui sõiduautodel;

viii) ohtu, et väikeste tarbesõidukite klassid, mille puhul ei suudeta eesmärke 
saavutada, kaovad kasutuselt, sest kasutajad eelistavad suuremat tüüpi sõiduki 
asemel osta mitu väiksema heitega sõidukit;

ix) ohtu, et spetsiifiliste väikeste tarbesõidukite liikide puhul, mida kasutavad nt 
politsei, päästeteenistused või muud üldhuvi pakkuvad teenistused, ei suudeta 
eesmärke täita;

x) majanduslangust ja selle ränka mõju autotootjatele ning kasutajatele;
xi) tööstuse (tootjate) toetamise vajadust, selle asemel et koormata neid kulukate 

meetmetega (või isegi trahvidega);
xii) vajadust toetada ettevõtjaid (kasutajaid), selle asemel et küsitavate poliitiliste 

meetmetega lisakulusid tekitada;
xiii) täiendavate stiimulite vajadust, et toetada nõudmist tõhusama kütusetarbimisega 

sõidukite järele ja niisuguste sõidukite kasutamist;
xiv) ohtu, et uuendusliku, kuid ebapraktilise poliitikaga suurendatakse tööstuse ja 

sellega seotud valdkondade praktilist koormust;
xv) transpordi- ja turismikomisjoni rolli liikuvuse edendajana ELis.

Raportööri ettepaneku põhipunktid on seega:

 lükata määruse jõustumist edasi (175 g CO2/km eesmärgi jaoks kolme aasta võrra);
 vähendada 2020. aasta eesmärki, seades135 g CO2/km asemel sihiks 162g CO2/km;
 kasutada ülemäärase heite maksust saadud tulu projektide rahastamiseks, mille 

eesmärgiks on transpordi keskkonnamõju vähendamine;
 lisaks muudele muudatustele täiustada erisoodustuste meetmeid ning ühtlustada 

väikeste tarbesõidukite ja sõiduautode puhul määratavaid trahve.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite 
CO2-heite vähendamist käsitleva ühenduse 
strateegiaga kehtestati terviklik 
lähenemisviis, millega püütakse saavutada 
ühenduse sihttase 120 g CO2/km 2012. 
aastaks ning samal ajal ka esitada 
pikemaajaline kava heite edasise 
vähendamise kohta. Määruses (EÜ) nr 
443/2009 on kõnealust pikemaajalist 
seisukohta arvesse võetud ja kehtestatud 
uute autode keskmiseks heitetasemeks 95 g 
CO2/km. Selleks et tagada kooskõla 
kõnealuse lähenemisviisiga ja ettevõtjatele 
plaanimiskindlus, tuleks kehtestada samuti 
väikeste tarbesõidukite CO2 eriheite 
pikaajaline sihttase, mis tuleb saavutada 
2022. aastal. Keskmise heitetaseme 
eesmärk 135 g CO2/km tuleb saavutada 
2022. aastaks. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Tootjate kinnipidamist käesoleva 
määruse kohastest sihttasemetest tuleks 
hinnata ühenduse tasandil. Tootja, kelle 
puhul CO2 eriheite keskmine tase ületab 
käesoleva määrusega lubatud taset, peaks 
alates 2014. aasta 1. jaanuarist iga 
kalendriaasta kohta tasuma ülemäärase 
heite maksu. Maksu summa peaks sõltuma 

(20) Tootjate kinnipidamist käesoleva 
määruse kohastest sihttasemetest tuleks 
hinnata ühenduse tasandil. Tootja, kelle 
puhul CO2 eriheite keskmine tase ületab 
käesoleva määrusega lubatud taset, peaks 
alates 2014. aasta 1. jaanuarist iga 
kalendriaasta kohta tasuma ülemäärase 
heite trahvi. Trahvi summa peaks sõltuma 
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sellest, mil määral tootja heite sihttaset 
ületas. Kooskõla tagamiseks peaks 
maksusüsteem olema analoogne määruses 
(EÜ) nr 443/2009 sätestatud süsteemiga. 
Ülemäärase heite maksude summad 
peaksid Euroopa Liidu üldeelarves 
kajastuma tuluna.

sellest, mil määral tootja heite sihttaset 
ületas. Kooskõla tagamiseks peaks 
trahvide süsteem olema analoogne 
määruses (EÜ) nr 443/2009 sätestatud 
süsteemiga. Ülemäärase heite trahvide
summad peaksid Euroopa Liidu 
üldeelarves kajastuma tuluna.
(Selle muudatusettepaneku eesmärgiks on 
asendada mõiste „maks” mõistega 
„trahv”. Terminit kohaldatakse kogu teksti 
ulatuses.)

Selgitus
Selle muudatusettepaneku eesmärgiks on asendada mõiste „maks” mõistega „trahv”. 
Terminit kohaldatakse kogu teksti ulatuses (põhjendused 23 ja 26 ning artiklid 6, 8, 10 ja 12).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Et tagada komplekteeritud 
sõidukite CO2-heite ja kütusesäästlikkuse 
näitajate representatiivsus, peaks 
komisjon vajaduse korral kaaluma 
tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide 
läbivaatamist.

Selgitus

Et võtta arvesse tingimusi, mis on seotud mitmeastmeliselt komplekteeritavate sõidukitega, 
mis pärast esimest tootmisfaasi peavad läbima veel vähemalt ühe komplekteerimisfaasi 
erineva tootja juures, on Euroopa Komisjon esitanud esialgsele ettepanekule soovitavad 
muudatused. Käesolev muudatusettepanek kajastab neid soovitusi.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Kiiruspiirikute kasulik mõju 
keskkonnakaitse ja energiatarbimise, 
mootori ja rehvide kulumise ning 
liiklusohutuse seisukohast aitab käesoleva 
määruse eesmärke saavutada.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Maanteesõidukite kiirusel on suur 
mõju nende kütusetarbimisele ja CO2-
heitele. Lisaks võib väikeste tarbesõidukite 
kiiruse piirangute puudumise korral 
tekkida konkurents seoses 
maksimumkiirusega, mille tulemuseks 
võivad olla ülemõõdulised jõuseadmed ja 
ebatõhusus aeglasemal töörežiimil. 
Seepärast on asjakohane uurida, kuivõrd 
otstarbekas on laiendada nõukogu 
direktiivi 92/6/EMÜ (teatavate 
kategooriate mootorsõidukite 
kiiruspiirikute paigaldamise ja kasutamise 
kohta ühenduses) reguleerimisala nii, et see 
hõlmaks ka käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid väikesi 
tarbesõidukeid.

(24) Maanteesõidukite kiirusel on suur 
mõju nende kütusetarbimisele ja CO2-
heitele. Lisaks võib väikeste tarbesõidukite 
kiiruse piirangute puudumise korral 
tekkida konkurents seoses 
maksimumkiirusega, mille tulemuseks 
võivad olla ülemõõdulised jõuseadmed ja 
ebatõhusus aeglasemal töörežiimil. 
Seepärast on asjakohane laiendada 
nõukogu direktiivi 92/6/EMÜ (teatavate 
kategooriate mootorsõidukite 
kiiruspiirikute paigaldamise ja kasutamise 
kohta ühenduses) reguleerimisala nii, et see 
hõlmaks ka käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid väikesi 
tarbesõidukeid.

Selgitus

Raskeveokitest erinevalt ei ole väikesed tarbesõidukid praegu kiiruspiirikutega varustatud. 
Kiiruspiirikud on väga kulusäästlik viis vähendada kütusekulu ja CO2 heitkoguseid ning 
aidata kaasa liiklusohutusele. Direktiivi 92/6/EMÜ (mida on muudetud direktiiviga 
2002/85/EÜ) reguleerimisala tuleb laiendada, nii et see hõlmaks ka väikeseid tarbesõidukeid 
käesoleva määruse sätete raames.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse, et 
alates 2020. aastast on ühenduses 
registreeritud uute väikeste tarbesõidukite 
puhul keskmine heitetase 135 g CO2/km.

2. Käesoleva määrusega kehtestatakse, et 
alates 2022. aastast on ühenduses 
registreeritud uute väikeste tarbesõidukite 
puhul keskmine heitetase 135 g CO2/km. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) „CO2 eriheite keskmine tase” – kõigi 
tootja toodetud uute väikeste tarbesõidukite 
CO2 eriheite keskmine tase;

a) „CO2 eriheite keskmine tase” – kõigi 
tootja toodetud artiklis 2 osutatud uute 
väikeste tarbesõidukite CO2 eriheite 
keskmine tase;

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) „CO2 eriheide” – väikese tarbesõiduki 
heide, mida on mõõdetud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 715/2007 ning mis on 
kindlaks määratud vastavustunnistusel CO2
heite kogusena (kombineeritult);

f) „CO2 eriheide” – väikese tarbesõiduki 
heide, mida on mõõdetud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 715/2007 ning mis on 
kindlaks määratud komplektse või 
komplekteeritud sõiduki 
vastavustunnistusel CO2-heite kogusena 
(kombineeritult);

Selgitus

Et võtta arvesse tingimusi, mis on seotud mitmeastmeliselt komplekteeritavate sõidukitega, on 
Euroopa Komisjon esitanud esialgsele ettepanekule soovitavad muudatused. Käesolev 
muudatusettepanek kajastab neid soovitusi.
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Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „komplektne sõiduk” – sõiduk, mida 
ei ole vaja komplekteerida, et täita
direktiivi 2007/46/EÜ asjakohaseid 
tehnilisi nõudeid;

Selgitus

Õigusakti ettepanek hõlmab komplektseid sõidukeid.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) „jalajälg” – sõiduki rööpme ja 
teljevahe korrutis, nagu see on märgitud 
vastavustunnistusel ja määratletud 
direktiivi 2007/46/EÜ I lisa punktides 2.1 
ja 2.3.

(Tõlkija märkus: II lisa B osa punktis 5 on mõiste erinevalt tõlgitud ja tuleks ära muuta.)

Selgitus

Kooskõlla viimiseks II lisa B osa punktiga 5.
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Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui andmed komplekteeritud sõiduki 
eriheite kohta ei ole kättesaadavad, 
kasutab baassõiduki tootja selle keskmise 
CO2 eriheite määramiseks baassõiduki 
eriheidet.

Selgitus

Et võtta arvesse tingimusi, mis on seotud mitmeastmeliselt komplekteeritavate sõidukitega, on 
Euroopa Komisjon esitanud esialgsele ettepanekule soovitavad muudatused. Käesolev 
muudatusettepanek kajastab neid soovitusi.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 2 – taanded 1, 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erisoodustused Erisoodustused ja finantssoodustused

Selgitus

Määruse kohaldamisala tuleb laiendada, et ergutada väikeste tarbesõidukite pargi 
uuendamist.

Muudatusettepanek 14
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Liikmesriigid võivad ette näha 
käesoleva määruse ning selle 
rakendamismeetmetega kooskõlas olevate 
sõidukite seeriatootmisele kohaldatavaid 
finantssoodustusi.
Need soodustused kehtivad kõikide uute 
sõidukite suhtes, mida pakutakse 
liikmesriigi turul müügiks ja mis vastavad 
vähemalt I lisas sätestatud eriheite 
sihttasemetele enne I lisas sätestatud 
kuupäevi, ja nende soodustuste kehtivus 
lõpeb I lisas sätestatud kuupäevadel.

Selgitus

Eesmärkide saavutamiseks tuleb stimuleerida sõidukipargi uuendamist.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b. Liikmesriigid võivad anda 
finantssoodustusi kasutusel olevate 
sõidukite moderniseerimiseks ning 
käesoleva määruse nõuetele 
mittevastavate sõidukite lammutamiseks.

Selgitus

Eesmärkide saavutamiseks tuleb stimuleerida sõidukipargi uuendamist.

Muudatusettepanek 16

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



PE439.089v02-00 12/20 AD\818160ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c. Lõigetes -1 a ja -1 b osutatud 
finantssoodustused ei tohi ühegi 
sõidukitüübi puhul ületada täiendavat 
kulu I lisas märgitud eriheite 
sihttasemetele vastamiseks kasutusele 
võetud tehnilistele seadmetele, kaasa 
arvatud seadmete sõidukile paigaldamise 
kulu.

Selgitus

Finantssoodustused peavad olema seotud lisakuludega tehnilistele seadmetele, mis 
paigaldatakse, et tagada vastavus heitkoguste piirväärtustele. 

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 d. Komisjonile teatakse lõigetes -1 a ja 
-1 b osutatud finantssoodustuste 
kehtestamise või muutmise kavadest 
piisava aja jooksul ette.

Selgitus

Komisjonil on koordineeriv roll.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – sissejuhatav osa – taanded 1, 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

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

– 1-le väikesele tarbesõidukile 2018. 
aastal. 

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Kiiruse piiramine

Väikeste tarbesõidukite tootjad tagavad 
alates 2018. aastast, et kõik artikli 2 sätete 
alusel käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluvad uued väikesed 
tarbesõidukid on varustatud 
kiiruspiirikutega, mille maksimaalseks 
kiiruseks on seadistatud 120 km/h.

Selgitus

Raskeveokitest erinevalt ei ole väikesed tarbesõidukid praegu kiiruspiirikutega varustatud. 
Kiiruspiirikud on väga kulusäästlik viis vähendada kütusekulu ja CO2 heitkoguseid ning 
aidata kaasa liiklusohutusele.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Alates 1. jaanuarist 2014 ja seejärel iga 
järgmise kalendriaasta kohta kehtestab 
komisjon rangelt ülemäärase heite maksu 
iga tootja või vajaduse korral 
heiteühenduse juhataja jaoks, kui tootja 
keskmine CO2 eriheide ületab tema eriheite 
sihttaset.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

((ülemäärane heide – 3) × 120 eurot + 45 
eurot) × uute väikeste tarbesõidukite arv;

((ülemäärane heide – 3) × 95 eurot + 45 
eurot) × uute väikeste tarbesõidukite arv; 

Selgitus

Ülemäärase heite maks peaks olema kooskõlas määruses (EÜ) nr 443/2009 (autode 
süsinikdioksiidiheide) tooduga.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

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

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2 – esimene punkt  

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„ülemäärane heide” – selline grammide 
positiivne lähima kolme kümnendkohani 
ümardatud arv kilomeetri kohta, mille 
võrra tootja CO2 eriheite keskmine tase, 
võttes arvesse artikli 11 kohaselt kinnitatud 
innovatiivsete tehnoloogialahenduste abil 
saavutatud CO2-heite vähenemist, ületas 
tootja eriheite sihttaset kalendriaastal või 
kalendriaasta osal, mille suhtes 

„ülemäärane heide” – selline grammide 
positiivne lähima kolme kümnendkohani 
ümardatud arv kilomeetri kohta, mille 
võrra tootja CO2 eriheite keskmine tase, 
võttes arvesse artikli 11 kohaselt kinnitatud 
innovatiivsete tehnoloogialahenduste ja 
artikli 5 a kohaste kiiruspiirikute 
kasutamise abil saavutatud CO2-heite 
vähenemist, ületas tootja eriheite sihttaset 
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kohaldatakse artiklis 4 sätestatud 
kohustust; ning

kalendriaastal või kalendriaasta osal, mille 
suhtes kohaldatakse artiklis 4 sätestatud 
kohustust; ning

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Ülemäärase heite maksude summad 
kajastatakse Euroopa Liidu üldeelarves 
tuluna ja neid kasutatakse ainult selliste 
projektide rahastamiseks, mille 
eesmärgiks on innovatiivsete 
tehnoloogialahenduste abil vähendada 
transpordi kahjulikku mõju keskkonnale.

Selgitus

Ülemäärase heite maksudest saadav tulu tuleks eraldada uuringuteks, mille eesmärgiks on 
parandada veelgi valdkonna keskkonnatoimet.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisa kohaselt arvutatud eriheite 
sihttasemest tehtava erandi kohaldamise 
taotluse võib esitada tootja, kelle 
valmistatud uusi väikesi tarbesõidukeid on 
ühenduses kalendriaasta kohta 
registreeritud vähem kui 22 000 ja kes:

I lisa kohaselt arvutatud eriheite 
sihttasemest tehtava erandi kohaldamise 
taotluse võib esitada tootja, kelle 
valmistatud uusi väikesi tarbesõidukeid on 
ühenduses kalendriaasta kohta 
registreeritud vähem kui 25 000 ja kes:

Selgitus

Võttes arvesse, et väiketootjate osa väikeste tarbesõidukite turust moodustab ainult 5%, 
soovitab arvamuse koostaja tõsta piirarvu 22 000 registreeritud sõidukilt (1% väikeste 
tarbesõidukite kogumüügist ELis) 25 000-le (u 1,4%). See oleks ikka veel väiksem kui arv, mis 
kiideti heaks määrusega (EÜ) nr 443/2009 uute sõiduautode süsinikdioksiidiheite 
vähendamist kohta (võrdväärne 2%-ga kogumüügist). See annaks väikeettevõtjatele suurema 
paindlikkuse majanduskriisist väljumiseks.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) kuulub sellisesse seotud tootjate rühma, 
kelle poolt kokku valmistatud uusi väikesi 
tarbesõidukeid on ühenduses registreeritud 
vähem kui 25 000 kalendriaasta kohta; või

Selgitus

Võttes arvesse, et väiketootjate osa väikeste tarbesõidukite turust moodustab ainult 5%, 
soovitab arvamuse koostaja tõsta piirarvu 22 000 registreeritud sõidukilt (1% väikeste 
tarbesõidukite kogumüügist ELis) 25 000-le (u 1,4%). See oleks ikka veel väiksem kui arv, mis 
kiideti heaks määrusega (EÜ) nr 443/2009 uute sõiduautode süsinikdioksiidiheite 
vähendamist kohta (võrdväärne 2%-ga kogumüügist). See annaks väikeettevõtjatele suurema 
paindlikkuse majanduskriisist väljumiseks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) eriheite sihttase, mis on kooskõlas 
tootja võimalustega vähendada heidet, 
sealhulgas majanduslike ja tehnoloogiliste 
võimalustega vähendada CO2 eriheidet ja 
võttes arvesse toodetava väikese 
tarbesõiduki tüübi turu eripära.

d) eriheite sihttase, mis on kooskõlas 
tööstusharu keskmiste näitajatega ja
tootja võimalustega vähendada heidet, 
sealhulgas majanduslike ja tehnoloogiliste 
võimalustega vähendada CO2 eriheidet ja 
võttes arvesse toodetava väikese 
tarbesõiduki tüübi turu eripära.

Selgitus

Samal ajal kui tööstusharul tuleb 175 g CO2/km eesmärgi saavutamiseks vähendada heidet 
14%, peavad mõned väiketootjad toime tulema üle kahe korra suurema vähendamisega. Et 
mitte väiketootjaid diskrimineerida, tuleks erandi heakskiitmisel arvesse võtta tööstusharu 
keskmist näitajat.

Muudatusettepanek 28
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab 31. detsembriks 2012 
vastu selliste innovatiivsete 
tehnoloogialahenduste heakskiitmise 
menetluse üksikasjalikud sätted vastavalt 
artikli 13 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele. Need 
üksikasjalikud sätted põhinevad järgmistel 
innovatiivsete tehnoloogialahenduste 
kriteeriumidel:

2. Komisjon võtab 31. detsembriks 2012 
vastu selliste innovatiivsete 
tehnoloogialahenduste heakskiitmise 
menetluse üksikasjalikud sätted vastavalt 
artikli 13 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele. Need 
üksikasjalikud sätted on kooskõlas 
vastavalt määruse (EÜ) nr 443/2009 
artikli 12 lõikele 2 kehtestatud sätetega ja
põhinevad järgmistel innovatiivsete 
tehnoloogialahenduste kriteeriumidel:

Selgitus

Sõiduautode süsinikdioksiidiheidet reguleeriva määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 12 lõikes 2 
sätestatakse, et 2010. aastaks võtab komisjon vastu selliste uuenduslike tehnoloogiate 
heakskiitmise menetluse üksikasjalikud sätted.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 31. oktoobriks 2016. aastal ja 
pärast seda iga kolme aasta järel võetakse 
vastu meetmed I lisa muutmiseks, et 
kohandada selles osutatud arvu M0 uute 
väikeste tarbesõidukite keskmise massiga 
eelmisel kolmel kalendriaastal.

Hiljemalt 31. oktoobriks 2016. aastal ja 
pärast seda iga kolme aasta järel võetakse 
vastu meetmed I lisa muutmiseks, et 
kohandada selles osutatud arvu M0 eelmisel 
kolmel kalendriaastal registreeritud uute 
väikeste tarbesõidukite keskmise massiga.
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Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

viisid, kuidas saavutada 2022. aastaks
kaugema tuleviku sihttase 135 g CO2/km 
kulusäästlikult, kui mõjuhinnangu 
ajakohastatud tulemuste alusel kinnitatakse 
kõnealuse sihttaseme otstarbekus; ning 

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7. Vajaduse korral kehtestab komisjon 
2014. aastaks menetluse komplekteeritud 
sõidukite CO2-heite ja kütusesäästlikkuse 
representatiivväärtuste määramiseks.

Selgitus

Et võtta arvesse tingimusi, mis on seotud mitmeastmeliselt komplekteeritavate sõidukitega, on 
Euroopa Komisjon esitanud esialgsele ettepanekule soovitavad muudatused. Käesolev 
muudatusettepanek kajastab neid soovitusi.

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Teksti sidususe huvides.

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Et võtta arvesse tingimusi, mis on seotud mitmeastmeliselt komplekteeritavate sõidukitega, on 
Euroopa Komisjon esitanud esialgsele ettepanekule soovitavad muudatused. Käesolev 
muudatusettepanek kajastab neid soovitusi.
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