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LÜHISELGITUS

Sõiduautode 2020. aasta sihttase 95 g CO2/km tähendab aastase kütusetarbimise vähendamist 
27 % võrra võrrelduna 2015. aasta sihttasemega 130 g. Selline suund soodustab tõenäoliselt 
uurimis- ja uuendustegevust autotööstuses, edendab keskkonnasõbralikku majanduskasvu ja 
tööhõivet ning arendab ELi tööstuse rahvusvahelist konkurentsivõimet, vähendades samal ajal 
ELi sõltuvust nafta impordist.

Arvestades ulatuslikku toetust käesoleva õigusakti ettepaneku eesmärkidele, teeb raportöör 
mõned muudatusettepanekud selle eesmärkide üldiseks tugevdamiseks.

i) Sihttase pärast 2020. aastat

Komisjoni ettepaneku nõrk külg on nägemuse puudumine 2020. aasta järgseks ajaks. Kuigi 
võib osutuda võimatuks ennustada tehnoloogilise arengu täpset suunda 2025. aastaks, annab 
2025. aastaks sihttaseme seadmine a) kindluse plaanide ja investeeringute tegemiseks 
autotööstuses; b) soodustab ülimadala süsinikdioksiidiheitega sõidukite kasutamist turul; 
c) säilitab ELi ülemaailmse juhtpositsiooni puhtamate kütusesäästlike autode tootmisel; ja 
d) saadab selge poliitilise sõnumi heite jätkuva vähendamise vajalikkusest. Euroopa 
Parlamendil on võimalus juhtida arutelu, mis puudutab 2020. aasta järgset perioodi.

Raportöör pakub 2025. aasta sihttasemeks vahemikku 65–75 g CO2/km. Täpse sihttaseme 
peaks pakkuma komisjon 2014. aasta lõpul esitatavas seadusandlikus ettepanekus, võttes 
arvesse ülimadala süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate eeldatavat kasutuselevõttu turul.
Tuleb märkida, et USAs on 2025. aasta sihttase juba kehtestatud.

ii) Alternatiivne erisoodustuste kava

Komisjoni ettepanek tutvustab ajavahemiku 2020–2023 erisoodustuste kava autodele, mis 
tekitavad vähem kui 35 g CO2/km, korrutusteguriga 1,3, kusjuures neid erisoodustusi võib 
kava kehtivuse ajal kohaldada kokku 20 000 sõiduki suhtes ühe tootja kohta. Erisoodustuste 
nõrkus seisneb selles, et kuigi need suunavad autotoojaid valmistama rohkem väga madala 
heitetasemega sõidukeid, võimaldavad need tootjatel müüa ka suuremal arvul saastavamaid 
autosid, mis raskendab CO2 sihttaseme saavutamist.

Raportöör soovitab alternatiivset kava, mille eesmärk on lihtsustada ja kiirendada rohkemate 
ülimadala süsinikdioksiidiheitega sõidukite ELi turule toomise protsessi, motiveerides ja 
soosides tootjaid, kes on investeerinud vähesaastavatesse tehnoloogiatesse. Tootjatel, kelle 
müügimahust üle 5 % moodustavad autod heite näitajaga alla 50 g CO2/km, lubatakse 
sihttaset tõsta 2 g võrra (nt 95 g asemel 97 g CO2/km), seevastu tootjatel, kellel sellised autod 
annavad müügimahust alla 4 %, alandatakse sihttaset 1 g võrra.

iii) Kasulikkuse parameeter – mass või katteala

Ehkki sõiduki kaal mõjutab väga tugevalt kütuse tarbimist ja CO2-heidet, on komisjoni 
ettepanekus säilitatud massipõhine kasulikkuse parameeter. Mõjuhinnang näitab kulude 
kokkuhoidu, kui kasutada kasulikkuse parameetrina massi asemel katteala, sest massi 



PE504.115v02-00 4/20 AD\931492ET.doc

ET

kasutamine parameetrina ei soodusta sõidukite kaalu vähendamist. Kui kasulikkuse 
parameetrina kasutatakse katteala, on sõiduauto ehituse muutmiseks vähem valestiimuleid.
Katteala võimaldaks kasutada nõuete täitmise ühe võimalusena sõidukite kaalu vähendamist.

Vaatamata katteala eelistele ei aitaks kasulikkuse parameetri muutmine kavandamiskindlust 
suurendada, sest väga suure tõenäosusega on tootjad kavandanud oma nõuete täitmise viisi 
2020. aastani eeldusel, et praegust parameetrit kasutatakse ka edaspidi. Seetõttu soovitab 
raportöör kahest skeemi, kus alates 2016. aastast võib katteala kasutada massi asemel. Kui 
lasta tootjatel massi ja katteala parameetrite vahel valida, vähendaks see üldiselt nende 2020. 
aasta sihttaseme saavutamise kulusid.

iv) Lahknevused tüübikinnituse ja tegeliku CO2-heite vahel (katsetsükkel)

Oluline murettekitav küsimus on kasvav lõhe sõiduautode tüübikinnituse andmete ja nende 
tegeliku süsinikdioksiidiheite vahel. Erialakirjanduse ülevaate ja tüübikinnitus- ja 
katseasutustest pärinevate andmete põhjal selgub, et järjest enam kasutatakse ära paindlikke 
võimalusi uute sõidukite CO2-heite vähendamiseks. Sõiduautode suhtes hinnatakse, et 
paindlike võimaluste rakendamine on viimase kümnendi jooksul võimaldanud vähendada 
registreeritud tüübikinnitusega sõidukite CO2-heidet ligikaudu 11 % võrra, (kõikumine 6–16 
%) mis moodustab vähemalt 1/3 aastatel 2002–2010 saavutatud heite vähendamisest (kogu 
saavutatud vähenemisest 26,8 g/km annab see 9,3 g/km).1

Paindlike võimaluste suurema ärakasutamise võimalik mõju ei ole oluline mitte üksnes 
õiguslikust seisukohast. Tüübikinnituse katsetel ilmnev heite vähenemine ei tulene sõidukite 
tehnoloogilisest arendamisest ega vii kütusetarbimise piiramiseni tegelikus liikluses. See 
tähendab, et sõidukid ei paku lõppkasutajale lubatud kütusekulu vähenemist ja see eksitab 
tarbijaid. Tarbijate rahulolematus tegeliku kütusekulu näitajatega võib lõpuks tuua kaasa 
toetuse vähenemise ELi CO2-heite poliitikale. Samuti võivad eri tootjate paindlikkustasemete 
lahknevused tekitada ebaausat konkurentsi.

Raportöör rõhutab vajadust muuta määrust (EÜ) nr 715/20072, et tagada katsemenetluste 
vastavus tegelikus liikluses tekkivale CO2-heitele. Selleks tehakse alljärgnevad 
muudatusettepanekud.

                                               
1 Vt komisjoni tellimusel läbi viidud uurimusi:
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/note_2012_en.pdf.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (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.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
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 antud 
määruse raames CO2-heite mõõtmiseks 
kasutatud katsemenetlused ei ole ära 
hoidnud üha suuremat paindlike 
võimaluste kasutamist tootjate poolt, mis 
on küll väidetavalt CO2-heidet 
vähendanud, kuid see ei tulene 
tehnoloogia täiustamisest ning tegelikus 
maanteeliikluses ei õnnestu neid näitajaid 
saavutada. Seetõttu tuleks määrus (EÜ) 
nr 715/2007 kiiremas korras ja hiljemalt 
2014. aasta lõpuks läbi vaadata, tagamaks 
et katsemenetlused kajastavad 
adekvaatselt tegelikus maanteeliikluses 
tekkivaid CO2 heitkoguseid. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
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Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Selleks, et kiirendada väga väikese 
CO2-heitega sõidukite ja/või elektriautode 
turule sisenemist, tuleb arendada kogu 
liidus välja asjakohane taristu sõidukite 
varustamiseks alternatiivkütuste ja 
elektrienergiaga, sealhulgas tihe 
laadimispunktide võrgustik kõigis 
sobilikes kohtades, kus palju 
elektriautosid mitmeid tunde pargib, 
näiteks „pargi ja reisi” tüüpi parklates. 
Elektriautod peaksid salvestama eelkõige 
tuule- ja/või päikeseenergiast toodetud ja 
ülejäävat elektrivoolu. Lisaks tuleks kogu 
Euroopas võtta kasutusele vahetatavad 
registreerimismärgid, et lühematel 
pendelsõitudel saaks kasutada rohkem 
elektriautosid. 

Selgitus

Elektriautod on eriti otstarbekad siis, kui nad kasutavad tuule- ja/või päikeseenergiast 
toodetud ülejäävat elektrivoolu. Selleks on vaja siiski vastavat taristut. Lisaks võiks 
vahetatavate registreerimismärkide kasutuselevõtt (Saksamaa ja Austria eeskujul) pakkuda 
inimestele stiimulit soetada (igapäevasteks) pendelsõitudeks väike elektriauto, samas kui 
perekondlikeks sõitudeks saab kasutada suuremat autot.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
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 

(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 
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tootjate suhtes, kes toodavad aastas alla
500 uue sõiduauto.

tootjate suhtes, kes toodavad aastas alla
1000 uue sõiduauto.

Selgitus

Tekkiva suure halduskoormuse tõttu tuleks erandit kohaldada kõige väiksemate tootjate 
suhtes, kes toodavad aastas alla 1000 uue sõiduauto.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
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 
ja sõidukiklasse käsitlevad normid oleksid 
ranguse poolest võrreldavad.

(8) Määruses on sätestatud, et komisjon 
viib läbi mõju hindamise katsemenetluste 
läbivaatamiseks, et kajastada sõiduautode 
CO2-heite tegelikke muutusi. Seda tööd 
tehakse ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjonis World Light Duty 
Test-menetluse (WLTP) väljatöötamise 
raames, milline menetlus tuleks valmimise 
järel võimalikult kiiresti lisada liidu 
õigusaktidesse. Komisjon peaks kaaluma 
vajadust täiendada WLTP-d selle liidu 
õigusesse lisamisel lisasätetega, tagamaks 
et katsemenetlused annaksid täpse pildi 
maanteedel tegelikes sõidutingimustes 
tekkivatest heitkogustest. 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.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12
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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 ja 
katteala näitajate muutumisele ning 
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.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
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 

(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, 
kuna tootjad on kavandanud oma nõuete 
täitmise viisi 2020. aastani eeldusel, et 
praegust parameetrit kasutatakse ka 
edaspidi. Kulude vähendamine ning kasu 
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parameetriks oleks sõiduki katteala. põhjendaksid siiski sõiduki katteala 
kasutamist kasulikkuse parameetrina 
pärast 2025. aastat. Selleks, et tagada 
tulevikus ühtlane üleminek massilt 
kattealale, on seega kohane võtta 
kasutusele kattealal põhinev valem, mida 
tootjad saavad kasutada alates 2016. 
aastast massipõhise valemi alternatiivina.

Selgitus

Katteala peamine eelis massi ees on, et see ei diskrimineeri CO2-heite vähendamise 
strateegiana kergekaaluliste sõidukite kasutamist. Praeguse massipõhise süsteemi juures on 
kaalu vähendamine ebasoodne. Kui sõidukitootja vähendab oma autopargi sõidukite keskmist 
kaalu, väheneb tema CO2-heide, kuid talle määratakse ka rangem sihttase. See muudab kaalu 
vähendamise praeguses reguleerivas raamistikus eriti ebasoodsaks CO2-heite vähendamise 
strateegiaks, mis põhjustab suuremat kütusetarbimist ja CO2-heidet.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Energiavarustuse ning autode 
tootmise ja kõrvaldamisega seotud 
kasvuhoonegaaside heited on oluline osa 
praegusest üldisest maanteetranspordi 
ökoloogilisest jalajäljest ning edaspidi 
peaks nende tähtsus oluliselt suurenema. 
Seetõttu tuleks rakendada 
poliitikameetmeid tootjate juhtimiseks 
optimaalsete lahenduste suunas, võttes 
eriti arvesse sõidukitele mõeldud energia, 
näiteks elektrienergia ja alternatiivkütuste 
tootmisega seonduvat kasvuhoonegaaside 
heidet ja tagades, et selline tarneahela 
varasematel etappidel tekkiv heide ei 
kahandaks käesoleva määruse eesmärgiks 
oleva sõidukite kasutamisega seotud 
energiatarbimise täiustamisega seotud 
hüvesid. Selle saavutamiseks tasuks 
komisjonil käesoleva määruse 
läbivaatamisel 2020. aastale järgnevaks 
perioodiks kaaluda sellist 
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reguleerimispõhimõtet, mille puhul 
võetaks arvesse sõidukite 
energiavarustuse ja olelusringiga seotud 
kasvuhoonegaaside heidet.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
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 järgmine teine a 
lõik:
„Alates 2025. aastast sätestatakse 
käesoleva määrusega vastavalt artikli 13 
lõikele 5 uute sõiduautode keskmise heite 
esialgseks sihttasemeks vahemik 65–75 g 
CO2/km.”

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
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 1000 ELis eelmisel 
kalendriaastal registreeritud uue sõiduauto.
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Muudatusettepanek 10

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

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 1,5 sõiduautona ja alates 
2024. aastast ühe sõiduautona iga uut 
sõiduautot, mille CO2 eriheide on alla 
50 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.

2. Lõikes 1 ajavahemikuks 2020–2023 
sätestatud korrutusteguri kohaldamisel 
saadud eriheite keskmise sihttaseme 
tõstmise ülempiir on kõigi tootjate 
puhul 2,5 g CO2 kilomeetri kohta 
aastas.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklile 8 lisatakse järgmine lõige 4 a:
„4 a. Kui liikmesriik tuvastab toodangu 
nõuetelevastavuse kontrollimise käigus 
vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 12 
lõikele 3, et toodetavate sõidukite CO2-
heide erineb märgatavalt kinnitatud tüübi 
näitajast, edastatakse teave selle kohta
koos käesoleva määruse II lisas kindlaks 
määratud üksikasjalike andmetega 
komisjonile. 
Selle sõidukitüübi CO2 eriheite näitajat, 
mille puhul kõrvalekaldumine tuvastati, 
tuleb järgmisel kalendriaastal CO2
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eriheite keskmise taseme arvutamisel 
vastavalt kohandada.”

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklile 8 lisatakse järgmine lõige 4 b:
„4 b. Komisjon jälgib esitatud tegelikke 
CO2-heite väärtusi sõidukitüübi ja tootja 
kohta parimate olemasolevate 
teabeallikate alusel ja avaldab oma 
järelevalve aastaaruandes, kuidas 
tegelikud väärtused suhestuvad 
tüübikinnituses toodud väärtustega.” 

Selgitus

Tegelikust kütusetarbimisest annavad teavet mitmed allikad. Need hõlmavad inimeste kogutud 
andmeid oma kütusetarbimise kohta, rendisõidukite kütusekulu kontrollimise andmeid ning 
tarbijate või sõidukiomanike ühenduste korraldatud katsete andmeid. Nendest ja muudest 
allikatest saadud andmed võib kokku koondada, et saada ülevaadet tegeliku kütusetarbimise 
ja tüübikinnituses toodud väärtuste vaheliste erinevuste muutumisest ja võrrelda erinevate 
tootjate sõidukite sooritusi.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 31. oktoobriks 2014. aastal ja 
seejärel iga kolme aasta järel võetakse 
vastu meetmed I lisa muutmiseks, et 
kohandada selles osutatud näitajaid M0
ja F0 vastavalt uute sõiduautode 
keskmise massi ja katteala eelmise kolme 
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kalendriaasta keskmisega.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 13 lõikele 3 lisatakse järgmine 
esimene a lõik:
„Selleks et tagada tegeliku heite 
küllaldane kajastamine ja mõõdetud CO2
näitajate range võrreldavus, tagab 
komisjon vastavalt määruse (EÜ) 
nr 715/2007 artikli 14 lõikele 3 
mõõdetavatele CO2-heitkogustele 
märkimisväärset mõju avaldavate 
katsemenetluse elementide range 
määratlemise, et vältida olukorda, kus 
tootjad kasutavad ära katsetsükli 
paindlikke võimalusi.” 

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 13 lõikele 3 lisatakse järgmine 
esimene b lõik:
„Kontrollimaks, kas toodetud sõidukite 
CO2-heide vastab tüübikinnituse 
väärtustele, tuleb tagada, et 
aerodünaamika ja veerehõõrdumise 
väärtused saadakse sõidukilt, mille 
nõuetelevastavust on kontrollitud.”
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Selgitus

On äärmiselt tähtis, et sõidukil, mille nõuetelevastavust kontrollitakse, on läbi viidud 
vabakäigu katse, millega on kindlaks määratud aerodünaamika ja veerehõõrdumise 
väärtused, mis edastatakse kasutamiseks dünamomeeterkatses, mis moodustab ühe osa 
nõuetelevastavuse katsest. See muudaks praegust olukorda, kus kasutatakse algse 
katsesõiduki dünamomeetri seadeid. Selle nõude põhjuseks on katsetest ilmnevad tõendid, et 
sageli ei ole võimalik tootmises olevate sõidukite juures dubleerida algseid vabakäigu katse 
väärtusi.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklile 13 lisatakse järgmine lõige 3a:
„3 a. Komisjon võtab arvesse kasu, mida 
saadakse sõiduki peamiste energiat 
tarbivate seadmete kasutamisest tuleneva 
heite kaasamisest tüübikinnituse CO2-
heite väärtustesse, ja vajadusel teeb 
ettepanekuid selle põhimõtte 
kohaldamiseks pärast 2020. aastat.”

Selgitus

Praeguse katsemenetluse ajal ei ole energiat tarbivad seadmed, näiteks õhukonditsioneer ja 
tuled, sisse lülitatud.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
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 

Komisjon vaatab uue World Light Duty 
Test-menetluse (WLTP) põhjal 31. 
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saavutamise meetodid ja muud käesoleva 
määruse aspektid, et kehtestada uute 
sõiduautode CO2-heite sihttasemed 2020. 
aastale järgnevaks perioodiks.

detsembriks 2015 läbi eriheite sihttasemed, 
nende saavutamise meetodid ja muud 
käesoleva määruse aspektid, et kehtestada 
uute sõiduautode CO2-heite sihttasemed 
2020. aastale järgnevaks perioodiks, 
eesmärgiga jõuda 2025. aastaks esialgse 
sihttasemeni vahemikus 65–75 g CO2/km, 
välja arvatud juhul, kui tänu 
vähesaastavate tehnoloogiate 
kasutamisele ja nende levikule turul 
osutub õigustatuks madalam sihttase.

Selle läbivaatamise põhjal, mis hõlmab 
autotööstusele ja sellest sõltuvatele 
tööstusharudele avalduva mõju üldist 
hindamist, teeb komisjon vajaduse korral 
ettepaneku muuta käesolevat määrust 
kulutasuvalt, konkurentsi seisukohalt 
võimalikult neutraalselt ning selliselt, et 
tagada ELi kliimamuutuse vastase 
võitluse pikaajaliste eesmärkide täitmine.
Läbivaatamise raames annab komisjon ka 
teavet sõidukite energiatarbimisega seotud 
heidete kohta ning võib vajaduse korral 
teha ettepanekuid, kuidas selliseid heiteid 
käesolevas määruses arvesse võtta.
Korrelatsiooniarvutustega võetakse täiel 
määral arvesse määrustes (EÜ) nr 
715/2007 ja (EÜ) nr 692/2008 sätestatud 
CO2 eriheite mõõtmist käsitleva 
reguleeriva katsemenetluse muudatusi. 

Muudatusettepanek 18

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

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

artikli 13 lõike 2 kolmandas lõigus ja 
artikli 13 lõikes 7 osutatud delegeeritud 
õigusakte. Komisjon esitab delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 
kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
vaikimisi sama pikaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu avaldab 
pikendamisele vastuseisu vähemalt kolm 
kuud enne iga ajavahemiku lõppu.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 12 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisa punktis 1 asendatakse alapunkt b 
järgmisega:
„b) alates 2016. aastast:
tuleks kasutada üht järgmistest 
valemitest:
i) süsinikdioksiidi eriheite tase = 130 + a 
× (M – M0),
kus:
M = sõiduki mass kilogrammides (kg),
M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus
a = 0,0457.
ii) süsinikdioksiidi eriheite tase = 130 + b 
× (F - F0),
kus:
F = sõiduki katteala ruutmeetrites (m²)
F0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus
b = 17,6”
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Selgitus

Vaatamata katteala eelistele ei aitaks kasulikkuse parameetri muutmine kavandamiskindlust 
suurendada, sest tootjad on kavandanud oma nõuete täitmise viisi kuni 2015. aastani, 
eeldusel et praegust parameetrit kasutatakse ka edaspidi. Seepärast tehakse ettepanek 
kasutada kahesugust korda, kus sõiduki massi asemel võib kasutada katteala (ökoloogilist 
jalajälge). Tootjatele sellise paindlikkuse andmise tulemusena võivad nad saavutada 
ettenähtud sihttasemed väiksemate kogukuludega ning samas on antud ka stiimul massi 
vähendamiseks. Näitaja b väärtus 17,6 on võetud komisjoni mõjuhinnangust, see vastab 60% 
suurusele kaldenurgale ning tagab, et tootjate kanda jääb õiglane osa koormusest.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
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:

tuleks kasutada üht järgmistest 
valemitest:

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

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

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

M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus

M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus

a = 0,0333. a = 0,0333.

ii) süsinikdioksiidi eriheite tase = 95 + b × 
(F - F0),
kus:
F = sõiduki katteala ruutmeetrites (m²)
F0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus,
b = 17,6

Selgitus

Siin on eesmärk samasugune nagu muudatusettepanekul 17. Katteala valemit on kohandatud 
nii, et see vastaks 2020. aasta sihttasemele (95 g CO2/km).
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisasse lisatakse järgmine punkt 2 a:
„2 a. Tootja peab kasutama sama 
kasulikkuse parameetrit (kas massi või 
katteala) kogu autopargi ulatuses.” 

Selgitus

Tootjatele antakse CO2 sihttaseme saavutamisel võimalus valida kasulikkuse parameetriks 
kas mass või katteala. Kui anda samasugune valikuvõimalus iga tootja toodetava sõidukitüübi 
kohta, põhjustaks see püüdluste üldise taseme ülimat nõrgenemist ega stimuleeriks oluliselt ka 
kaalu vähendamist. Tootjad valiksid sel juhul iga sõiduki jaoks selle kasulikkuse parameetri, 
mis nõuab kõige vähem pingutusi. See ei motiveeriks neid kasutama kaalu vähendamist üldise 
strateegiana.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 13 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 443/2009
I lisa – punkt 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisasse lisatakse järgmine punkt 2 b:
„2 b. Kui tootja on valinud talle määratud 
sihttaseme nõuetele vastamiseks 
kasulikkuse parameetrina katteala, ei tohi 
ta järgnevatel aastatel pöörduda tagasi
massi kasutamise juurde.”

Selgitus

Kui tootja on valinud talle määratud sihttaseme nõuetele vastamiseks kasulikkuse 
parameetrina katteala, ei tohi ta järgnevatel aastatel enam pöörduda tagasi massi kasutamise 
juurde. See nõue aitab vältida ebasobivaid stiimuleid autode konstruktsiooni muutmiseks, mis 
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kahjustaksid CO2 eesmärgi saavutamist ja sellest tulenevat majanduslikku kasu.



PE504.115v02-00 20/20 AD\931492ET.doc

ET

MENETLUS

Pealkiri Meetodid uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta 
sihttaseme saavutamiseks

Viited COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD)

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

ENVI
11.9.2012

Arvamuse esitaja(d)
       istungil teada andmise kuupäev

TRAN
11.9.2012

Arvamuse koostaja
       nimetamise kuupäev

Eider Gardiazábal Rubial
21.9.2012

Arutamine parlamendikomisjonis 19.2.2013

Vastuvõtmise kuupäev 26.3.2013

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

37
5
0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun 
Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, 
Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, 
Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, 
Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, 
Dieter-Lebrecht Koch, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva 
Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert 
Pirker, Dominique Riquet, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, 
Brian Simpson, Keith Taylor, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, 
Patricia van der Kammen, Dominique Vlasto

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Spyros Danellis, Markus Ferber, Karl-Heinz Florenz, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ádám Kósa, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Geoffrey Van 
Orden, Sabine Wils, Janusz Władysław Zemke


