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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 1 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1a) Määruses (EL) nr 510/2011 
sätestatakse CO2-heite normid uutele 
väikestele tarbesõidukitele. Kuna CO2-
heite ja kütusetarbimise vahel on otsene 
seos, on sellel määrusel oluline mõju 
väikeste tarbesõidukite kasutajatele, 
kelleks on tihtipeale väikeettevõtjad ja 
autopargid. Pidades silmas kütusekulude 
suurenemisest tulenevat koormust, on 
kõnealuses määruses esitatud normide 
eesmärk ka vähendada kulutõhusalt 
väikeste tarbesõidukite kütusetarbimist ja 
nende omanike seotud kulusid. 

Selgitus 

Tähtis on võtta eesmärgiks CO2-heite ja kütusetarbimise vähendamine. Kuna kütus on aina 

tähtsam ettevõtluskulu, mis moodustab tavaliselt kolmandiku omandi- ja tegevuskuludest, on 

asjakohane, et käesoleva määrusega püütakse vähendada kütusetarbimist kulutõhusal viisil. 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 1 b (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1b) Eesmärkide liiga sage muutmine 
tekitab autotööstuses ebakindlust ja 
mõjutab selle konkurentsivõimet 
maailmas. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(2) On asjakohane selgitada, et sihttaseme 
147 g CO2/km järgimise kontrollimiseks 
tuleks jätkata CO2 heitkoguste mõõtmist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. juuni 2007. aasta määrusele (EÜ) nr 
715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite 
tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode 
ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) 
heidetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust, ning selle 
rakendusmeetmetele ja uuenduslikule 
tehnoloogiale. Komisjoni läbiviidud 
uuringud on siiski näidanud, et nimetatud 
määruse alusel CO2 heitkoguste 
mõõtmiseks kasutatud katsemenetlused ei 
ole takistanud tootjaid kasutamast järjest 
sagedamini paindlikke mehhanisme, mille 
tulemusel on CO2 heitkogused väidetavalt 
vähenenud, kuid seda ei saa seostada 
tehnoloogia paranemisega ning seda ei 
ole võimalik saavutada tegelikus liikluses. 
Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 715/2007 
ja uut Euroopa sõidutsüklit (New 
Europan Driving Cycle – NEDC) kiiresti 
muuta, et kindlustada tegelikes 
sõidutingimustes tekkiva CO2-heite õige 
kajastamine katsemenetlustes. Järgmise 
sammuna tuleks praegu ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni egiidi all välja 
töötatav ülemaailmne kergsõidukite 
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katsemenetlus (World Light Duty Test 
Procedure – WLTP) võimalikult kiiresti 
pärast selle valmimist liidu õigusesse üle 
võtta. 

 

Muudatusettepanek  4 

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 ja ülemäärase heite maksu tootjate 
suhtes, kes toodavad aastas alla 500 uue 
väikese tarbesõiduki. 

(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 ja ülemäärase heite maksu tootjate 
suhtes, kes toodavad aastas alla 1000 uue 
väikese tarbesõiduki. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 6 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(6) Selleks et autotööstus saaks teha 
pikaajalisi investeeringuid ja viia läbi 
innovatsiooni, oleks soovitav esitada teavet 
selle kohta, kuidas käesolevat määrust 
tuleks seoses 2020. aastale järgneva 
perioodiga muuta. Selline teave peaks 
põhinema hinnangul selle kohta, mil 
määral tuleb heidet liidu pikaajaliste 
kliimaeesmärkide saavutamiseks 
vähendada ning milline on mõju 
sõiduautode CO2-heite kulutõhusa 
vähendamise tehnoloogia väljatöötamisele. 
Seepärast tuleks käesolevas määruses 
sätestada 2025. aastaks uute väikeste 
tarbesõidukite keskmise heite soovituslik 
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ettepanekuid sihttasemete kohta 2020. 
aasta järgsel perioodil. 

sihttase vahemikus 105–120 g CO2/km 
ning komisjon peaks viima lõpule ülevaate 
koostamise meetoditest sellise sihttaseme 
saavutamiseks kulutõhusal viisil. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus  
Põhjendus 6 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6a) Erisoodustused on tootjate jaoks 
oluline vahend, ajendades neid muutma 
tehnoloogiat ja andes stiimuli investeerida 
uuenduslikesse madala heitega 
tehnoloogiatesse. Need on ka tõhusaks 
vahendiks määruse (EL) nr 510/2011 
eesmärkide saavutamisel ilma liidu 
maksumaksjatele lisakoormuse 
panemiseta. Erisoodustuste kasutamisega 
saab edendada mitmesuguseid 
alternatiivse jõuallikaga süsteeme. 
Seetõttu tuleks erisoodustuste süsteemi 
kehtivusaega pikendada ka määruses 
(EL) nr 510/2011 sätestatud 2018. aasta 
järgseks perioodiks. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 10 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(10) Määruses on sätestatud, et komisjon 
viib läbi mõju hindamise katsemenetluste 
läbivaatamiseks, et kajastada sõiduautode 
CO2-heite tegelikke muutusi. See töö ei ole 
veel valmis, kuid seda tehakse ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjonis World Light 
Duty Test-menetluse (WLTP) 
väljatöötamise raames. Seepärast ning 
praeguse katsetsükli puudulikkust 
arvestades tuleks kiiresti välja töötada uus 
katsetsükkel, mis kajastab õigesti autode 
tegelikke heitkoguseid ning välistab 
liikmesriikide lahknevad tõlgendused ja 
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heitenorme muuta, et tootjaid ja 
sõidukiklasse käsitlevad normid oleksid 
ranguse poolest võrreldavad. 

kõrvalekalded. Selle tagamiseks, et 
käesolev määrus viiks heitkoguste 
eeldatud vähenemisele, tuleks 
katsemenetluse osas minna võimaluse 
korral hiljemalt 1. jaanuaril 2017 üle 
WLTP-le ja võtta see üle liidu õigusesse. 
Komisjon peaks kaaluma, kas WLTPd on 
selle kaasamisel liidu õigusesse vaja 
täiendada lisasätetega, et tagada tegelikes 
liiklustingimustes tekkivate heitkoguste 
adekvaatne kajastamine katsemenetlustes. 
Kui WLTP võetakse käesoleva määruse 
kohaldamisel kasutusele hiljemalt 
2017. aastal, tuleks I lisas kehtestatud 
heitenorme muuta, et tootjaid ja 
sõidukiklasse käsitlevad normid oleksid 
ranguse poolest võrreldavad. Kui WLTPd 
1. jaanuariks 2017. vastu ei võeta, peaks 
Euroopa Komisjon võimalikult kiiresti 
muutma määruses (EÜ) nr 715/2007 
sätestatud ELi mõõtmismenetlusi, et võtta 
arvesse sõidukite CO2-heidet tegelikes 
liiklustingimustes.  

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 10 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10a) On asjakohane hinnata vajadust 
loobuda CO2-heite sihttasemetest ja 
asendada need kütusetõhususe 
eesmärkidega, sest CO2-heite sihttasemete 
puhul ei võeta arvesse nüüdisaegsetes 
sisepõlemismootorites tekkivaid 
kahjulikke heitmeid. Seetõttu peaks 
komisjon esitama aruande selle küsimuse 
kohta. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus  
Põhjendus 10 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10b) Energiavarustuse ning sõidukite 
tootmise ja kasutusest kõrvaldamisega 
seotud kasvuhoonegaaside heited 
moodustavad olulise osa 
maanteetranspordi praegusest üldisest 
CO2-jalajäljest ning tulevikus nende 
tähtsus suureneb tulevikus tõenäoliselt 
märgatavalt. Seetõttu tuleks rakendada 
poliitikameetmeid tootjate suunamiseks 
optimaalsete lahenduste poole, 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 täiustamisest saadavat 
kasu. Seepärast peaks komisjon kaaluma 
käesoleva määruse tulevasel 
läbivaatamisel 2020. aasta järgseks 
perioodiks õiguslikku käsitlust, milles 
võetakse arvesse energiavarustuse ja 
sõiduki olelusringiga seotud 
kasvuhoonegaaside heidet. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus) 
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1a) Artikli 1 lõike 2 järele lisatakse 
järgmine lõige: 

 „2a. Käesoleva määrusega kehtestatakse 
alates 2025. aastast uute väikeste 
tarbesõidukite keskmise heite soovituslik 
sihttase vahemikus 105–120 g CO2/km, 
mida mõõdetakse kooskõlas määrusega 
(EÜ) nr 715/2007 ja selle 
rakendusmeetmetega ning määruse (EÜ) 
nr 692/2008 XII lisaga.” 
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Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus  
Artikkel 1 – punkt 2 
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 2 – lõige 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

4. Artiklit 4, artikli 8 lõike 4 punkte b ja c, 
artiklit 9 ja artikli 10 lõike 1 punkte a ja c 
ei kohaldata selliste tootjate suhtes, kes 
toodavad koos kõigi nendega seotud 
ettevõtjatega aastas alla 1000 uue väikese 
tarbesõiduki, mis on ELis eelmisel 
kalendriaastal registreeritud. 

 

Muudatusettepanek  12 

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2a) Artikli 3 lõike 1 punkt h asendatakse 
järgmisega: 

 „h) „CO2 eriheide” – väikese 
tarbesõiduki CO2 heide, mida on 
mõõdetud vastavalt määrusele (EÜ) nr 
715/2007 ning mis on kindlaks määratud 
komplektse või komplekteeritud sõiduki 
vastavustunnistusel CO2 heite kogusena 
(kombineeritult); võimaluse korral 
kohaldatakse käesoleva punkti 
kohaldamisel uut ülemaailmset 
kergsõidukite katsemenetlust (World 
Light Duty Test Procedure – WLTP) kas 
alates määrustes (EÜ) nr 715/2007 ja 
(EÜ) nr 692/2008 kirjeldatud 
mõõtmismeetodite asjakohaste 
muudatuste jõustumise hetkest või 
hiljemalt 1. jaanuarist 2017.” 
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Muudatusettepanek  13 

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2b) Artikkel 5 asendatakse järgmisega: 

 „Artikkel 5 

 Erisoodustused 

 CO2 eriheite keskmise taseme 
arvutamisel vastab iga uus väike 
tarbesõiduk, mille CO2 eriheide on 
väiksem kui 50 g CO2/km:  

 – 3,5-le väikesele tarbesõidukile 2014. 
aastal,  

 – 3,5-le väikesele tarbesõidukile 2015. 
aastal,  

 – 2,5-le väikesele tarbesõidukile 2016. 
aastal,  

 – 1,5-le väikesele tarbesõidukile 2017. 
aastal,  

 – 1,3-le väikesele tarbesõidukile aastas 
2018.–2023. aastal. 

 Erisoodustuste kehtivuse ajal võetakse 
uute väikeste tarbesõidukite, mille CO2 
eriheide on alla 50 g CO2/km ja mida 
arvestatakse esimeses lõigus osutatud 
kordajate kasutamisel, arvuks mitte 
rohkem kui 1% väikeseid tarbesõidukeid 
ühe tootja kohta. 

 

Muudatusettepanek  14 

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2c) Lisatakse järgmine artikkel: 
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 „Artikkel 5a 

 Kiirust piiravad seadmed 

 Alates 1. jaanuarist 2014 ja igal järgneval 
kalendriaastal varustab iga väikeste 
tarbesõidukite tootja oma väikesed 
tarbesõidukid kiirust piiravate 
seadmetega, mille maksimaalne kiirus on 
120 km/h.” 

Selgitus 

Kiirust piiravad seadmed on väga kulutõhus viis kütusetarbimise vähendamiseks ning need 

aitaks tootjatel käesolevas määruses nimetatud heite vähendamise sihttasemeid palju 

madalamate kuludega saavutada. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 2 d (uus) 
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2d) Artiklile 8 lisatakse järgmine lõige: 

 „4a. 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 eriheidet, mille 
puhul tuvastati kõrvalekalle, 
korrigeeritakse vastavalt järgmisel 
kalendriaastal keskmise CO2 eriheite 
arvutamisel.” 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus  
Artikkel 1 – punkt 2 e (uus) 
Määrus (EÜ) nr 510/2011 
Artikkel 8 – lõige 4 b (uus) 



 

 
 PE527.181/ 10 

 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2e) Artiklile 8 lisatakse järgmine lõige: 

 „4b. Komisjon kontrollib parimate 
olemasolevate teabeallikate põhjal 
teatatud tegelikke CO2-heite näitajaid 
sõidukitüüpide ja tootjate lõikes ning 
kõrvutab neid oma igal aastal avaldatavas 
järelevalvearuandes tüübikinnituse 
näitajatega.”  

Selgitus 

Tegelikku kütusetarbimist käsitlevat teavet leiab mitmest allikast. Nende hulka kuuluvad 

andmed, mille on kogunud ja edastanud inimesed oma isikliku kütusetarbimise kohta, 

liisingusõidukite kütusetarbimisülevaated, tarbijate või sõidukiomanike ühenduste korraldatud 

katsed. Nendest ja muudest allikatest pärit teave on võimalik koondada, et anda ülevaade 

sellest, kuidas tegeliku kütusetarbimise ja tüübikinnituse kohase kütusetarbimise erinevus 

muutub ning kuidas oleks võimalik võrrelda eri tootjate sõidukite tõhusust. 

 

Muudatusettepanek  17 

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3a) Artikli 12 lõige 1 asendatakse 
järgmisega: 

 „1. Innovatiivsete tehnoloogialahenduste 
või innovatiivsete tehnoloogiate 
ühendamise (nn innovatiivsed 
tehnoloogiapaketid) kasutamisega 
saavutatud CO2-heite vähenemine 
vaadatakse läbi tarnija või tootja 
taotluse alusel.” 

Selgitus 

Innovatiivseid tehnoloogiaid ei tohiks limiteerida. 
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Muudatusettepanek  18 

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3b) Artikli 12 lõike 2 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega: 

 „2. Komisjon võtab rakendusaktidega 
vastu lõikes 1 osutatud innovatiivsete 
tehnoloogialahenduste või innovatiivsete 
tehnoloogiapakettide heakskiitmise 
menetluse üksikasjalikud sätted 31. 
detsembriks 2013. Nimetatud 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
käesoleva määruse artikli 14 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega. Need 
üksikasjalikud sätted on kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 12 
lõike 2 kohaselt kehtestatud sätetega ja 
põhinevad järgmistel innovatiivsete 
tehnoloogialahenduste kriteeriumidel:” 

 

Muudatusettepanek  19 

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3c) Artiklile 12 lisatakse järgmine lõige:  

 „4a. Komisjon esitab 31. detsembriks 2013 
ökoinnovatsiooni heakskiitmise 
läbivaadatud rakendussätted, et 
hõlbustada innovatiivsete 
tehnoloogialahenduste kasutamise 
taotlemist, ja avaldab seejärel korrektsete 
taotlusmenetluste käsiraamatu.” 

Selgitus 

Määruses (EL) nr 510/2011 sätestatakse, et ühenduse eesmärgi saavutamiseks vaadatakse läbi 

innovatiivsete tehnoloogialahenduste kasutamisega saavutatud CO2-heite vähenemine. Seni on 
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 ET 

siiski esitatud vaid üks niisugune taotlus. Heakskiitmismenetluste läbivaatamine taotlemise 

hõlbustamiseks ja käsiraamatu väljaandmine võib seda olukorda parandada. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a 
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 13 – lõige 1 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

Komisjon lõpetab 1. jaanuariks 2017 I 
lisas sätestatud eriheite sihttasemete ja 
artiklis 11 sätestatud erandite 
läbivaatamise eesmärgiga määrata 
kindlaks: 

 – viisid, kuidas saavutada 2025. aastaks 
kulutõhusalt soovituslikku vahemikku 
105–120 g CO2/km jääv sihttase, välja 
arvatud juhul, kui vähesaastavate 
tehnoloogiate kasutuselevõtt ja levik turul 
õigustab madalama sihttaseme 
kehtestamist; ning  

 – nimetatud sihttaseme rakendamise 
aspektid, sealhulgas ülemäärase heite 
maks. 

 Sellise läbivaatamise ja sellega kaasneva 
mõjuhinnangu, sealhulgas autotööstusele 
ja sellest sõltuvatele tööstusharudele 
avalduva mõju hindamise alusel esitab 
komisjon vajaduse korral Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt ettepaneku muuta 
käesolevat määrust sellisel viisil, mis on 
konkurentsi seisukohast võimalikult 
neutraalne ning sotsiaalselt õiglane ja 
säästev.  
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b – taane -1 (uus)  
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 13 – lõige 6 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – esimene lõik asendatakse järgmisega: 

 „6. Komisjon käsitleb määruse (EÜ) nr 
443/2009 artikli 13 lõike 3 kohasel CO2-
heite mõõtemenetluste mõju hindamisel 
ja läbivaatamisel ka väikesi 
tarbesõidukeid, et võimaluse korral 
hakata 1. jaanuariks 2017 kohaldama 
läbivaadatud mõõtemenetlusena WLTPd. 
Komisjon teeb eelkõige asjakohased 
ettepanekud nende menetluste 
kohandamiseks, et kajastada väikeste 
tarbesõidukite CO2-heite tegelikke 
muutusi ja lisada nendesse artiklis 12 
määratletud heakskiidetud innovatiivsed 
tehnoloogialahendused ja innovatiivsed 
tehnoloogiapaketid, mida võiks 
katsetsüklis arvesse võtta. Komisjon 
tagab, et need menetlused vaadatakse 
seejärel korrapäraselt läbi.” 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b – taane -1 a (uus) 
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 13 – lõige 6 – lõik 1 a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – lisatakse järgmine lõik 1a: 

 „Selleks et tagada tegeliku heite 
asjakohane kajastamine ja mõõdetud 
CO2-väärtuste otsene võrreldavus, tagab 
komisjon vastavalt määruse (EÜ) 
nr 715/2007 artikli 14 lõikele 3, et need 
katsemenetluse elemendid, millel on 
mõõdetavatele CO2-heitkogustele 
märkimisväärne mõju, on rangelt 
määratletud, et vältida katsetsükli 
paindlikkuse ärakasutamist tootjate 
poolt.” 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b – taane -1 b (uus) 
Määrus (EL) nr 510/2011 
Artikkel 13 – lõige 6 – lõik 1 b (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – lisatakse järgmine lõik 1b: 

 „Et teha kindlaks, kas toodetud sõidukite 
CO2-heide vastab tüübikinnituse 
väärtustele, tagatakse aerodünaamilise ja 
veeretakistuse näitajate võtmine selliselt 
sõidukilt, mille tootmise nõuetele 
vastavust kontrollitakse.” 
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Ettepanek võtta vastu määrus 
Artikkel 1 – punkt 5 
Määrus (EL) nr 510/2011 
I lisa – punkt 1 – alapunkt c 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) alates 2020: c) alates 2020: 

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

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

kus: kus: 

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

M0 = artikli 13 lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud väärtus, 

M0 = artikli 13 lõike 5 kohaselt 
vastuvõetud väärtus, 

a = 0,096. a = 0,096. 

Selgitus 

Parandus – viga komisjoni ettepanekus. 

 


