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7.11.2018 A8-0354/75 

Muudatusettepanek  75 

Damiano Zoffoli 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Uute raskesõidukite CO2-heite normid 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui leitakse, et tootja heide on 

mõnel konkreetsel kalendriaastal alates 

2025. aastast ettenähtust suurem vastavalt 

lõikele 2, kehtestab komisjon ülemäärase 

heite maksu, mis arvutatakse järgmise 

valemi abil: 

1. Kui leitakse, et tootja heide on 

mõnel konkreetsel kalendriaastal alates 

2025. aastast ettenähtust suurem vastavalt 

lõikele 2, kehtestab komisjon vastavalt kas 

tootjale või heiteühenduse juhatajale 

ülemäärase heite maksu, mis arvutatakse 

järgmise valemi abil: 

 ajavahemikul 2025–2029: 

(ülemäärase heite maks) = (ülemäärane 

heide x 6 800 eurot/gCO2/tkm) 

(ülemäärase heite maks) = (ülemäärane 

heide x 5 000 eurot/gCO2/tkm) 

 alates 2030. aastast: 

 (ülemäärase heite maks) = (ülemäärane 

heide x 6 800 eurot/gCO2/tkm) 

 Komisjon tagab, et ülemäärase heite 

maksu tase ületab alati sellise tehnoloogia 

keskmised piirkulud, mida on vaja 

artikli 1 lõikes 1 osutatud eesmärkide 

saavutamiseks. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/76 

Muudatusettepanek  76 

Damiano Zoffoli 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Uute raskesõidukite CO2-heite normid 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõik 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjon töötab hiljemalt 31. 

detsembriks 2020 välja erimetoodika 

taastuvenergia II direktiivi raames 

kindlaks määratud säästvatele 

kriteeriumidele vastavate täiustatud ja 

taastuvate gaasiliste transpordikütuste 

kasutamise mõju arvestamiseks 

surumaagaasi ja veeldatud maagaasi 

rakenduste osas, et arvutada välja 

keskmise sõidukipargi heide. Vajaduse 

korral lisatakse sellele metoodikale 

ettepanek käesoleva määruse muutmiseks. 

Or. en 



 

AM\1168504ET.docx  PE624.217v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.11.2018 A8-0354/77 

Muudatusettepanek  77 

Damiano Zoffoli 
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Raport A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Uute raskesõidukite CO2-heite normid 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 16 a 

 Nõukogu direktiivi 96/53/EÜ muudatus  

 Direktiivi 96/53/EÜ1 I lisa punkti 2.2.4.2 

järele lisatakse alljärgnevad punktid: 

„2.2.5 Määruse (EL) nr.../2018 

[ettepanek võtta vastu määrus 

COM(2018)0284] artikli 5 lõike 2 punktis 

b määratletud alternatiivkütusega 

töötavate veokikombinatsioonide lubatud 

täismassi suurendatakse alternatiivkütuse 

tehnoloogia puhul vajaliku lisamassi 

võrra maksimaalselt ühe tonni ulatuses. 

 2.2.6 Heitevabade 

veokikombinatsioonide lubatud täismassi 

suurendatakse heitevabade tehnoloogiate 

puhul vajaliku lisamassi võrra sõltuvalt 

heitevabast läbisõiduvahemikust 

maksimaalselt kahe tonni ulatuses. 

Komisjon võtab hiljemalt 1. juuliks 2019 

vastu nõutava massi arvutamise valemi. 

 ____________________________ 

 1 Nõukogu 25. juuli 1996. aasta direktiiv 

96/53/EÜ, millega kehtestatakse 

teatavatele ühenduses liikuvatele 

maanteesõidukitele siseriiklikus ja 

rahvusvahelises liikluses lubatud 

maksimaalmõõtmed ning rahvusvahelises 

liikluses lubatud täismass (EÜT L 235, 
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17.9.1996, lk 59).“ 

Or. en 

Selgitus 

I lisa punktis 2.3 osutatud alternatiivkütusel töötavad mootorsõidukid saavad juba toetust, et 

kompenseerida lisamassi, mis on vajalik alternatiivsete jõuseadmete jaoks. Sellist soodustust 

kohaldatakse siiski ainult jäikade sõidukite, mitte liigendsõidukite suhtes. Järjepidevuse 

huvides ja alternatiivse tehnoloogia leviku võimaldamiseks kõnealuses turusegmendis tuleks 

kaaluvabastust kohaldada ka liigendveokite suhtes. Heitevabad (nt akutoitel töötavad) 

sõidukid on veelgi raskemad ja seega tuleks neile turuosa suurendamiseks kehtestada suurem 

erand. Massi puudutav erand peaks põhinema sõiduki läbisõiduvahemikul. 

 

 


