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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.11.2018 A8-0354/79 

Muudatusettepanek  79 

Christofer Fjellner 

fraktsiooni PPE nimel 

John Procter 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Uute raskesõidukite CO2-heitenormid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) vähemalt 30 % alates 1. jaanuarist 

2030, kui artikli 13 kohasest 

läbivaatamisest ei tulene teisiti. 

(b) vähemalt 35 % alates 1. jaanuarist 

2030, kui artikli 13 kohasest 

läbivaatamisest ei tulene teisiti. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.11.2018 A8-0354/80 

Muudatusettepanek  80 

Christofer Fjellner 

fraktsiooni PPE nimel 

John Procter 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Uute raskesõidukite CO2-heitenormid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt k 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

k) „vähese heitega raskeveok“ – muu 

kui heiteta raskeveok, mille CO2-eriheide 

on alla 350 g CO2/km, nagu on kindlaks 

määratud I lisa punktis 2.1; 

k) „vähese heitega raskeveok“ – muu 

kui heiteta raskeveok, mille CO2-eriheide 

on vähemalt 35 % väiksem 2019. aastal 

iga sõidukite allrühma jaoks määratud 

lähtetaseme põhjal leitud võrdlusnäitajast; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.11.2018 A8-0354/81 

Muudatusettepanek  81 

Christofer Fjellner 

fraktsiooni PPE nimel 

John Procter 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Uute raskesõidukite CO2-heitenormid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) vähese heitega sõiduk arvestatakse 

kahe sõidukina sõltuvalt CO2-eriheitest ja 

heitetaseme künnisväärtusest 350 g 

CO2/km. 

(b) vähese heitega sõiduk arvestatakse 

kuni kahe sõidukina sõltuvalt CO2-

eriheitest ja heitetaseme künnisväärtusest, 

mis on 35 % väiksem 2019. aastal iga 

sõidukite alarühma jaoks määratud 

lähtetaseme põhjal leitud võrdlusnäitajast. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.11.2018 A8-0354/82 

Muudatusettepanek  82 

Christofer Fjellner 

fraktsiooni PPE nimel 

John Procter 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Uute raskesõidukite CO2-heitenormid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõige 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. CO2-nullheite ja vähese CO2-heite 

koefitsient vähendab tootja keskmist CO2-

eriheidet maksimaalselt 3 %. Artikli 2 lõike 

1 teises lõigus osutatud kategooriate 

raskeveokite CO2-nullheite ja vähese CO2-

heite osakaal kõnealuses koefitsiendis 

vähendab tootja keskmist CO2-eriheidet 

maksimaalselt 1,5 %. 

3. CO2-nullheite ja vähese CO2-heite 

koefitsient vähendab tootja keskmist CO2-

eriheidet maksimaalselt 3 %. Artikli 2 lõike 

1 teises lõigus osutatud kategooriate 

raskeveokite CO2-nullheite ja vähese CO2-

heite osakaal kõnealuses koefitsiendis 

vähendab tootja keskmist CO2-eriheidet 

2030. aastaks maksimaalselt 5 %. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.11.2018 A8-0354/83 

Muudatusettepanek  83 

Christofer Fjellner 

fraktsiooni PPE nimel 

John Procter 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Uute raskesõidukite CO2-heitenormid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt n a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 n a)  „CO2 parandustegur“ – 

bensiinijaamades müüdava, Euroopa 

Liidu tasandil sertifitseeritava taastuvatest 

energiaallikatest toodetud kütuse osakaal. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.11.2018 A8-0354/84 

Muudatusettepanek  84 

Christofer Fjellner 

fraktsiooni PPE nimel 

John Procter 

fraktsiooni ECR nimel 

 

Raport A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Uute raskesõidukite CO2-heitenormid 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Alates 2020. aastast ja seejärel igal 

järgmisel kalendriaastal määrab komisjon 

artikli 10 lõikes 1 osutatud 

rakendusaktidega kindlaks iga tootja 

keskmise CO2-eriheite g/tkm-tes eelneval 

aastal, lähtudes järgmisest: 

1. Alates 2020. aastast ja seejärel 

igal järgmisel kalendriaastal määrab 

komisjon artikli 10 lõikes 1 osutatud 

rakendusaktidega kindlaks iga tootja 

keskmise CO2-eriheite g/tkm-tes eelneval 

aastal, lähtudes järgmisest: 

a) määruse (EL) .../2018 [monitoring 

& reporting HDV] kohaselt esitatud 

andmed asjaomasel aastal registreeritud 

uute tootja raskeveokite, v.a 

eriotstarbelised veokid, kohta; 

a) määruse (EL) .../2018 [monitoring 

& reporting HDV] kohaselt esitatud 

andmed tootja uute, asjaomasel aastal 

registreeritud raskeveokite kohta, v.a 

eriotstarbelised veokid, kui need ei ole 

heiteta või vähese heitega sõidukid; 

b) CO2-nullheite ja vähese CO2-heite 

koefitsient, mis määratakse vastavalt 

artiklile 5.  

b) CO2-nullheite ja vähese CO2-heite 

koefitsient, mis määratakse vastavalt 

artiklile 5; 

 b a) I lisa punkti 2 alapunkti 2.1a 

kohaselt leitud CO2 parandusteguri 

kohaldamine. 

Or. en 

 

 


