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Uute raskesõidukite CO2-heitenormid ***I
Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute 
raskeveokite CO2-heite normid (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0284),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 
lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C8-0197/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta 
arvamust1,

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 22. veebruari 2019. aasta 
kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0354/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha2;

1 ELT C 62, 15.2.2019, lk 286.
2 Käesolev seisukoht asendab 14. novembril 2018. aastal vastuvõetud 

muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0455).



2. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



P8_TC1-COD(2018)0143

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. aprillil 2019. aastal 
eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega 
kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid ning muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 595/2009 ja (EL) 2018/956 ning nõukogu 
direktiivi 96/53/EÜ

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2019/1242) lõplikule kujule).



SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Komisjoni avaldus

Komisjon teeb tööd sõiduki energiatarbimise arvutamise vahendi (VECTO) tehniliseks 

arendamiseks, et ajakohastada seda korrapäraselt ja õigel ajal vastavalt uuendustele ning et 

võtta arvesse raskesõidukite kütusesäästlikkust suurendavate uute tehnoloogialahenduste 

kasutuselevõttu.


