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LÜHISELGITUS

1995. aastast alates on olemas ühenduse strateegia sõiduautode süsinikdioksiidiheite 
vähendamise kohta. Strateegia põhineb kolmel sambal: 
autotootjate võetud kohustus vähendada süsinikdioksiidiheidet, kütusesäästlike autode müügi 
edendamine fiskaalmeetmete abil ja tarbijate teavitamise parandamine. Ajavahemikul 1995–
2007 saavutati mootoritehnoloogia valdkonnas olulisi edusamme kütusesäästlikkuse osas. 
Kütusesäästlikkuse paranemist neutraliseerib aga teisest küljest suurenev nõudlus suuremate 
autode järele. Autosektori süsinikdioksiidiheide moodustab ligikaudu 12 % Euroopa 
koguheitest. Sõiduautod katavad Euroopa Liidus ligikaudu 78 % reisijateveoteenustest.

1. Määruse ettepaneku eesmärgid

Määruse ettepaneku abil soovib komisjon saavutada ühtse ja siduva süsinikdioksiidiheite 
sihttaseme 130 g CO2/km alates 2012. aastast. Nimetatud ühist eesmärki toetab ka Euroopa 
Parlament. Euroopa Parlament toetab komisjoni püstitatud üldisi eesmärke. Sealjuures peab 
määrus, mille võtavad vastu nõukogu ja Euroopa Parlament, püüdlema konkurentsi 
seisukohast neutraalsete, sotsiaalselt võrdsete ja jätkusuutlike heite vähendamise eesmärkide 
poole, mis on õiglased Euroopa erinevate autotootjate ja nende positsiooni suhtes 
rahvusvahelises konkurentsis. 

2. Võimalused ja tõusumäär (slope)

Vaidlusi põhjustab eelkõige heite vähendamise eesmärkide õiglane jaotamine väike- ja suurte 
sõidukite vahel. Suuremad sõidukid, mille tootmises hõlmavad Euroopa tootjad 80 % 
maailmaturust, täidavad uute tehnoloogiate puhul juhtivat funktsiooni. Määrava tähtsusega on 
piirväärtus, mis lähtub sõiduki massist. Parimaks arvutusbaasiks on tootja uue autopargi 
süsinikdioksiidi keskmise heite sihttase sõiduauto keskmise massi alusel. Piirväärtuse 
tõusumäär määrab kindlaks suuremate sõidukite oluliselt suurema panuse väikesõidukitega 
võrreldes. 
Euroopa Parlament toetab komisjoni esitatud piirväärtuse 60 %list tõusumäära. Heite 
vähendamise eesmärgid suuremate sõidukite puhul on tunduvalt suuremad kui väikesõidukite 
puhul. 60 %line tõusumäär toob endaga kaasa olukorra, mille puhul süsinikdioksiidiheide ei 
suurene paralleelselt massi suurenemisega, vaid jääb kaugele alla keskmise.
Sõiduki kaal (mass) on kõige sobivam parameeter süsinikdioksiidi eriheite eesmärkide jaoks. 
Sõiduki kaal põhjustab teiste parameetritega võrreldes vähem konkurentsimoonutusi. Jaapanis 
ja Hiinas on juba sõiduki kaal aluseks süsinikdioksiidiheidet käsitlevatele õigusaktidele. 
Arengut on kerge jälgida, sest andmed on olemas. Kuna autotootjad töötavad välja 
platvormide kontseptsioone, ei oleks parameeter „jalajälg” sobiv mõõdupuu. Parameetri 
„jalajälg” kasutamine tooks endaga kaasa, et kõik sama platvormi sõidukid saavutavad 
samasuguse süsinikdioksiidiheite sihttaseme, olenemata nende varustusest ja massist. Lisaks 
seatakse „jalajälje” parameetri kasutamisel ebasoodsasse olukorda väiksemad ja 
süsinikdioksiidiheite osas tõhusamad linnaautod. 

3. Tervikliku lähenemisviisi täiendavad meetmed
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Tervikliku lähenemisviisi piirväärtus 120 g CO2/km eeldab, et süsinikdioksiidiheidet 
vähendatakse 10 g/km täiendavate meetmete abil. Nende meetme hulka kuuluvad madala 
veeretakistusega rehvid, veeretakistuse vähendamine, rehvirõhu kontrollsüsteemid, tõhusad 
kliimaseadmed ja käiguvahetusnäidikud, mis kõik kokku võivad vähendada 
süsinikdioksiidiheidet ligikaudu 5 g/km. Lisaks on kasutusele võetud biokütused, mis võivad 
süsinikdioksiidiheidet vähendada omakorda 5 g/km. Uute tehnoloogiate ja energiatõhusate 
meetmete rakendamiseks on mõttekas tunnistada keskkonnasõbralikke uuendusi
süsinikdioksiidiheidet vähendavate meetmetena. Kuna kõiki keskkonnasõbralikke uuendusi ei 
ole võimalik katsemenetluses hõlmata või kuna kehtiva ja rahvusvaheliselt ühtlustatud 
menetluse muutmine on aeganõudev ja keeruline, tehti ettepanek võtta lisaks kasutusele 
menetlus artikli 6 ja lisa II a kohaselt. Keskkonnasõbralike uuenduste hulka kuuluvad lisaks 
katsemenetluses hõlmatule sõidukitehnoloogilised meetmed, hooldusmeetmed, autojuhtide 
koolitamine, navigatsiooni infrastruktuur ning energiasäästlikud tuled, päikeseenergial 
põhineva tehnoloogia sagedasem kasutamine autodes ja heitsoojuse kasutamine. Eesmärk on 
edendada kõiki meetmeid, mis võimaldavad parandada keskkonnaauditit. 

4. Sissejuhatav etapp 

Kuna uute tüüpide ja uute platvormide väljatöötamiseks kulub vähemalt 5–8 aastat, on 
mõttekas võtta eesmärk 120 g CO2/km üle mitte kindlaksmääratud kuupäeval, vaid 
mitmeaastase üleminekuetapi käigus. Seetõttu tehakse ettepanek, et koos täiendavate 
meetmetega peab sihttaseme 120 g CO2/km 2012. aastal saavutama neljandik, 2013. aastal 
pool, 2014. aastal kolm neljandikku uuest autopargist ja lõpuks 2015. aastal tootja kogu 
autopark. Selline paindlikuks muutmine on vajalik, et jätta tootjatele vajalik arenguruum ja 
samas võimaldada valida alternatiivseid lahendusi. 

5. Sanktsioonid

Euroopa Komisjoni kavandatud 100–475 euro suurused trahvid tonni süsinikdioksiidi kohta 
on palju suuremad kõikvõimalikest süsinikdioksiidikvootide hindadest tööstus- ja 
energiasektoris. Sanktsiooni eesmärk ei tohi olla tööstuse innovatsioonialase võimekuse 
nõrgestamine, vaid pigem stiimulite pakkumine meetmete rakendamiseks või 
asendusmeetmete rahastamine, mis tagavad eesmärgiks seatud süsinikdioksiidiheite 
vähendamise. Kavandatud sanktsioonide (10–40 eurot grammi süsinikdioksiidi kohta) ja uute 
registreeritud sõiduautode puhul (see teeb süsinikdioksiidi tonnihinnaks kuni 200 eurot) peaks 
see olema tagatud. Tuleb lähtuda sellest, et tarbijate teavitamine ja konkurents tootjate vahel 
tekitavad tootjatele niigi suurema surve, et kõigist ettenähtud piirväärtustest kinni pidada. 

6. Erandid

Komisjoni ettepanekus nähakse ette terve hulk erandeid, mida tuleb üksikasjalikult 
kontrollida. Komisjoni kavandatud piiri – mitte rohkem kui 10 000 uut müüdud autot ELis 
aasta kohta – alandatakse käesolevas arvamuses 5 000 autole aastas ja võetakse kasutusele 
viie aastaga piiratud erikord nendele tootjatele, kellel on raske täita määruses sisalduvaid 
vähendamisega seotud eesmärke ja kellele kuulub maksimaalselt 1 % ELis ühel aastal 
registreeritud uutest sõidukitest.
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7. Pikaajalised eesmärgid

Otsused pikaajaliste eesmärkide kohta peavad Euroopa Parlament ja nõukogu tegema 2014. 
aastal olukorra hindamise ning komisjoni vastava ettepaneku alusel. Nimetatud ajaks peaks 
samuti olema võimalik saada ülevaade uutest tehnoloogiatest, sealhulgas alternatiivsete 
ajamite kasutuselevõtmise kohta, näiteks akutoitega sõidukid. Pikaajalised eesmärgid peavad 
samuti lähtuma sellest, et praegu väljatöötatavatel mootori- ja hübriidajamisüsteemidel on 
suhteliselt lühike kasutusiga, kuna juba 10 aastat pärast nende turuletoomist peaksid olemas 
olema järgmised süsinikdioksiidivabad ajamid. Poliitika peab seetõttu võimaldama vaba 
üleminekut uutele tehnoloogiatele. Ainuüksi määrusega ette nähtud piirväärtuste – 120 g 
CO2/km autopargis keskmiselt – rakendamine toob endaga kaasa, et autopargi keskmist 
kütusekulu tuleb vähendada ca 5 liitri võrra 100 km kohta bensiinimootoriga sõidukite puhul 
ja ligikaudu 4,5 liitri võrra 100 km kohta diiselmootoriga sõidukite puhul. Need on tänast 
seisu arvesse võttes väga ambitsioonikad eesmärgid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise-
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kõnealused kohustused tähendavad 
muu hulgas, et kõik liikmesriigid peavad
oluliselt vähendama sõiduautode 
süsinikdioksiidiheidet. Vajaliku 
märkimisväärse vähendamise 
saavutamiseks tuleks poliitikat ja 
meetmeid rakendada liikmesriikide ja 
ühenduse tasandil, kõigis ühenduse 
majandussektorites, mitte ainult tööstus- ja 
energiasektoris. Maanteetranspordisektor 
on suuruselt teine kasvuhoonegaase 
õhkupaiskav sektor ELis ja selle heidete 
maht suureneb jätkuvalt. Kui 
maanteetranspordisektori kliimamõju kasv 
jätkub, õõnestab see oluliselt heidete 
vähendamise mõju, mida muud sektorid on 
kliimamuutuste vastu võitlemisel 
saavutanud.

(4) Kõnealused kohustused tähendavad 
muu hulgas, et samuti tuleb oluliselt 
vähendada sõiduautode 
süsinikdioksiidiheidet. Selleks on vaja 
heidet käsitlevaid eeskirju uute autode 
tootjatele ja importijatele. Üksnes 
ühenduse määrusega saab tagada, et 
registreeritud uute sõidukite suhtes 
kohaldatakse samu tingimusi kõikides 
Euroopa Liidu liikmesriikides. Et 
saavutada liikmesriikide ja ühenduse 
üldeesmärk vähendada 
süsinikdioksiidiheidet, ei piisa meetmete 
võtmisest ainult tööstus- ja energiasektoris, 
vaid kaasata tuleks ka transpordi- ja 
majapidamiste sektor.
Maanteetranspordisektor on suuruselt teine 
kasvuhoonegaase õhkupaiskav sektor ELis 
ja selle heidete maht suureneb jätkuvalt.
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Kui maanteetranspordisektori 
süsinikdioksiidiheite kasv jätkub, õõnestab 
see oluliselt heidete vähendamise mõju, 
mida muud sektorid on kliimamuutuste 
vastu võitlemisel saavutanud.

Selgitus

It is not the Member States which must reduce emissions according to this regulation, but car 
manufacturers and importers. It is not the ‘climate change impact’ that threatens to increase 
further, but greenhouse gas emissions, particularly CO2.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Ühenduse sihttaseme kehtestamine uute 
sõiduautode puhul on vajalik, et vältida 
siseturu killustumist, mis tuleneb 
liikmesriikide tasandil võetavatest eri 
meetmetest. Ühenduse sihttasemed 
annavad tootjatele suurema 
plaanimiskindluse ja paindlikkuse 
süsinikdioksiidiheite vähendamise nõuete 
järgmiseks, kui oleks nõutud heitkoguste 
vähendamise erinevate riiklike
eesmärkidega. Heitkoguste normide 
kehtestamisel on tähtis arvesse võtta nende 
mõju turgudele ja tootjate 
konkurentsivõimele, ettevõtetel tekkivaid 
otseseid ja kaudseid kulusid ning kasu, mis 
väljendub uuenduste ergutamises ja energia 
tarbimise vähenemises.

(5) Ühenduse sihttaseme kehtestamine uute 
sõiduautode puhul on vajalik, et vältida 
siseturu killustumist, mis tuleneb 
liikmesriikide tasandil võetavatest eri 
meetmetest. Ühenduse sihttasemed 
annavad tootjatele suurema 
plaanimiskindluse ja paindlikkuse 
süsinikdioksiidiheite vähendamise nõuete 
järgimiseks ja takistavad 
konkurentsimoonutuste tekkimist 
liikmesriikide vahel heitkoguste 
vähendamise erinevate riiklike eesmärkide 
tõttu. Sellised konkurentsimoonutused 
oleksid täiesti vastuolus eesmärgiga luua 
ühtne siseturg. Heitkoguste normide 
kehtestamisel on tähtis arvesse võtta nende 
mõju turgudele ja tootjate 
konkurentsivõimele, ettevõtetel tekkivaid 
otseseid ja kaudseid kulusid ning kasu, mis 
väljendub uuenduste ergutamises ja energia 
tarbimise vähenemises.

Selgitus

Only a unified European rule on the basis of Article 95 ECT can prevent distortions of 
competition, countries taking unilateral action, and special arrangements.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) ELi autopark vananeb kiiresti. Üle 
kümne aasta vanuste sõidukite suur 
osakaal ohustab kõikide uute 
süsinikdioksiidiheidet käsitlevate 
õigusaktide kohaldamist. Seetõttu tuleb 
erilist tähelepanu pöörata autopargi 
uuendamisele, pakkudes stiimuleid uute 
sõidukite ostmiseks.

Selgitus

To make sure the regulation is effective it is essential to promote the purchase of new 
vehicles. If consumers continue to favour second-hand vehicles, particularly those that are 
older than 10 years, there will be no tangible drop in CO2 emissions.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Teatistes esitati terviklik 
lähenemisviis ühenduse sihi 
(120 g CO2/km) saavutamiseks 2012. 
aastaks ja märgiti, et komisjon esitab 
ettepaneku kõnealuse sihi saavutamiseks 
vajaliku õigusraamistiku kohta, 
keskendudes kohustuslikule 
süsinikdioksiidiheidete vähendamisele, et 
saavutada sihttase – uue autopargi 
heitkoguste keskmine tase 130 g CO2/km 
sõidukite mootoritehnoloogia parandamise 
abil. Kooskõlas lähenemisviisiga, mis valiti 
tootjate võetud vabatahtlike kohustuste 
raames, hõlmab kõnealune lähenemisviis 
aspekte, mida on võetud arvesse 

(10) Teatistes esitati terviklik 
lähenemisviis ühenduse sihi 
(120 g CO2/km) saavutamiseks 2012. 
aastaks ja märgiti, et komisjon esitab 
ettepaneku kõnealuse sihi saavutamiseks 
vajaliku õigusraamistiku kohta, 
keskendudes kohustuslikule 
süsinikdioksiidiheidete vähendamisele, et 
saavutada sihttase – uue autopargi 
heitkoguste keskmine tase 130 g CO2/km 
sõidukite mootoritehnoloogia parandamise 
abil. Eesmärki vähendada 
süsinikdioksiidiheidet mootoritehnoloogia 
parandamisega tuleks toetada 
sõiduautodesse lisatava ökotehnoloogia 
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sõiduautode süsinikdioksiidiheite 
mõõtmisel 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). 
Süsinikdioksiidiheidet vähendatakse veel 
10 g CO2/km või samaväärse koguse 
võrra, kui see on tehniliselt vajalik, muude 
tehnoloogiliste täiustuste ja biokütuste 
suurenenud kasutamise abil. Lisaks sellele 
mõjutab sõiduautode koguheidet ka 
tarbijate käitumine ja seetõttu tuleks 
tarbijaid teavitada sellest, kas uued 
sõiduautod vastavad käesoleva määruse 
kohaselt kehtestatud heitenormidele.

arendamisega ning maanteede 
infrastruktuuri parandamise, parema 
liikluskorralduse, biokütuste kasutamist 
soodustavate meetmete ja asjakohaste 
maksusüsteemidega. Kooskõlas 
lähenemisviisiga, mis valiti tootjate võetud 
vabatahtlike kohustuste raames, hõlmab 
kõnealune lähenemisviis aspekte, mida on 
võetud arvesse sõiduautode 
süsinikdioksiidiheite mõõtmisel 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). 
Süsinikdioksiidiheidet vähendatakse veel 
10 g CO2/km või samaväärse koguse 
võrra, kui see on tehniliselt vajalik, muude 
tehnoloogiliste täiustuste ja biokütuste 
suurenenud kasutamise abil. Lisaks sellele 
mõjutab sõiduautode koguheidet ka 
tarbijate käitumine ja seetõttu tuleks 
tarbijaid teavitada sellest, kas uued 
sõiduautod vastavad käesoleva määruse 
kohaselt kehtestatud heitenormidele. Kui 
võtta arvesse direktiivi 1999/94/EÜ 
eelseisvat läbivaatamist, mis on seotud 
tarbijate võimalustega saada uute 
sõiduautode turustamisel teavet nende 
kütusesäästlikkuse ja süsinikdioksiidiheite 
kohta, on samuti oluline välja töötada 
sõidukite selge liigitus nende 
kütusesäästlikkuse ja süsinikdioksiidiheite 
alusel.

Selgitus

Clear information for the consumer is very important. In the revision of Directive 1999/94/EC 
it is important to establish a clear classification of vehicles (e.g. Class A, A+, Class B, etc.).
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Õigusraamistik, mida rakendatakse 
uue autopargi keskmiste heidete 
sihttasemete suhtes, peaks tagama 
konkurentsi seisukohast neutraalsed ning 
sotsiaalselt võrdsed ja jätkusuutlikud 
heitkoguste vähendamise eesmärgid, mis 
on õiglased Euroopa erinevate 
mootorsõidukitootjate suhtes ja millega 
välditakse põhjendamatuid
konkurentsimoonutusi 
mootorsõidukitootjate vahel. 
Õigusraamistik peaks olema kooskõlas 
üldise eesmärgiga saavutada ELi Kyoto 
sihid ja seda peaksid täiendama muud 
kasutamisega seotud meetmed, näiteks 
auto- ja energiamaksude diferentseerimine.

(11) Õigusraamistik, mida rakendatakse 
uue autopargi keskmiste heidete 
sihttasemete suhtes, peaks tagama 
konkurentsi seisukohast neutraalsed ning 
sotsiaalselt võrdsed ja jätkusuutlikud 
heitkoguste vähendamise eesmärgid, mis 
on õiglased Euroopa erinevate 
mootorsõidukitootjate suhtes ja millega 
välditakse konkurentsimoonutusi 
mootorsõidukitootjate vahel. 
Õigusraamistik peaks olema kooskõlas 
üldise eesmärgiga saavutada ELi Kyoto 
sihid ja seda peaksid täiendama muud 
kasutamisega seotud meetmed, näiteks 
auto- ja energiamaksude diferentseerimine. 
Sõiduautodele kehtestatavad maksud 
peaksid olema seotud nende saasteainete 
heitkogustega ning need peaksid olema 
kokku lepitud ELi tasandil, et vältida 
liikmesriikide erinevatest 
maksusüsteemidest tulenevat täiendavat 
siseturu killustumist.

Selgitus

A definition of ‘justified’ distortions of competition by the Commission is unnecessary. In 
order to avoid further internal market fragmentation based on diversified application by 
Member States it is important to reach agreement on European level on taxes on passenger 
cars related to their polluting emissions.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Saastevabade autode 
kasutuselevõtuks tuleks järsult 
suurendada assigneeringuid, mis 
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seitsmendas teadusuuringute ja 
arendustegevuse raamprogrammis on ette 
nähtud saastevabade autode valmistamise 
tehnoloogiale.

Selgitus

It is important to invest more money in R+D on technologies to make zero-emission cars 
possible.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et säilitada autoturu 
mitmekesisus ja võime rahuldada tarbijate 
erinevaid vajadusi, tuleks sõiduautode 
süsinikdioksiidiheite sihttasemed 
määratleda lineaarselt, sõltuvana auto nn 
„kasulikkusest”. Kasulikkuse 
kirjeldamiseks on kõige sobivam
parameeter sõiduki mass, kuna see on 
praeguste heitkogustega rahuldavas
vastavuses ning sellest lähtudes saaksime 
realistlikumad ja konkurentsi seisukohast 
neutraalsed sihttasemed ning kuna andmed 
sõidukite massi kohta on kergesti 
kättesaadavad. Andmeid teise kasulikkust 
määrava parameetri kohta, milleks on
sõiduki jalajälg (rööbe korda teljevahe), 
tuleks aga koguda, et hõlbustada 
kasulikkusel põhineva lähenemisviisi 
pikemaajalist hindamist. Sihttasemete 
kehtestamisel tuleks arvesse võtta uute 
autode massi prognoositud arengut 
aastani 2012 ja vältida tuleks võimalikke 
algatusi, näiteks sõidukite massi 
suurendamine vaid selleks, et saada kasu 
süsinikdioksiidiheite vähendamise 
kõrgemast sihttasemest. Seetõttu tuleks 
2012. aastaks sihttasemete kehtestamisel 
arvesse võtta tootjate toodetavate ja ELi 
turul müüdavate sõidukite massi 

(12) Selleks et säilitada autoturu 
mitmekesisus ja võime rahuldada tarbijate 
erinevaid vajadusi, tuleks sõiduautode 
süsinikdioksiidiheite sihttasemed 
määratleda lineaarselt, sõltuvana auto nn 
„kasulikkusest”. Kasulikkuse 
kirjeldamiseks on sobiv parameeter sõiduki 
mass, mis on praeguste heitkogustega 
vastavuses ning millest lähtudes saaksime 
realistlikumad ja konkurentsi seisukohast 
neutraalsed sihttasemed ning kuna andmed 
sõidukite massi kohta on kergesti 
kättesaadavad. Andmeid kasulikkust 
määravate parameetrite kohta, nagu seda 
on sõiduki jalajälg (rööbe korda teljevahe), 
tuleks koguda, et hõlbustada kasulikkusel 
põhineva lähenemisviisi pikemaajalist 
hindamist. Komisjon peaks 2014. aastaks 
läbi vaatama andmete kättesaadavuse ja 
vajaduse korral kohandama kasulikkust 
määravat parameetrit.
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võimalikku ühepoolset suurendamist 
tulevikus. Sihttasemete diferentseerimine 
peaks viima heidete vähendamiseni kõigi 
autokategooriate puhul, kuigi tuleb 
möönda, et raskemate sõidukite puhul on 
võimalik heitkoguseid rohkem vähendada.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Käesoleva määruse eesmärk on 
innustada autotööstust investeerima uutesse 
tehnoloogiatesse. Määruses edendatakse 
aktiivselt ökoinnovatsiooni ja võetakse
arvesse tulevast tehnoloogia arengut. Sel 
viisil suurendatakse Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet ja luuakse rohkem
kvaliteetseid töökohti.

(13) Käesoleva määruse eesmärk on 
innustada autotööstust (autotootjad ja 
tarnijad) investeerima uutesse 
tehnoloogiatesse. Määrus tuleb seetõttu 
koostada nii, et see soosib ja võtab arvesse 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
vähendavaid keskkonnasõbralikke 
uuendusi, toetab seeläbi ELi autotööstuse 
juhtpositsiooni turul ja sõiduautode 
tarnijaid ning võtab piisavalt arvesse 
tulevast tehnoloogia arengut. See 
soodustab püsivalt ELi tööstuse 
konkurentsivõimet ja tagab kvaliteetsed 
töökohad Euroopa Liidus.

Selgitus

This draft regulation limits ecological innovations that can be considered for concessions to 
those that are best demonstrated by the existing testing procedure.  A limitation to only 5 g 
CO2/km or, including biofuels, to 10 g CO2/km for the ‘complementary measures’ taken as a 
whole, is insufficient.  It is far less than what is technologically and economically possible. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Osana terviklikust lähenemisviisist 
vähendada väikesõidukite 
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süsinikdioksiidiheidet tuleks 
keskkonnasõbralikud uuendused 
määratleda ja tagada kvantifitseeritavate 
standardite alusel. Praegune Euroopa 
tüübikinnituse süsteem ei hõlma kõiki 
tehnoloogilisi võimalusi, mida saab 
keskkonnamõju parandamiseks kasutada. 
Seetõttu tuleb välja töötada meetod, mille 
abil hinnatakse CO2 heitkoguste 
võimalikku vähendamist tehnoloogiliste 
meetmete kasutuselevõtmise tulemusena. 
Tähelepanu tuleks pöörata 
tehnoloogiatele, mis üldse ei kajastu või ei 
kajastu piisavalt meetmetes, mis on võetud 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendussätetega. 
Keskkonnasõbralikele uuendustele 
antakse lube selleks, et pakkuda tootjatele 
täiendavaid stiimuleid, võttes saadavat 
kasu arvesse nende konkreetsete CO2
vähendamise sihttasemete saavutamisel.
Kuna need uued tehnoloogiad võivad olla 
autotööstuse jaoks kulukad, peaks 
komisjon neid siiski toetama spetsiaalsete 
preemiate süsteemi abil. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Et tagada autotööstuse jaoks 
pikaajaline prognoositavus, võttes samal 
ajal arvesse tulevasi tehnoloogilisi 
arenguid, tuleks komisjoni 
mõjuhinnangut arvestades kehtestada 
uute sõiduautode pikaajalised 
süsinikdioksiidiheite eesmärgid. Nende 
eesmärkide kohaselt tuleks 2020. aastaks 
saavutada keskmine heitkogus 95 g 
CO2/km.
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 c) Käesolev määrus sisaldab 
erisätteid, mille eesmärk on edendada ELi 
turul alternatiivkütuste, vähem heitgaase 
eraldavate sõidukite ja saastevabade 
sõidukite edasist kasutuselevõttu.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 d) Keskkonnaeesmärkide 
saavutamiseks ja kliimamuutusega 
võitlemiseks on eriti vajalik, et ELi
autotööstus jääks maailmas 
konkurentsivõimeliseks. Seetõttu on 
tähtis, et vastuvõetavad meetmed oleksid
tõhusad, pidades eelkõige silmas kulusid
kogu ELi autotööstusele, et ei 
kahjustataks selle konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Käesoleva määruse kohastest 
sihttasemetest kinnipidamise tagamiseks on 
vajalik tõhus vastavuse tagamise 
mehhanism.

(19) Käesoleva määruse kohastest 
sihttasemetest kinnipidamise tagamiseks on 
vajalik lepinguga kooskõlas olev 
sanktsioonide mehhanism.
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Selgitus

When penalties are laid down, all the circumstances must be taken into account and due 
regard paid to the scope of Article 95 ECT.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Direktiivis 2007/46/EÜ on sätestatud, 
et tootjad peavad igale uuele sõiduautole 
väljastama vastavustunnistuse ja et 
liikmesriigid võivad uue sõiduauto 
registreerimist ja kasutuselevõttu lubada 
ainult sel juhul, kui sellel on kehtiv 
vastavustunnistus. Liikmesriikide 
kogutavad andmed peaksid vastama tootja 
poolt sõiduautole väljastatud 
vastavustunnistusele.

(21) Direktiivis 2007/46/EÜ on sätestatud, 
et tootjad peavad igale uuele sõiduautole 
väljastama vastavustunnistuse ja et 
liikmesriigid võivad uue sõiduauto 
registreerimist ja kasutuselevõttu lubada 
ainult sel juhul, kui sellel on kehtiv 
vastavustunnistus. Liikmesriikide 
kogutavad andmed peaksid vastama tootja 
poolt sõiduautole väljastatud 
vastavustunnistusele ja põhinema ainult 
sellel. Kui liikmesriigid peaksid uue 
sõiduauto registreerimiseks ja 
kasutuselevõtuks põhjendatud juhtudel 
mitte kasutama vastavustunnistust, 
peaksid nad võtma vajalikud meetmed 
järelevalvemenetluse piisava täpsuse 
tagamiseks. Vastavustunnistuste andmete 
jaoks tuleks luua ühtne ELi 
standardandmebaas. Seda tuleks kasutada 
ühtse allikana, mis võimaldab 
liikmesriikidel lihtsamalt hallata oma 
registreerimisandmeid uute sõidukite 
registreerimisel. Komisjon peaks täpse 
järelevalve eesmärgil tagama, et 
liikmesriigid kasutaksid elektroonilist 
võrgustikku, nagu see toimus 
kultuuripärandi piirkondlike võrgustike 
(REGNET) projekti puhul, et muuta 
registreerimisandmete, näiteks CO2 
heitkoguste andmete, vahetamine 
sujuvamaks. Lisaks peaks komisjon iga 
järelevalveaasta 30. augustiks esitama 
igale tootjale vastava aasta järelevalve 
vahearuande, et tootjad saaksid 
reageerida turu arengutele.
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Selgitus

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member States 
do not use this document. Therefore, a central European database for the collection of such 
data should be established. This would also allow manufacturers to provide timely updates in 
case of technical changes to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what 
the official CO2 figure will be and hence the Commission’s provisional calculations and 
interim report must be on a half-yearly basis.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tootjate kinnipidamist käesoleva 
määruse kohastest sihttasemetest tuleks 
hinnata ühenduse tasandil. Tootja, kelle 
süsinikdioksiidi eriheite keskmine tase 
ületab käesoleva määruse kohaselt lubatud 
taseme, peaks alates 2012. aastast iga 
kalendriaasta kohta tasuma ülemääraste 
heitkoguste maksu. Maksu summa peaks 
sõltuma sellest, mil määral tootja oma 
heitkoguste sihttaset ületas. Aja jooksul 
peaks see summa suurenema. Et innustada 
tootjaid sõiduautode süsinikdioksiidi 
eriheidete vähendamiseks meetmeid 
võtma, peaks ülemääraste heitkoguste 
maks peegeldama tehnoloogilisi kulutusi.
Ülemääraste heitkoguste maksude summad 
peaksid Euroopa Liidu eelarves 
kajastuma tuludena.

(22) Tootjate kinnipidamist käesoleva 
määruse kohastest sihttasemetest tuleks 
hinnata ühenduse tasandil. Tootja, kelle 
süsinikdioksiidi eriheite keskmine tase 
ületab käesoleva määruse kohaselt lubatud 
taseme, peaks alates 2012. aastast iga 
kalendriaasta kohta tasuma ülemääraste 
heitkoguste maksu. Maksu summa peaks 
sõltuma sellest, mil määral tootja oma 
heitkoguste sihttaset ületas. See peaks 
olema proportsionaalne ja kooskõlas 
muude süsinikdioksiidi vähendamise 
vahenditega, näiteks ELi heitkoguste 
kauplemise süsteemiga. Et innustada 
tootjaid sõiduautode süsinikdioksiidi 
eriheidete vähendamiseks meetmeid 
võtma, peaks ülemääraste heitkoguste 
maks peegeldama tehnoloogilisi kulutusi.
Ülemääraste heitkoguste maksude 
summasid tuleks kasutada selliste 
säästvate transpordiliikide edendamiseks, 
mis ei tekita süsinikdioksiidiheidet, 
pidades eelkõige silmas transpordivõrke, 
uuringuteks, mis on seotud suurema 
energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamisega transpordisektoris, samuti 
autopargi uuendamise edendamiseks.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse sisu ja eesmärgid Määruse sisu, otstarve ja eesmärgid

Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada ühenduse eesmärk, milleks on
uue autopargi keskmine süsinikdioksiidi 
heitkoguste tase 120 g CO2/km. Määruses 
kehtestatud uute sõiduautode keskmist 
süsinikdioksiidi heitkoguste taset 130 g 
CO2/km, mis saavutatakse sõidukite 
mootoritehnoloogia parandamise abil, 
mõõdetakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetega.
Ühenduse tervikliku lähenemisviisi osana 
täiendavad käesolevat määrust 
lisameetmed, mis vastavad 10 g-le 
CO2/km.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada ühenduse üldeesmärk
vähendada on süsinikdioksiidiheidet ELis, 
sealhulgas transpordisektoris. Määrusega 
kehtestatakse uue autopargi keskmine 
süsinikdioksiidi heitkoguste tase 120 g 
CO2/km. Käesolevas määruses 
püstitatakse samuti eesmärk, et 1. 
jaanuarist 2020 ei tohiks uue autopargi 
keskmine heitkogus olla suurem kui 95 g 
CO2/km.

2. Määruses kehtestatud uute sõiduautode 
keskmist süsinikdioksiidi heitkoguste taset 
130 g CO2/km, mis saavutatakse sõidukite 
mootoritehnoloogia parandamise abil, 
mõõdetakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetega.
3. Ühenduse tervikliku lähenemisviisi 
osana täiendavad käesolevat määrust 
lisameetmed, mis vastavad 10 g-le 
CO2/km.

Muudatusettepanek 17
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab ettepaneku ulatusliku 
lähenemisviisi kohta kõikide 
süsinikdioksiidi vähendavate meetmete 
väljaselgitamiseks eesmärgiga kaotada 
mootori- või sõidukipoolsete meetmete 
ning lisameetmete, samuti 
keskkonnasõbralike uuenduste 
eristamine.

Selgitus

In order to promote technological progress in the automobile sector and provide motor 
manufacturers and suppliers with long-term investment security, it makes sense to set long-
term objectives on the basis of a detailed account of current measures and a careful 
regulatory impact assessment, and thus to promote alternative technologies. These objectives 
should be set by means of a legislative procedure in the near future. The proposal must 
contain a comprehensive procedure so as to cover all CO2 reduction measures.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
direktiivi 2007/46/EÜ II lisas määratletud 
M1 kategooria mootorsõidukite (tuletatud 
massiga kuni 2610 kg) ja sõidukite suhtes, 
millele laiendati tüübikinnitust määruse 
(EÜ) nr 715/2007 artikli 2 lõike 2 kohaselt 
(edaspidi „sõiduautod”), mis 
registreeritakse ühenduses esmakordselt ja 
mis ei ole olnud varem registreeritud 
väljaspool ühendust (edaspidi „uued 
sõiduautod”).

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
direktiivi 2007/46/EÜ II lisas määratletud 
M1 kategooria mootorsõidukite (tuletatud 
massiga kuni 2610 kg) ja sõidukite suhtes, 
millele laiendati tüübikinnitust määruse 
(EÜ) nr 715/2007 artikli 2 lõike 2 kohaselt 
(edaspidi „sõiduautod”), mis 
registreeritakse ühenduses esmakordselt 
(edaspidi „uued sõiduautod”).

Selgitus

In order to encourage European automobile producers to invest in new technologies increase 
energy efficiency and reduce CO2 emissions, it is necessary to avoid introducing specific 
advantages for new automobiles imported from outside the Community.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Arvesse ei võeta eelnevat registreerimist 
väljaspool ühendust, mis on tehtud vähem 
kui kolm kuud enne ühenduses 
registreerimist. 

välja jäetud

Selgitus

In order to encourage European automobile manufacturers to invest in technologies designed 
to increase energy efficiency and reduce CO2 emissions, it is necessary to avoid introducing 
specific advantages for new automobiles imported from outside the Community.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Määruse reguleerimisalast on välja 
jäetud sotsiaalse eriotstarbega sõidukid 
artikli 3 lõike 1 punkti f c kohaselt.

Selgitus

The number of such vehicles is relatively small, so that a derogation is justified to meet the 
requirement for social acceptability of these rules on CO2.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) „sõiduki jalajälg” – sõiduki rööbe 
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korrutatuna teljevahega vastavalt 
vastavustunnistuses esitatule ning 
direktiivi 2007/46/EÜ I lisa punktide 2.1 
ja 2.3 määratlustele;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a)  „alternatiivkütuseid kasutav sõiduk” 
– määruses 715/2007/EÜ ning selle 
rakendusmeetmetes määratletud sõiduk;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) „saastevaba sõiduk” – sõiduk, mis 
seisva või töötava mootoriga ei tooda 
süsinikdioksiidiheidet määruse 
715/2007/EÜ kohase süsinikdioksiidi 
katsemenetluse alusel;

Selgitus

This amendment does not change the meaning of the paragraph but provides more linguistic 
clarity.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f c)  „keskkonnasõbralik uuendus” – iga 
tehnoloogiline meede või uuendus, mis 
annab tõendatud kvantifitseeritava 
panuse süsinikdioksiidiheite 
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vähendamisse ja mida ei ole lülitatud 
määruse (EÜ) nr 715/2007 kohasesse 
süsinikdioksiidi katsemenetlusse või on 
selles ebapiisavalt arvesse võetud ning 
mida õiguslikult ei ole ette nähtud artiklis 
1 nimetatud lisameetmetega. Koostatakse 
meetmete ühtne, piiratud, kuid 
läbivaatamisele kuuluv loetelu;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f c) „sotsiaalse eriotstarbega sõidukid” –
järgmised M1 kategooria sõidukid:
i) direktiivi 2007/46/EÜ kohased 
sotsiaalse eriotstarbega sõidukid tuletatud
massiga üle 2000 kg;
ii) sõidukid tuletatud massiga üle 2000 kg, 
mis on ette nähtud lisaks juhile seitsme ja 
enama reisija veoks, välja arvatud M1 G 
kategooriasse kuuluvad sõidukid vastavalt
direktiivile 2007/46/EÜ; 
iii) sõidukid tuletatud massiga üle 1760 
kg, mis on valmistatud spetsiaalselt 
kaubanduslikel eesmärkidel ja kus saab 
kasutada ratastooli kooskõlas ühenduse 
poliitikaga puuetega inimeste toetuseks.

Selgitus

The number of such vehicles is relatively small, so that a derogation is justified to meet the 
requirement for social acceptability of these rules on CO2.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva määruse kohaldamisel 
käsitatakse tootjaid seotuna, kui nad on 
seotud ettevõtjad. „Seotud ettevõtjad”on:

2. Käesoleva määruse kohaldamisel 
käsitatakse erinevaid tootjaid, kes 
moodustavad seotud ettevõtja, ühe 
ettevõtjana. „Seotud ettevõtjad” on:

Selgitus

This amendment does not change the meaning of the paragraph but provides more linguistic 
clarity.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. jaanuaril 2012 algaval kalendriaastal 
ja kõigil järgnevatel kalendriaastatel
tagab iga sõiduautode tootja, et tema 
süsinikdioksiidi eriheite keskmine tase ei 
ületa tema eriheite sihttaset, mis on 
kindlaks määratud vastavalt I lisale või, kui 
tootja suhtes on kohaldatud artikli 9 kohast 
erandit, vastavalt kõnealusele erandile.

1. jaanuarist 2012 tagab iga sõiduautode 
tootja, et 2012. aastal 60 % tema 
autopargist, 2013. aastal 70 %, 
2014. aastal 80 % ning 2015. ja igal 
järgneval aastal 100 % tema autopargist 
ei ületa süsinikdioksiidi eriheite sihttaset, 
mis on tootja autopargi jaoks kindlaks 
määratud vastavalt I lisale või, kui tootja 
suhtes on kohaldatud artikli 9 kohast 
erandit, vastavalt kõnealusele erandile.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsinikdioksiidi eriheite keskmise taseme 
arvutamisel võetakse kuni 2015. aastani 
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(kaasa arvatud) iga uut sõiduautot, mille 
süsinikdioksiidi eriheide on väiksem kui 
50 g CO2/km, ja iga alternatiivkütuseid 
kasutavat sõidukit arvesse 
pooleteisekordselt ning iga saastevaba 
sõidukit kolmekordselt.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Süsinikdioksiidi eriheite arvutamisel 
võetakse arvesse keskkonnasõbraliku 
uuenduse abil saavutatud 
süsinikdioksiidiheite vähenemist.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tootjad võivad oma autopargid 
ühendada, et täita oma kohustused võtta 
kasutusele saastevabad sõidukid, nagu on 
sätestatud I lisa punktis 2 a.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Leping autoparkide ühendamiseks võib 
käsitleda ühte või mitut kalendriaastat, 
tingimusel et lepingu kogukestus ei ületa 
viit kalendriaastat ja leping peab jõustuma 

2. Leping autoparkide ühendamiseks võib 
käsitleda ühte või mitut kalendriaastat ja 
leping peab jõustuma hiljemalt esimese 
sellise kalendriaasta 31. detsembril, mil 

Adlib Express Watermark



AD\739973ET.doc 23/37 PE404.748v02-00

ET

hiljemalt esimese sellise kalendriaasta 31. 
detsembril, mil heitkogused ühendatakse. 
Tootjad, kes soovivad oma autopargid 
ühendada, esitavad komisjonile järgmist 
teavet:

heitkogused ühendatakse. Tootjad, kes 
soovivad oma autopargid ühendada, 
esitavad komisjonile järgmist teavet:

Selgitus

There are no reasons to limit pool formation to five years.  The amendment does not affect the 
overall average reduction target of 130 g/km.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tootjad võivad oma autopargid 
ühendada, tingimusel et nende lepingud on 
kooskõlas asutamislepingu artiklitega 81 ja 
82 ning et nad võimaldavad igal tootjal, 
kes soovib saada ühendatud autopargi 
liikmeks, osaleda avatud, selgel ja 
mittediskrimineerival alusel 
majanduslikult mõistlikel tingimustel. 
Ilma et see piiraks ELi 
konkurentsieeskirjade üldist kohaldamist 
selliste ühendatud autoparkide suhtes, 
peavad kõik ühendatud autopargi liikmed 
välistama mis tahes andme- ja 
teabevahetuse autoparkide ühendamise 
raames, välja arvatud järgmine teave:

5. Tootjad võivad autopargid ühendada, 
tingimusel et nende lepingud on kooskõlas 
asutamislepingu artiklitega 81 ja 82. Ilma 
et see piiraks ELi konkurentsieeskirjade 
üldist kohaldamist selliste ühendatud 
autoparkide suhtes, peavad kõik ühendatud 
autopargi liikmed välistama mis tahes 
andme- ja teabevahetuse autoparkide 
ühendamise raames, välja arvatud järgmine 
teave:

Selgitus

Pooling arrangements under which every external manufacturer could participate in the 
agreed conditions without discrimination would eventually result in introduction of a closed 
emissions trading system for the whole sector. In the context of undertakings' freedom to 
define themselves and taking account of EU competition rules, this phrase should be deleted.  
Pool agreements should be allowed only on a voluntary contract basis without being forced to 
admit external competitors.

Muudatusettepanek 33
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Välja arvatud lõike 3 kohase teate puhul, 
käsitatakse tootjaid, kes osalevad 
ühendatud autopargis, mille kohta on 
komisjonile esitatud teavet, käesoleva 
määruse kohaldamisel ühe tootjana.

7. Välja arvatud lõike 3 kohase teate puhul, 
käsitatakse tootjaid, kes osalevad 
ühendatud autopargis, mille kohta on 
komisjonile esitatud teavet, käesoleva 
määruse artikli 4 kohaste kohustuste 
täitmisel ühe tootjana. Seire ja aruandluse 
teave salvestatakse, sellest teavitatakse 
ning see tehakse üksikutele tootjatele ja 
kõikidele ühendatud autoparkidele 
kättesaadavaks keskregistris.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. jaanuarist 2010 ja igal 
järgneval aastal registreerivad 
liikmesriigid andmed iga oma 
territooriumil registreeritud uue sõiduauto 
kohta vastavalt II lisa A osale.

1. Alates 1. jaanuarist 2012 algaval kuul 
ja igal järgneval kuul registreerivad 
liikmesriigid andmed iga oma 
territooriumil registreeritud uue sõiduauto 
kohta vastavalt II lisa A osale. Nimetatud 
andmed tehakse kättesaadavaks tootjatele 
või nende poolt nimetatud importijatele 
või esindajatele liikmesriikides. 
Liikmesriigid teevad kõik endast oleneva, 
et tagada andmebüroode läbipaistev ja 
bürokraatiavaba tegutsemine.

Selgitus

Monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. So the 
measures should not begin until 2012, should take place monthly and should be made 
available to vehicle manufacturers so that manufacturers and customers can be more 
involved in achieving the targets. This amendment seeks to ensure that national reporting 
bodies do not generate unnecessary operating costs and that they operate as effectively and 
with as little red tape as possible.
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. 28. veebruariks 2011 ja igal järgneval 
aastal määravad liikmesriigid eelneva 
kalendriaasta kohta kindlaks II lisa B osas 
loetletud andmed ja esitavad need 
komisjonile. Andmed edastatakse II lisa C 
osas esitatud vormi kohaselt.

2. 31. juuliks 2012 ja igal järgneval 
poolaastal määravad liikmesriigid eelneva 
kalendriaasta kohta kindlaks II lisa B osas 
loetletud andmed, mille on kinnitanud 
sertifitseeritud audiitor, ja esitavad need 
komisjonile. Andmed edastatakse II lisa C 
osas esitatud vormi kohaselt.

Selgitus

Monitoring and reporting should start together with the implementation of the regulation in 
2012 in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. It is key that 
manufacturers know early on what the official CO2 figure will be and hence the 
Commission’s provisional calculations must be on a half-year basis. The verification of the 
Member States data by a certified auditor should ensure that Member States collect and 
monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that the car models are 
allocated to right manufacturers.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon peab liikmesriikide poolt 
käesoleva artikli kohaselt edastatud 
andmete keskregistrit ning 30. juuniks 
2011 ja igal järgneval aastal arvutab iga 
tootja kohta esialgselt välja: 

4. Komisjon peab liikmesriikide poolt 
käesoleva artikli kohaselt edastatud 
andmete keskregistrit ning 30. augustiks 
2012 ja igal järgneval poolaastal arvutab 
iga tootja kohta esialgselt välja:

Selgitus

Monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. So the 
measures should not begin until 2012. Manufacturers should receive information on 
admissible CO2 values in good time for each half-year for the sake of planning certainty.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kahe kuu jooksul pärast seda, kui tootjat 
on lõike 4 kohaselt teavitatud esialgsetest 
arvutustest, võib tootja teavitada komisjoni 
andmetes esinenud vigadest, märkides ära, 
millist liikmesriiki käsitlevates andmetes 
viga tootja arvates esineb. 

5. Kolme kuu jooksul pärast seda, kui 
tootjat on lõike 4 kohaselt teavitatud 
esialgsetest arvutustest, võib tootja 
teavitada komisjoni andmetes esinenud 
vigadest, märkides ära, millist liikmesriiki 
käsitlevates andmetes viga tootja arvates 
esineb.

Komisjon vaatab tootjatelt saadud teated 
läbi ning 30. septembriks kas kinnitab 
lõike 4 kohaste esialgsete arvutuste 
tulemused või muudab arvutusi ja kinnitab 
seejärel nende tulemused.

Komisjon vaatab tootjatelt saadud teated 
läbi ning järgmise aasta 31. märtsiks kas 
kinnitab lõike 4 kohaste esialgsete 
arvutuste tulemused või muudab arvutusi ja 
kinnitab seejärel nende tulemused.

Selgitus

The accuracy of the data collected by the Member States is crucial for the exact calculation of 
manufacturers’ specific reduction target figures.  Therefore the period in which 
manufacturers can point out irregularities in the data should be extended to at least three 
months.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Juhul kui komisjon leiab lõike 5 
kohaste arvutuste alusel 2010. või 2011. 
kalendriaasta kohta, et tootja 
süsinikdioksiidi eriheite keskmine tase 
kõnealusel aastal ületab tootja eriheite 
sihttaseme kõnealusel aastal, teavitab 
komisjon sellest tootjat.

välja jäetud

Selgitus

Monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. So the 
measures should not begin until 2012.
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid nimetavad seireandmete 
kogumiseks ja edastamiseks vastavalt 
käesolevale määrusele pädeva asutuse ning 
teatavad sellest komisjonile hiljemalt kuue 
kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

7. Liikmesriigid nimetavad seireandmete 
kogumiseks ja edastamiseks vastavalt 
käesolevale määrusele pädeva asutuse ning 
teatavad sellest Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile hiljemalt kuue 
kuu jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõiked 2–5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud ülemääraste 
heitkoguste maksu summa arvutatakse 
järgmise valemi abil:

2. Lõikes 1 sätestatud ülemääraste 
heitkoguste maksu summa arvutatakse 
järgmise valemi abil:

Ülemäärane heitkogus x uute sõiduautode 
arv x lõikes 3 ettenähtud ülemääraste 
heitkoguste maksu määr,

Ülemäärane heitkogus x tootja keskmisele 
eriheite sihttasemele mittevastavate uute 
sõiduautode arv x lõikes 3 ettenähtud 
ülemääraste heitkoguste maksu määr,

kus: kus:

„ülemäärane heitkogus” – grammide 
positiivne arv kilomeetri kohta, mille võrra 
tootja eriheite keskmine tase ületas tootja 
eriheite sihttaset kalendriaastal, 
ümardatuna lähima kolme kümnendkohani;
ning

„ülemäärane heitkogus” – grammide 
positiivne arv kilomeetri kohta, mille võrra 
tootja eriheite keskmine tase ületas tootja 
eriheite sihttaset kalendriaastal, 
ümardatuna lähima kolme kümnendkohani;
ning

„uute sõiduautode arv” – tootja toodetud 
uute sõiduautode arv, mis kõnealusel 
aastal registreeriti.

„tootja keskmisele eriheite sihttasemele 
mittevastavate uute sõiduautode arv” –
tootja valmistatud ja kõnealusel aastal 
registreeritud uute sõiduautode arv, mille 
süsinikdioksiidi eriheide ületab nende 
eriheite sihttaseme ja mida ei saa 
kompenseerida tootja muude 

Adlib Express Watermark



PE404.748v02-00 28/37 AD\739973ET.doc

ET

registreeritud sõidukitega, mille 
süsinikdioksiidiheide jääb allapoole nende 
eriheite sihttaset.

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr on 
2012. kalendriaastal ja järgnevatel 
kalendriaastatel vastavuses 
süsinikdioksiidi vähendamise muude 
vahenditega, näiteks ELi heitkoguste 
kauplemise süsteemiga, kuid mitte suurem 
kui 40 eurot.

(a) ülemääraste heitkoguste puhul 2012. 
kalendriaastal – 20 eurot;

(b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 35 eurot;
(c) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 60 eurot; ning
(d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 95 eurot.
4. Komisjon kehtestab meetodid 
ülemääraste heitkoguste maksu 
sissenõudmiseks vastavalt lõikele 1.

4. Komisjon kehtestab meetodid 
ülemääraste heitkoguste maksu 
sissenõudmiseks vastavalt lõikele 1.

Kõnealused meetmed, mis on välja 
töötatud käesoleva määruse vähem oluliste 
sätete muutmiseks selle täiendamise kaudu, 
võetakse vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Kõnealused meetmed, mis on välja 
töötatud käesoleva määruse vähem oluliste 
sätete muutmiseks selle täiendamise kaudu, 
võetakse vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

5. Ülemääraste heitkoguste maksude 
summad kajastatakse Euroopa Liidu 
eelarves tuludena.

5. Ülemääraste heitkoguste maksude 
summasid kasutatakse selliste säästvate
transpordiliikide edendamiseks, mis ei 
tekita süsinikdioksiidiheidet, pidades 
eelkõige silmas transpordivõrke, 
uuringuteks, mis on seotud suurema 
energiatõhususe ja taastuvenergia 
kasutamisega transpordisektoris, samuti 
autopargi uuendamise edendamiseks.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon kehtestab meetodid 
ülemääraste heitkoguste maksu 
sissenõudmiseks vastavalt lõikele 1.

4. Komisjon kehtestab meetodid 
ülemääraste heitkoguste maksu 
sissenõudmiseks vastavalt lõigetele 1, 2 ja 
3.

Selgitus

It is up to the Community to lay down penalties in legislation. However, these need to be 
agreed with the Member States.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon avaldab 31. oktoobriks 2011
ja igal järgneval aastal nimekirja, milles on 
esitatud iga tootja kohta järgmised andmed:

1. Komisjon avaldab 30. juuniks 2013 ja 
igal järgneval aastal nimekirja, mis 
pannakse ka komisjoni veebilehele ja
milles on esitatud iga tootja kohta 
järgmised andmed:

Selgitus

The publication of manufacturers' data should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortions and discrimination against manufacturers.  So 
publication of the data should not start until 2013.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 31. oktoobrist 2013 on lõike 1 
kohaselt avaldatud nimekirjas esitatud ka 
teave selle kohta, kas tootja on eelneval 

2. Lõike 1 kohaselt avaldatud nimekirjas 
on esitatud ka teave selle kohta, kas tootja 
on eelneval kalendriaastal järginud artikli 4 
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kalendriaastal järginud artikli 4 nõudeid. nõudeid.

Selgitus

The start date was already laid down in an amendment to Article 8, paragraph 1.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri ja lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltumatute väiketootjate suhtes 
kohaldatav erand

Väiketootmisele spetsialiseerunud tootjate
suhtes kohaldatav eritase

1. Tootja võib esitada I lisa kohaselt 
arvutatud eriheite sihttasemest tehtava 
erandi kohaldamise taotluse, kui

1. Tootja võib esitada I lisa kohaselt 
arvutatud eriheite sihttasemest tehtava 
erandi kohaldamise taotluse, kui

(a) tootja valmistatud uusi sõiduautosid on 
ühenduses registreeritud vähem kui 10 000 
iga kalendriaasta kohta; ning

(a) tootja valmistatud on vähem kui 0,1% 
uutest ühenduses registreeritud 
sõiduautodest iga kalendriaasta kohta; ning

(b) tootja ei ole seotud teise tootjaga. (b) tootja ei ole seotud teise tootjaga; või

(c) teise tootjaga seotuse korral on 
erimudelite tootja oma arendus- ja 
tootmisüksustega ning oli seda ka 
käesoleva määruse jõustumise kuupäeval.

Muudatusettepanek 45
Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõiked 7 a ja 7 b (uued)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Tootja võib esitada komisjonile 
taotluse alternatiivse sihttaseme 
kehtestamiseks, mis vastab tema 2006. 
aasta eriheite keskmise taseme 
vähendamisele 25 % võrra, I lisa kohaselt 
arvutatava taseme asemel, tingimusel, et
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a) tal ei ole seotud ettevõtjat ning tema 
aastane uute autode registreerimine 
Euroopa Liidus jääb lõikes 1 kehtestatud 
väärtuse ja 1 % vahele ELi turust, või
b) tal on seotud ettevõtjad ning tema 
aastane uute autode registreerimine 
Euroopa Liidus jääb koos seotud 
ettevõtjaga lõikes 1 kehtestatud väärtuse 
ja 1 % vahele ELi turust.
7 b. Seotud ettevõtjad võivad esitada 
komisjonile taotluse alternatiivse 
sihttaseme kehtestamiseks, mis vastab 
nende 2006. aasta eriheite keskmise 
taseme vähendamisele 25 % võrra I lisa 
kohaselt arvutatava taseme asemel, kui 
nende aastane uute autode 
registreerimine ELis jääb koos seotud 
ettevõtjaga lõikes 1 kehtestatud väärtuse 
ja 1 % vahele ELi turust.

Selgitus

The target of a greater reduction in emissions (25%) will offer manufacturers of specific 
models a greater incentive to make more efforts in this area than fleet manufacturers. Since 
manufacturers of specific models are not generally covered by the derogation under Article 
9(1), on grounds of fairness these additional provisions should be incorporated into the 
Commission proposal.

Muudatusettepanek 46
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon esitab 2010. aastal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
ühenduse tervikliku lähenemisviisi 
rakendamisel tehtud edusammudest 
väikesõidukite süsinikdioksiidiheite 
vähendamiseks.

1. Komisjon esitab 2010. aastal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
ühenduse tervikliku lähenemisviisi 
rakendamisel tehtud edusammudest 
väikesõidukite süsinikdioksiidiheite 
vähendamiseks. Komisjon esitab samas 
aruandes ettepanekud preemiate ja 
sertifitseerimise süsteemi kohta 
keskkonnasõbralike uuenduste 
sisseviimiseks.
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui komisjon teeb ettepaneku selliste 
uute õigusaktide vastuvõtmiseks, mis 
mõjutavad väikesõidukeid ja nende kütust 
viisil, mis toob kaasa otsese või kaudse 
CO2 heitkoguste suurenemise, toob 
komisjon selle asjaolu selgelt välja 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatavas ettepanekus ning kajastab seal 
ka käesolevas määruses sätestatud CO2 
eriheite sihttasemetele vastavuse osas 
tootjatele avaldatavat ebasoodsat mõju.

Selgitus

The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions. This is coherent with the agreed principles of CARS21: stability, predictability and 
reaching the targets in the most cost efficient way. Therefore, it should be clearly indicated if
any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjon jälgib tehnoloogilist 
arengut ja kehtestab vajadusel CO2 
ekvivalentsed künnised teiste 
sõiduautodes kasutatavate energialiikide 
jaoks. Taolised meetmed, mille eesmärk 
on muuta käesoleva määruse vähem 
olulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt 
artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Adlib Express Watermark



AD\739973ET.doc 33/37 PE404.748v02-00

ET

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Et paremini kajastada autode 
süsinikdioksiidiheite tegelikku arengut 
ning lisameetmete ja keskkonnasõbralike 
uuenduste potentsiaali, hindab komisjon 
korrapäraselt määruse 715/2007/EÜ 
kohaseid, süsinikdioksiidiheite 
mõõtmiseks kasutatavaid katsetsükleid 
ning kohandab neid vastavalt vajadusele.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Pärast mõjuhinnangu läbiviimist 
avaldab komisjon 2014. aastaks aruande 
sõiduki jalajälje kui kasulikkust määrava 
parameetri andmete kättesaadavuse 
kohta, et kindlaks määrata eriheite 
sihttasemed ning vajaduse korral muuta I 
lisa vastavalt artikli 12 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tarbijate teavitamine Rakendusmeetmed
Alates 1. jaanuarist 2010 tagavad tootjad, 
et direktiivi 1999/94/EÜ artiklites 3, 5 ja 6 
osutatud märgistel, plakatitel ning 

Artikli 3 lõike 1 punkti f a rakendamiseks 
vajalikud meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
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reklaamväljaannetes ja -materjalides on 
märgitud, millises ulatuses erineb 
müügiks pakutava sõiduauto 
süsinikdioksiidi eriheite tase I lisas 
asjaomase sõiduauto kohta esitatud 
eriheite sihttasemest.

sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 12 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Selgitus

The approval of eco-innovations at EU level via Comitology assures a harmonized approach. 
Comitology is an established procedure under Community law which the Commission uses 
regularly to reach common decisions to amend existing legislation or to introduce new 
legislation according to the competence of the Commission in the field of motor vehicle 
construction.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 1. Iga uue sõiduauto puhul määratakse 
kindlaks süsinikdioksiidi eriheite lubatud 
tase, väljendatuna grammides kilomeetri 
kohta, järgmise valemi alusel:

1. Iga uue sõiduauto puhul määratakse 
kindlaks süsinikdioksiidi eriheite lubatud 
tase, väljendatuna grammides kilomeetri 
kohta, järgmise valemi alusel:

süsinikdioksiidi eriheite lubatud tase = 130 
+ a × (M – M0)

süsinikdioksiidi eriheite lubatud tase = 130 
+ a × (M – M0)

kus: kus:

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

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0
f = (1 + AMI)6
massi autonoomne suurenemine (AMI) = 
0 %
a = 0.0457 a = 0.0457

Muudatusettepanek 53
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga tootja tagab, et 1. jaanuaril 2020 
algaval aastal ja kõigil järgnevatel 
aastatel oleks vähemalt 8% kõikidest tema 
toodetavatest sõiduautodest saastevabad. 
Selle eesmärgi saavutamiseks võivad 
tootjad kasutada artikli 5 lõikes 1 a 
sätestatud autoparkide ühendamise 
tingimusi.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 1 (eestikeelses versioonis punkt 3) – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Alates 1. jaanuarist 2010 ja igal 
järgneval aastal registreerivad 
liikmesriigid iga oma territooriumil 
registreeritud uue sõiduauto kohta 
järgmised andmed:

3. Alates 1. jaanuarist 2012 algaval kuul 
ja igal järgneval kuul registreerivad 
liikmesriigid iga oma territooriumil 
registreeritud uue sõiduauto kohta 
järgmised andmed:

Selgitus

The monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation 
is introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. So the 
measures should not begin until 2012. Monthly reporting of data on new cars and on CO2 
monitoring is necessary for manufacturers for reasons of planning certainty.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – punkt 3 (eestikeelses versioonis punkt 5) – sisejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. 1. jaanuariks 2010 ja igal järgneval
aastal määravad liikmesriigid vastavalt B 
osas kirjeldatud meetoditele tootja kohta 

3. 1. jaanuaril 2012 algavaks kuuks ja 
igaks järgnevaks kuuks määravad 
liikmesriigid vastavalt B osas kirjeldatud 
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kindlaks järgmised andmed: meetoditele tootja kohta kindlaks 
järgmised andmed:
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