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Muudatusettepanek 11
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Eesmärk peaks olema energia 
kogutarbimise vähendamine transpordis. 
Kogutarbimist vähendades tuleks 
tähelepanu pöörata nii sõiduautodest 
lähtuva heite vähendamisele tehniliste 
vahendite abil kui ka üldiselt 
liikumisvajaduse vähendamisele. 
Liikumisvajaduse vähendamise eesmärki 
tuleks arvesse võtta kõikides 
poliitikavaldkondades, eelkõige 
maakasutuse planeerimisel ja 
ühistranspordisüsteemides. Nõudlus 
liikuvuse järele tuleks raudteevõrgu 
arendamise abil viia maanteedelt üle 
raudteele. Samuti tuleks püüda mõjutada 
tarbijate käitumist, näiteks 
sõidukijuhtimise stiili.

Or. fi

Muudatusettepanek 12
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) 24. oktoobril 2007 võttis Euroopa 
Parlament vastu resolutsiooni 
sõiduautode ja kergete kommertsveokite 
süsinikdioksiidiheidete vähendamist 
käsitleva ühenduse strateegia kohta.

Or. en
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Selgitus

Arvesse tuleb võtta ka resolutsiooni, mille Euroopa Parlament võttis vastu CO2 heite 
vähendamise suhtes. 

Muudatusettepanek 13
Dorette Corbey

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 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 

(10) Et saavutada Euroopa Liidu iseseisev 
kindel kohustus vähendada 2020. aastaks 
kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 20 % 
võrra, on vajalik süsinikdioksiidi heite 
ambitsioonikas vähendamine 
transpordisektoris. Seda silmas pidades on 
vaja saavutada sihttase – uue autopargi 
keskmine heitetase 120 g CO2/km 
sõidukite mootoritehnoloogia 
parandamise abil, ja ka siduvad 
pikaajalised eesmärgid, milleks on 80 g 
CO2/km 2020. aastal ja 60 g CO2/km 
2025. aastal. Pikaajalised eesmärgid 
annavad autotootjatele pikaajalise 
regulatiivse kindluse, mida neil on vaja 
kütusesäästlikumatesse sõiduautodesse 
investeeringute kavandamiseks. 
Kooskõlas lähenemisviisiga, mis valiti 
tootjate võetud vabatahtlike kohustuste 
raames, hõlmavad kõnealused eesmärgid 
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). Lisaks sellele mõjutab 
sõiduautode koguheidet ka tarbijate 
käitumine ja seetõttu tuleks tarbijaid 
teavitada sellest, kas uued sõiduautod 
vastavad käesoleva määruse kohaselt 
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heitenormidele. kehtestatud heitenormidele.

Or. en

Selgitus

120 grammi ilma täiendavate meetmeteta 2012. aastal on komisjoni algne ettepanek ja selle 
saavutamise tehnoloogia on võimalik. Lisaks on vaja siduvaid pikaajalisi eesmärke, et anda 
autotootjatele pikaajaline väljavaade, mida nad vajavad.

Muudatusettepanek 14
Rebecca Harms

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 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 

(10) Vaja on õigusraamistikku ühenduse 
sihi saavutamiseks, keskendudes 
kohustuslikule süsinikdioksiidiheidete 
vähendamisele, et saavutada sihttase – uue 
autopargi heitkoguste keskmine tase 
120 g CO2/km sõidukite 
mootoritehnoloogia parandamise abil. 
Lisaks sellele mõjutab sõiduautode 
koguheidet ka tarbijate käitumine ja 
seetõttu tuleks tarbijaid teavitada sõiduki 
CO2 heitest, sealhulgas samaväärsest CO2 
heitest seoses õhu konditsioneerimisega ja 
sellest, kas uued sõiduautod vastavad 
käesoleva määruse kohaselt kehtestatud 
heitenormidele.
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Jens Holm

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 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 

(10) Et saavutada 2012. aastaks ühenduse 
eesmärk – uue autopargi heitkoguste 
keskmine tase 120 g CO2/km sõidukite 
mootoritehnoloogia parandamise abil, on 
vaja õigusraamistikku, mis keskendub 
kohustuslikule süsinikdioksiidi heite 
vähendamisele. Lisaks sellele mõjutab 
sõiduautode koguheidet ka tarbijate 
käitumine ja seetõttu tuleks tarbijaid 
teavitada sellest, kas uued sõiduautod 
vastavad käesoleva määruse kohaselt 
kehtestatud heitenormidele.
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käitumine ja seetõttu tuleks tarbijaid 
teavitada sellest, kas uued sõiduautod 
vastavad käesoleva määruse kohaselt 
kehtestatud heitenormidele.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekutes kehtestatakse uute sõiduautode keskmine süsinikdioksiidiheite tase 
130 g CO2/km, mis tuleb saavutada sõidukite mootoritehnoloogia parandamise ning 
täiendavate meetmete abil, mis vähendavad heidet 10 g/km. Käesoleva muudatusettepanekuga 
kehtestatakse 120 g, mis saavutatakse üksnes meetmetega sõidukitehnoloogia valdkonnas. 
Vajalik tehnoloogia on kättesaadav ning pealegi on sihttaset 120 g CO2/km juba kaks korda 
edasi lükatud. Seepärast ei ole põhjust seda veel edasi lükata.

Muudatusettepanek 16
Johannes Blokland

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 
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 

(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 
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 
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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.

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 säästvate 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.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Kurt Joachim Lauk

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Oma arvamustes komisjoni 7. 
veebruari 2007. aasta teatiste kohta juhtis 
Euroopa Parlament tähelepanu sellele, et 
uut tüüpi sõiduautode väljatöötamisele 
kulub viis kuni seitse aastat, ja seepärast 
kutsub ta nüüd komisjoni üles mitte 
kehtestama enne 2015. aastat lõplikult 
siduvaid süsinikdioksiidi heite 
sihttasemeid.

Or. de

Selgitus

Arvestades autotööstuse tavapäraseid 5–7aasta pikkuseid arendus- ja tootmistsükleid, saab 
siduvaid sihttasemeid kehtestada vaid jõustumisega alates 2015. aastast. Varasem tähtaeg 
oleks vastuolus tegeliku majandusliku olukorraga.
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Muudatusettepanek 18
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Nullheitega sõidukid vähendavad 
meie sõltuvust fossiilkütustest. Kuigi 
kütuse tootmine nullheitega sõidukite 
jaoks toob kaasa süsinikdioksiidi heite, 
tekitavad need autod võrreldes 
sisepõlemismootoriga autodega vähem 
kasvuhoonegaase. Kõnealuste sõidukite, 
nagu elektriautod ja vesinikuautod, 
väljaarendamist ja tootmist tuleks 
stimuleerida, nõudes, et vähemalt 8 
protsenti kõikidest uutest sõidukitest 
oleksid alates 2020. aastast nullheitega 
sõidukid.

Or. en

Selgitus

Mitu nullheitega sõidukitüüpi, nagu näiteks elektri- või hübriidsõidukid, on mitu aastat 
olemas olnud ja paljud tootjad töötavad neid välja, kuid nullheitega sõidukeid ei ole 
märkimisväärses ulatuses turule viidud. Kõnealuste sõidukite tootmist on vaja stimuleerida..

Muudatusettepanek 19
Chris Davies

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 

(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 jalajälg (rööbe korda 
teljevahe), kuna see pakub paremaid 
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vastavuses ning sellest lähtudes saaksime 
realistlikumad ja konkurentsi seisukohast 
neutraalsed sihttasemed ning kuna 
andmed sõidukite massi kohta on kergesti 
kättesaadavad. Andmeid teise kasulikkuse 
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 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.

stiimuleid sõidukite massi vähendamiseks 
kui alternatiivne massi parameeter. 
Andmeid sõiduki jalajälje parameetri 
kohta tuleks igal juhul koguda, et 
hõlbustada kasulikkusel põhineva 
lähenemisviisi pikemaajalist hindamist. 
Sihttasemete kehtestamisel tuleks arvesse 
võtta uute autode massi ja jalajälje 
prognoositud arengut aastani 2012 ja 
vältida tuleks võimalikke algatusi, näiteks 
sõidukite massi või jalajälje 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 
võimalikku ühepoolset suurendamist 
tulevikus ja ka sõidukite jalajälje 
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.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek kasutada massil põhinevat parameetrit karistab tootjaid, kes teevad 
autod kergmaks. See on loomuvastane. Massi vähendamine on üks kõige olulisemaid 
süsinikdioksiidi vähendamise viise. Parameeter peab põhinema „jalajäljel”.

Muudatusettepanek 20
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et säilitada autoturu 
mitmekesisus ja võime rahuldada tarbijate 
erinevaid vajadusi, tuleks sõiduautode 

(12) Selleks et säilitada autoturu 
mitmekesisus ja võime rahuldada tarbijate 
erinevaid vajadusi, tuleks sõiduautode 
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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 kasulikkuse 
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 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.

süsinikdioksiidiheite sihttasemed 
määratleda lineaarselt, sõltuvana auto nn 
„kasulikkusest”. Kasulikkuse 
kirjeldamiseks on kõige sobivam 
parameeter sõiduki jalajälg (rööbe korda 
teljevahe), kuna see pakub paremaid 
stiimuleid sõidukite suuruse 
vähendamiseks kui alternatiivne massi 
parameeter. Andmeid sõiduki jalajälje 
parameetri kohta tuleks igal juhul koguda, 
et hõlbustada kasulikkusel põhineva 
lähenemisviisi pikemaajalist hindamist. 
Sihttasemete kehtestamisel tuleks arvesse 
võtta uute autode massi ja jalajälje 
prognoositud arengut aastani 2012 ja 
vältida tuleks võimalikke algatusi, näiteks 
sõidukite massi või jalajälje 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 
võimalikku ühepoolset suurendamist 
tulevikus ja ka sõidukite jalajälje 
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.

Or. en

Selgitus

Massi parameeter tuleks asendada jalajäljega vältimaks, et määrus eelistab teatavaid 
süsinikdioksiidi vähendamise tehnoloogiaid (nt diiselkütuse kasutamisele üleviimine, 
hübridiseerimine) teistele. Jalajälje parameeter tagab ka suurema regulatiivse kindluse, kuna 
eeldatakse, et aja jooksul toimuvad muutused on vähem märkimisväärsed kui massi puhul.
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Muudatusettepanek 21
Anders Wijkman

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 kasulikkuse 
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 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.

(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 jalajälg (rööbe korda 
teljevahe), kuna see pakub paremaid 
stiimuleid sõidukite suuruse 
vähendamiseks kui alternatiivne 
parameeter mass. Andmeid sõiduki 
jalajälje parameetri kohta tuleks koguda, et 
hõlbustada kasulikkusel põhineva 
lähenemisviisi pikemaajalist hindamist. 
Sihttasemete kehtestamisel tuleks arvesse 
võtta uute autode massi ja jalajälje 
prognoositud arengut aastani 2012 ja 
vältida tuleks võimalikke algatusi, näiteks 
sõidukite massi või jalajälje 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 
võimalikku ühepoolset suurendamist 
tulevikus ja ka sõidukite jalajälje 
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.

Or. en
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Selgitus

Jalajäljel põhinevad standardid jätavad autotootjatele rohkem valikuvõimalusi 
süsinikdioksiidi vähendamiseks ega tee massi vähendamist kui nõuetele vastavat võimalust 
karistatavaks.

Muudatusettepanek 22
Rebecca Harms

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 kasulikkuse 
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 võimalikku ühepoolset 
suurendamist tulevikus. Sihttasemete 
diferentseerimine peaks viima heidete 
vähendamiseni kõigi autokategooriate 
puhul, kuigi tuleb möönda, et raskemate 

(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 pärast 2012. aastat sõiduki 
jalajälg (rööbe korda teljevahe). Andmeid
sõiduki jalajälje parameetri kohta tuleks 
koguda, et diferentseerida erinevaid 
sihttasemeid alates aastast 2013. 
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 
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.
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sõidukite puhul on võimalik heitkoguseid 
rohkem vähendada.

Or. en

Selgitus

Andmed jalajälje kohta on kättesaadavad alates 2010. aastast ja neid tuleks kasutada 
sihttasemete diferentseerimiseks pärast 2012. aastat.

Muudatusettepanek 23
Kurt Joachim Lauk

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 kasulikkuse 
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 

(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 kasulikkuse 
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 2015 ja 
vältida tuleks võimalikke algatusi, näiteks 
sõidukite massi suurendamine vaid selleks, 
et saada kasu süsinikdioksiidiheite 
vähendamise kõrgemast sihttasemest. 
Seetõttu tuleks 2015. aastaks sihttasemete 
kehtestamisel arvesse võtta tootjate 
toodetavate ja ELi turul müüdavate 
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sõidukite massi 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.

sõidukite massi 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.

Or. de

Selgitus

Arvestades autotööstuse tavapäraseid 5–7 aasta pikkuseid arendus- ja tootmistsükleid, saab 
siduvaid sihttasemeid kehtestada vaid jõustumisega alates 2015. aastast. Varasem tähtaeg 
oleks vastuolus tegeliku majandusliku olukorraga.

Muudatusettepanek 24
Riitta Myller

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 investeerima uutesse 
tehnoloogiatesse. Määruses edendatakse 
aktiivselt ökoinnovatsiooni ja võetakse 
arvesse tulevast tehnoloogia arengut. 
Eelkõige tuleks edendada hübriid- ja 
elektriautode väljaarendamist, kuna nad 
tekitavad märkimisväärselt vähem heidet 
kui tavapärased sõiduautod. Sel viisil 
suurendatakse Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet ja luuakse rohkem 
kvaliteetseid töökohti.

Or. fi
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Muudatusettepanek 25
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 investeerima uutesse 
tehnoloogiatesse. Määruses edendatakse 
aktiivselt ökoinnovatsiooni ja võetakse 
arvesse tulevast tehnoloogia arengut. Sel 
viisil suurendatakse Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet ja luuakse rohkem 
kvaliteetseid töökohti. Komisjon võib 
kaaluda ökoinnovatsiooni meetmete 
lisamist määruse (EÜ) nr 715/2007 
kohaste katsemenetluste läbivaatamise 
käigus, võttes arvesse tehnilist ja 
majanduslikku mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Martin Callanan, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tunnistades pärast määruse 
jõustumist turule viidavate väga madala 
süsinikdioksiidiheitega sõidukite 
tehnoloogiate varajaste põlvkondade väga 
kõrgete teadus- ja arendustöö ning ühiku 
tootmise kulusid, lisatakse määrusesse 
ajutiselt ka konkreetsed sätted, mille 
eesmärk on kiirendada väga madala 
süsinikdioksiidiheitega sõidukite Euroopa 
turule viimist nende kaubanduslikule 
alusele viimise esialgsetes etappides.

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Euroopa Liit peaks oma 
kliimamuutuste alaste eesmärkide 
saavutamiseks püüdma saavutada 
lähitulevikus süsinikdioksiidivaba 
liikuvuse. Autotootjad peaksid püüdlema 
nullheitega sõiduautode poole aastaks 
2050.

Or. en

Selgitus

Üksnes selgete, ambitsioonikate pikaajaliste eesmärkidega saavutab EL maailmas juhtiva 
positsiooni keskkonnasäästlike autode tehnoloogiate valdkonnas ja säilitab selle.

Muudatusettepanek 28
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Alternatiivsete kütuste kasutamine 
võib võimaldada märkimisväärset 
süsinikdioksiidi vähendamist kogu nende 
olelustsükli (well-to-wheels) alusel. 
Seepärast lisatakse käesolevasse 
määrusesse konkreetsed sätted, mille 
eesmärk on edendada alternatiivkütuseid 
kasutavate sõidukite edasist arendamist 
Euroopa turul.

Or. en
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Selgitus

Edendada tuleks selliste sõidukite väljatöötamist, mis võivad kasutada alternatiivkütuseid. 
Kuna alternatiivsed kütused pakuvad võimalust süsinikdioksiidiheite märkimisväärseks 
vähendamiseks kogu olelustsükli alusel, tuleks sõidukiparki kohandada, et võimaldada 
kõnealuste kütuste kasutamist.

Muudatusettepanek 29
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tunnistades asjaolu, et biokütused 
võimaldavad märkimisväärset 
süsinikdioksiidi vähendamist kogu nende 
olelustsükli (well-to-wheels) alusel, ning 
et tootjad võivad pakkuda sõidukeid, mis 
on võimelised töötama, kasutades nii 
tavapäraseid kui ka alternatiivseid 
kütuseid, et võimaldada nendele 
madalama süsinikdioksiidi heitega 
kütustele üleminekut, lisatakse 
käesolevasse määrusesse erisätted, mille 
eesmärk on edendada erinevatel kütustel 
töötavate etanoolkütust kasutavate 
sõidukite edasist väljaarendamist Euroopa 
turul.

Or. en

Selgitus

Kütusetarnijatel on kalduvus mitte pakkuda biokütustele infrastruktuuri enne, kui kütuse jaoks 
on olemas piisav nõudlus. Erinevate kütuste kooskasutamise tehnoloogia koos võimalusega 
sõita, kasutades bensiini ja biokütuste kombinatsiooni, on üks biokütuste turu avamise viis. 
Koos tulevaste biokütuste säästlikkuskriteeriumide ja tõhusama sõidukitehnoloogiaga on see 
üks mitmest süsinikdioksiidiheite vähendamise viisidest.
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Muudatusettepanek 30
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tunnistades asjaolu, et biokütused 
võimaldavad märkimisväärset 
süsinikdioksiidi vähendamist kogu nende 
olelustsükli (well-to-wheels) alusel, ning 
et tootjad võivad pakkuda sõidukeid, mis 
on võimelised töötama, kasutades nii 
tavapäraseid kui ka alternatiivseid 
kütuseid, et võimaldada nendele 
madalama süsinikdioksiidi heitega 
kütustele üleminekut, lisatakse 
käesolevasse määrusesse erisätted, mille 
eesmärk on edendada alternatiivkütuseid 
kasutavate sõidukite edasist 
väljaarendamist Euroopa turul.

Or. en

Selgitus

Fuel suppliers are not likely to provide a full refuelling network until there is adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
reduction in CO2 emissions from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

Muudatusettepanek 31
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tunnistades asjaolu, et biokütused 
võimaldavad märkimisväärset 
süsinikdioksiidi vähendamist kogu oma 
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olelustsükli (well-to-wheels) alusel, ning 
et tootjad võivad pakkuda sõidukeid, mis 
on võimelised töötama, kasutades nii 
tavapäraseid kui ka alternatiivseid 
kütuseid, et võimaldada nendele 
madalama süsinikdioksiidi heitega 
kütustele üleminekut, lisatakse 
käesolevasse määrusesse erisätted, mille 
eesmärk on edendada alternatiivseid 
kütuseid kasutavate sõidukite edasist 
väljaarendamist Euroopa turul.

Or. en

Selgitus

Heite sihttaseme puhul ei tehta vahet fossiilse CO2 ja bioloogilise CO2 vahel. Kui õigusakti 
kohaldamisalaks on vähendada inimtekkelise süsinikdioksiidi mõju atmosfäärile, peaks olema 
eesmärgiks fossiilkütusele alternatiivide leidmine. Tootjate jaoks kõige lihtsam viis 
kavandatava õigusakti eesmärke täita on diiselmootoritele üleminek. Kuid õigusakt peaks 
hoidma ukse lahti ka alternatiivkütuste lahendustele, millel võib tänapäeval olla raskusi 
õigusakti nõuete täitmisega hoolimata asjaolust, et nad võimaldavad süsinikdioksiidi 
vähendamist kogu oma olelustsükli (well-to-wheels) alusel.

Muudatusettepanek 32
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tunnistades asjaolu, et biokütused 
võivad tuua kaasa märkimisväärse 
süsinikdioksiidi vähendamise kogu oma 
olelustsükli (well-to-wheels) alusel, ning 
et mootorsõidukitootjad võivad olla 
suutelised kõnealustele madalama 
süsinikdioksiidi heitega kütustele 
üleminekuga toime tulema, pakkudes 
sõidukeid, mis on võimelised töötama, 
kasutades nii tavapäraseid kui ka 
alternatiivseid kütuseid, lisatakse 
käesolevasse määrusesse sätted erinevaid 
kütuseid kasutavate sõidukite müügi 
toetamiseks Euroopa turul.
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Or. de

Selgitus

Naftatööstus rajab täieliku tanklate võrgu, mis pakub uusi kütuseid, vaid juhul, kui selleks on 
piisav nõudlus. Selle probleemi ületamiseks sobitavad mootorsõidukitootjad oma sõidukeid 
tehnoloogioaga, mis võimaldab mootoritel töötada, kasutades igasuguseid bensiini ja 
biokütuste kombinatsioone – andur tunneb automaatselt ära kütusesegu olemuse. Selle 
tulemusel võivad kõnealused sõidukid töötada, kasutades biokütuseid kogu nende kasuliku 
tööea vältel (umbkaudu 12 aastat), mis võib tuua kaasa süsinikdioksiidi heite märkimisväärse 
vähendamise.

Muudatusettepanek 33
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Eriotstarbelised sõidukid, mille 
suhtes kohaldatakse erinõudeid seoses 
tüübikinnitusega, sealhulgas sõidukid, 
mis on ehitatud spetsiaalselt 
kaubanduslikel eesmärkidel ja 
kohandatud ratastooli kasutamiseks 
sõidukis vastavalt puuetega inimeste 
abistamise ühenduse poliitikale, tuleks 
käesoleva määruse reguleerimisalast välja 
jätta.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Määruses sätestatakse pigem keskmine sihttase, mille tootjad peavad saavutama, kui 
kohustuslik standard, millele uued sõidukid vastama peavad, nagu see on euronormide puhul. 
Erand eriotstarbeliste sõidukite jaoks, nagu see on sätestatud seoses euronormidega, on 
käesolevas määruses üleliigne, kuna nende sõidukite kõrgemaid süsinikdioksiidiheite 
tasemeid saab tasakaalustada tavapäraste sõidukite madalamate heitetasemetega. 
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Muudatusettepanek 34
Martin Callanan, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Eriotstarbelised sõidukid, mille suhtes 
kohaldatakse erinõudeid seoses 
tüübikinnitusega, sealhulgas sõidukid, mis 
on ehitatud spetsiaalselt kaubanduslikel 
eesmärkidel ja kohandatud ratastooli 
kasutamiseks sõidukis vastavalt puuetega 
inimeste abistamise ühenduse poliitikale, 
tuleks käesoleva määruse reguleerimisalast 
välja jätta.

(16) Eriotstarbelised sõidukid, mille suhtes 
kohaldatakse erinõudeid seoses 
tüübikinnitusega, või sõidukid, mis on 
ehitatud spetsiaalselt kaubanduslikel 
eesmärkidel ja kohandatud ratastooli 
kasutamiseks sõidukis vastavalt puuetega 
inimeste abistamise ühenduse poliitikale, 
tuleks käesoleva määruse reguleerimisalast 
välja jätta.

Or. en

Selgitus

Võimaldamaks selliste sõidukite väljajätmist käesolevast õigusaktist, mis on ehitatud 
spetsiaalselt ratastoolide pealelaadimiseks ja paigutamiseks, kuid kuuluvad sõidukite hulka, 
mis ei ole ratastooliga juurdepääsetavate sõidukitena ametlikult kinnitatud, kuid millel on 
Euroopa sõidukite tüübikinnitus. Kõnealused muudatused näevad ette võrdväärsuse kõikidele 
ratastooliga juurdepääsetavatele sõidukitele käesolevas määruses. See oleks kooskõlas 
ühenduse poliitikaga puuetega inimeste abistamisel.

Muudatusettepanek 35
Matthias Groote, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Selleks et suurendada null- ja 
madala heitega autode poolset turu 
hõlvamist ajavahemikul kuni aastani 
2015 (k.a), tuleks kõigi sellist tüüpi uute 
registreeritud sõidukite puhul kasutada 
vastavalt tegurit kolm ja poolteist, kui 
arvutatakse keskmiseid süsinikdioksiidi 
eriheiteid.
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Or. de

Selgitus

Eriti uuenduslikele sõidukitele, mis tekitavad väga vähesel määral süsinikdioksiidiheidet või 
ei tekita seda üldse, tuleb pakkuda innovatsioonipreemiat, et need sõidukid kiiremini turule 
tuleksid.

Muudatusettepanek 36
Bogusław Sonik

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 peaksid põhinema 
üksnes sellel võrdlusalusel. Kui 
liikmesriigid ei kasuta õigustatud 
põhjustel vastavustunnistust 
registreerimisprotsessi lõpuleviimiseks ja 
uue sõiduauto kasutuselevõtmiseks, 
peaksid nad kehtestama vajalikud 
meetmed seirekorra piisava täpsuse 
tagamiseks. Vastavusandmete tunnistuse 
jaoks peaks olema ühine Euroopa 
standardite andmebaas. Seda tuleks 
kasutada ainsa võrdlusalusena, et 
võimaldada liikmesriikidel uute autode 
registreerimisel kergemini oma 
registreerimisandeid säilitada. Komisjon 
peaks tagama liikmesriikidepoolse selliste 
elektrooniliste võrkude kasutamise, nagu 
demonstreeriti projektis REGNET, milles 
sätestatakse registreerimisandmete 
vahetamise edasine lihtsustamine, näiteks 
süsinikdioksiidiheite osas, täpse seire 
eesmärgil. Lisaks, et võimaldada tootjatel 
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vastata turu arengutele, peaks komisjon 
vähemalt iga seireaasta 30. augustiks 
tegema igale tootjale kättesaadavaks seire 
vahearuande kõnealuse aasta kohta.

Or. en

Selgitus

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process). 
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 37
Thomas Ulmer

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 peaksid põhinema 
üksnes sellel võrdlusalusel. Kui 
liikmesriigid ei kasuta õigustatud 
põhjustel vastavustunnistust 
registreerimisprotsessi lõpuleviimiseks ja 
uue sõiduauto kasutuselevõtmiseks, 
peaksid nad kehtestama vajalikud 
meetmed seirekorra piisava täpsuse 
tagamiseks. Vastavusandmete tunnistuse 
jaoks peaks olema ühine Euroopa 
standardite andmebaas. Seda tuleks 
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kasutada ainsa võrdlusalusena, et 
võimaldada liikmesriikidel uute autode 
registreerimisel kergemini oma 
registreerimisandeid säilitada. Komisjon 
peaks tagama liikmesriikidepoolse selliste 
elektrooniliste võrkude kasutamise, nagu 
demonstreeriti projektis REGNET, milles 
sätestatakse registreerimisandmete
vahetamise edasine lihtsustamine, näiteks 
süsinikdioksiidiheite osas, täpse seire 
eesmärgil. Lisaks, et võimaldada tootjatel 
vastata turu arengutele, peaks komisjon 
vähemalt iga seireaasta 30. augustiks 
tegema igale tootjale kättesaadavaks seire 
vahearuande kõnealuse aasta kohta.

Or. en

Selgitus

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process). 
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 38
Adam Gierek

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 

(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 
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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.

heitkoguste sihttaset ületas. Ülemääraste 
heitkoguste maks peaks olema sarnane 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
alusel tööstussektorite jaoks kehtestatule. 
Ülemääraste heitkoguste maksude summad 
peaksid Euroopa Liidu eelarves kajastuma 
tuludena.

Or. pl

Selgitus

Ülemääraste heitkoguste maksud on võrreldes teiste sektoritega põhjendamatult 
ebaproportsionaalsed. Ettepanekus sätestatud 2005. aasta maks, milleks on 95 eurot grammi 
kohta (mis võrdub 475 eurole tonni kohta), on tegelikkuses ligi viis korda kõrgem kui maks, 
milleks on saastekvootidega kauplemise süsteemi alusel sätestatud 100 eurot tonni kohta.

Muudatusettepanek 39
Anja Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Christa Klaß

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 

(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, kuid tagada samal ajal, et karistus 
oleks võrreldes teiste sektorite 
süsinikdioksiidiheitega proportsionaalne 
ja kooskõlas teiste süsinikdioksiidi 
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kajastuma tuludena. vähendamise meetmetega, peaks 
ülemääraste heitkoguste maks põhinema 
Euroopa heitkogustega kauplemise 
süsteemi alusel makstaval summal.

Or. de

Muudatusettepanek 40
Pilar Ayuso

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. Ülemääraste 
heitkoguste maks peaks olema sarnane 
teistes sektorites saastekvootidega 
kauplemise süsteemi alusel makstavatele 
maksudele. Ülemääraste heitkoguste 
maksude summad peaksid Euroopa Liidu 
eelarves kajastuma tuludena.

Or. es

Selgitus

Kavandatud trahvid või hüvitismaksed on täiesti ebaproportsionaalsed ega võimalda mingil 
moel võrdlust teiste sektoritega. Praegused trahvid ulatuvad 2015. aastaks 475 euroni tonni 
kohta, võrdluseks mainime, et teistes sektorites Euroopa saastekvootidega kauplemise 
süsteemi raames on trahvid 20–40 eurot tonni kohta koos lisatrahvidega 100 eurot tonni 
kohta (mittevastavuse korral) ja energiatõhusa transpordi edendamine toimub suurusjärgu 20 
eurot tonni kohta suunas.
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Muudatusettepanek 41
Chris Davies

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 2015. 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 
tuleks ümber jaotada tootjatele või 
ühendatud autopargi korral ühendatud 
autopargi haldajale, kelle keskmine 
süsinikdioksiidi eriheite tase jääb alla 
sihttaseme, ning proportsionaalselt 
hinnangulise saavutatud kogusäästuga.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus kinnitatakse Euroopa Parlamendi poolt 2007. aasta oktoobris 
kinnitatud ajakava ja muudatusettepanek on kavas ühendada keskkonna seisukohalt 
ambitsioonikama eesmärgiga vähendada keskmisi heitkoguseid tasemele 125 g CO2/km. 
Karistused tuleks kehtestada aastast 2015 ja neid tuleks igal aastal suurendada. 
Autotootjatelt, kes nõuetest kinni ei pea, saadav tulu tuleks jaotada ümber madalama 
heitetasemega autode tootjatele, kellest paljud töötavad keskkonnasõbralikuma strateegia 
järgimise tulemusel madalamate kasumimarginaalidega.
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Muudatusettepanek 42
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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. Aja jooksul 
peaks see summa suurenema. Et innustada 
tootjaid sõiduautode süsinikdioksiidi 
eriheidete vähendamiseks meetmeid 
võtma, peaks ülemääraste heitkoguste 
maks peegeldama tehnoloogilisi kulutusi 
realistlikul ja teostataval alusel. 
Ülemääraste heitkoguste maksude summad 
peaksid Euroopa Liidu eelarves kajastuma 
tuludena ning neid tuleks kasutada 
süsinikdioksiidi heite vähendamisega 
seotud teadus- ja innovatsioonitegevuse 
toetuse suurendamiseks autotööstuses.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Rebecca Harms

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 

(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 
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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.

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 olema suurem kõikide tootjate 
tehnoloogilistest kulutustest. Ülemääraste 
heitkoguste maksude summad peaksid 
Euroopa Liidu eelarves kajastuma 
tuludena.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Matthias Groote

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. 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.

Or. de
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Selgitus

Peaks olema üksnes järkjärgulise kasutuselevõtu periood. Järkjärgulise kasutuselevõtu 
periood annab tootjatele paindlikkuse, mida nad vajavad uue autopargi kohandamiseks 
süsinikdioksiidi keskmise eriheite sihttasemele. Kui tootjad ei ole võimelised sihttaset alates 
2012. aastast saavutama, peaksid nad maksma 95 eurot ülemäärase heite grammi kohta.

Muudatusettepanek 45
Kurt Joachim Lauk

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 2015. 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.

Or. de

Selgitus

Arvestades autotööstuse tavapäraseid 5–7aasta pikkuseid arendus- ja tootmistsükleid, saab 
siduvaid sihttasemeid kehtestada vaid jõustumisega alates 2015. aastast. Varasem tähtaeg 
oleks vastuolus tegeliku majandusliku olukorraga.
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Muudatusettepanek 46
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

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 summa 
peaks olema sarnane teistes sektorites 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
alusel makstavale summale. Ülemääraste 
heitkoguste maksude summad peaksid 
Euroopa Liidu eelarves kajastuma 
tuludena.

Or. it

Selgitus

Kavandatud ülemääraste heitkoguste maksud on võrreldes teiste sektorite jaoks sätestatutega 
põhjendamatult ebaproportsionaalsed. Ettepanekus sätestatud maks, milleks on 95 eurot 
grammi kohta (mis võrdub 475 euroga tonni kohta), on tegelikult ligi viis korda kõrgem kui 
maks, mis on saastekvootidega kauplemise süsteemi alusel sätestatud tasemel 100 eurot tonni 
kohta .

Muudatusettepanek 47
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tootjate kinnipidamist käesoleva (22) Tootjate kinnipidamist käesoleva 
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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.

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 olema suurem kui tehnoloogilised 
kulutused. Ülemääraste heitkoguste 
maksude summad peaksid Euroopa Liidu 
eelarves kajastuma tuludena.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada tõhusalt vastavus ELi keskmisele sihttasemele, peab maksusumma olema 
suurem kui tehnoloogilised kulutused.

Muudatusettepanek 48
Gyula Hegyi

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 

(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 
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võtma, peaks ülemääraste heitkoguste 
maks peegeldama tehnoloogilisi kulutusi. 
Ülemääraste heitkoguste maksude summad 
peaksid Euroopa Liidu eelarves kajastuma 
tuludena.

võtma, peaks ülemääraste heitkoguste 
maks peegeldama tehnoloogilisi kulutusi. 
Ülemääraste heitkoguste maksude summad 
peaksid Euroopa Liidu eelarves kajastuma 
tuludena ning neid tuleks kasutada 
säästvate transpordiliikide, eriti 
ühistranspordi toetamiseks.

Or. en

Selgitus

Trahvid keskkonnanõuetele mittevastavatele autodele peaksid aitama kaasa säästvate 
transpordimeetodite väljaarendamisele.

Muudatusettepanek 49
Guido Sacconi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Maksumeetmed on asjakohane 
vahend ja liikmesriike kutsutakse 
vastavalt üles võtma kasutusele uusi 
ergutusvahendeid madala heitega autode 
ostmiseks; nõukogu kutsutakse seega üles 
võtma vastu ettepanek võtta vastu direktiiv 
sõiduautoga seotud maksude kohta.

Or. it

Selgitus

Riikides, kus on olemas maksustiimulid madala heitega sõidukite ostmiseks, on 
keskkonnasõbralikumate sõidukite müük märkimisväärselt suurenenud. Lisaks sellele 
palutakse nõukogul võtta vastu ettepanek võtta vastu direktiiv, millega ühtlustatakse 
kõnealused maksud (KOM(2005)0261).
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Muudatusettepanek 50
Guido Sacconi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) Läbivaadatud direktiiv 1999/94/EÜ 
peab tagama, et tarbijad varustatakse 
selgete andmetega iga sõiduauto 
kütusekulu ja süsinikdioksiidi heite kohta, 
et võimaldada neil teha teadlik ost.

Or. it

Selgitus

Reklaammaterjalid, mida kasutatakse uute sõiduautode turustamisel, peavad sisaldama 
andmeid konkreetse mudeli kütusekulu ja süsinikdioksiidiheite kohta, millele 
reklaammaterjalides viidatakse.

Muudatusettepanek 51
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Arvestades, et sõiduautode 
süsinikdioksiidiheite vähendamine nõuab 
infrastruktuuri kohandamist selliste 
sõidukite kasutamise hõlbustamiseks, mis 
liiguvad erinevate allikate (elekter, 
vesinik, biokütused jne) jõul, ja selleks 
tuleks eraldada struktuurifondide ja 
põllumajandusfondide raha.

Or. en

Selgitus

Et olla majanduslikult elujõulised, vajavad uued keskkonnasäästlikud tehnoloogiad (vesinik, 
elektrisõidukid jne) massturgu. Autotootjad investeerivad jõuliselt sellistesse 
tehnoloogiatesse. Ometi ostavad tarbijad selliseid sõidukeid vaid juhul, kui infrastruktuur on 
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paigas. ELi meetmed kõnealuses valdkonnas peaksid seepärast olema sidusad ja hõlmama 
toetust püstitatud eesmärkide saavutamiseks vajalikule infrastruktuurile.

Muudatusettepanek 52
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29 a) Olemasolev Euroopa 
tüübikinnituse süsteem ei hõlma kõiki 
tehnoloogilisi võimalusi, mida saab 
süsinikdioksiidi heite vähendamiseks 
kasutada. Seetõttu tuleb määratleda 
hindamisprotsess, mis kehtestaks normid 
tehnoloogiliste meetmete kasutuselevõtust 
tuleneva süsinikdioksiidi heite 
vähendamise potentsiaali hindamiseks 
(„keskkonnasõbralikud uuendused”). 
Need tehnoloogiad ei kajastu või ei 
kajastu piisavalt, kui mõõtmine toimub 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendusmeetmetega. 
Keskkonnasõbralikele uuendustele tuleks 
anda lube selleks, et pakkuda tootjatele 
täiendavaid stiimuleid, võttes saadavat 
kasu arvesse nende konkreetsete CO2 
vähendamise sihttasemete saavutamisel.

Or. en

Selgitus

Seoses keskkonnasõbralike uuenduste tähtsusega on vaja põhjendust nende 
süsinikdioksiidiheidet vähendavate keskkonnasõbralike uuenduste osas, mis parandavad 
veelgi süsinikdioksiidi vähendamise suutlikkust väljapool artiklis 1 nimetatud lisameetmeid ja 
mis katsetsüklis ei ilmne. Need keskkonnasõbralikud uuendused võivad aidata oluliselt 
keskkonda, sõidukijuhte ja Euroopa ühiskonda tervikuna.
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Muudatusettepanek 53
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse sisu ja eesmärgid Määruse sisu, eesmärgid ja sihttasemed
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.

Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada üldeesmärk, milleks on 
süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine 
ELis, sh transpordisektoris. Määrusega 
kehtestatakse 1. jaanuarist 2012 uue 
autopargi keskmine heitkoguste sihttase 
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. Määrusega kehtestatakse samuti 
1. jaanuarist 2020 uue autopargi 
keskmine heitkoguste sihttase 80 g 
CO2/km ja alates 2025. aasta 1. jaanuarist 
60 g CO2/km soovitusliku sihttasemega 
110 g CO2/km alates 1. jaanuarist 2017.

Or. en(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes väljajäetav tekst „ELi” puudub.)

Selgitus

Autotööstussektor peab osalema süsinikdioksiidi heite vähendamise üldiste eesmärkide 
saavutamisel. Tehakse ettepanek saavutada aastaks 2020 keskmine heite tase ülemmääraga 
80 gCO2/km ja alates 2025. aastat keskmine heite tase, milleks on 60 g CO2/km, et anda pikas 
perspektiivis stiimuleid autodest lähtuva süsinikdioksiidiheite vähendamiseks.
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Muudatusettepanek 54
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada ELi üldeesmärk, milleks on 
uue autopargi keskmine süsinikdioksiidi 
heitkoguste tase 120 g CO2/km.

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 a. Eraldiseisvad eesmärgid tuleb 
saavutada aastaks 2012 vähemalt 25 %, 
aastaks 2013 vähemalt 50 %, aastaks 2014 
vähemalt 75 % ulatuses autopargist ja 
aastaks 2015 kogu uue autopargi 
ulatuses. Kui arvutusvalemit kasutades 
kindlaksmääratav eraldiseisev 
süsinikdioksiidiheite alane eesmärk tuleb 
saavutada kogu uue autopargi ulatuses 
aastaks 2015, on vaja vastavaid parendusi 
sõidukitehnoloogias.
1 b. Ühenduse tervikliku lähenemisviisi 
osana kehtestatakse käesoleva määrusega 
lisameetmed, mis vastavad vähemalt 
tasemele 10 g CO2/km.
1 c. Süsinikdioksiidi heidet mõõdetakse 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 715/2007 ja 
selle rakendussätetega. Autotootjate ja 
nende autoosade tarnijate võetavad 
tõendatud lisameetmed, mis toovad kaasa 
kasvuhoonegaaside heite edasise 
vähendamise, võetakse seoses 
sõidukitehnoloogia nõuetega arvesse 
vastavalt artiklile 6 ja III lisale.

Or. de

Selgitus

Range keskendumine meetmetele olemasoleva hindamismenetluse raames ja lisameetmete 
mõju piiramine tasemega 10 g CO2/km vähendab tehnoloogiaarenduse ulatust ega paku 
stiimuleid tõhusate keskkonnasõbralike uuenduste väljatöötamiseks. Autoparki tuleks 
käsitleda kui tervikut, et saavutada suurimaid võimalikke tehnoloogiaalaseid edusamme. 
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Pidevad hindamismenetluse muutused ei paku tõhusaid lahendusi. Seepärast peaks olema 
võimalik tasakaalustamine vastavalt käesoleva määruse artiklile 6 ja II a lisale.

Muudatusettepanek 55
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode ja kergete kommertsveokite 
süsinikdioksiidiheite normid, et tagada 
siseturu nõuetekohane toimimine ja 
saavutada üldeesmärk, milleks on 
süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine 
ELis, sh transpordisektoris. Määruses 
alates 1. jaanuarist 2012 kehtestatavat
uute sõiduautode keskmist heitkoguste 
sihttaset 120 g CO2/km ja alates 1. 
jaanuarist 2020 kehtestatavat pikaajalist 
sihttaset 90 g CO2/km, mis saavutatakse 
sõidukite mootoritehnoloogia parandamise 
abil, mõõdetakse kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 715/2007 ja selle rakendusmeetmetega.

Väikeste kommertsveokite osas
kehtestatakse määrusega alates 1. 
jaanuarist 2012 keskmine heitkoguste 
sihttase 175 g CO2/km ja alates 1. 
jaanuarist 2015 sihttase ülemmääraga 
160 g CO2/km, mis saavutatakse sõidukite 
mootoritehnoloogia parandamise abil ja 
mida mõõdetakse kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 715/2007 ja selle 
rakendusmeetmetega.

Or. en

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes väljajäetav tekst „ELi” puudub.)

Selgitus

Et saavutada kliimaalasid eesmärke ja kehtestada ambitsioonikas standard ülejäänud 
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maailma jaoks, peaks sihttase olema 120 g CO2/km üksnes seoses mootoritehnoloogia 
parandamisega. Ambitsioonikas pikaajaline eesmärk toob kasu nii tööstusele kui kliimale. 
Komisjoni ettepanek ei sisalda kaubikuid. Käesolevasse määrusesse tuleks lisada kaubikud, 
kuna nemad üksi vastutavad orienteeruvalt 2 % eest ELi transpordisektori koguheitest.

Muudatusettepanek 56
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada üldine eesmärk, milleks on 
süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine 
ELis, sh transpordisektoris. Määruses 
alates 1. jaanuarist 2012 kehtestatavat
uute sõiduautode keskmist heitkoguste 
sihttaset 120 g CO2/km ja alates 1. 
jaanuarist 2020 kehtestatavat pikaajalist 
sihttaset 90 g CO2/km, mis saavutatakse 
sõidukite mootoritehnoloogia parandamise 
abil, mõõdetakse kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 715/2007 ja selle rakendusmeetmetega.

Or. en

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes väljajäetav tekst „ELi” puudub.)

Selgitus

Et saavutada ELi kliimaalasid üldeesmärke ja kehtestada ambitsioonikas standard ülejäänud 
maailma jaoks, peaks sihttase olema 120 g CO2/km üksnes seoses mootoritehnoloogia 
parandamisega. Ambitsioonikas pikaajaline eesmärk toob kasu nii tööstusele kui kliimale.
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Muudatusettepanek 57
Kurt Joachim Lauk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada ELi üldeesmärk, milleks on 
uue autopargi keskmine süsinikdioksiidi 
heitkoguste tase 120 g CO2/km.

2. Eesmärk, milleks on 120 g/km, tuleb 
saavutada 2012. aastal 25 %, 2013. aastal 
50 %, 2014. aastal 75 % ulatuses 
autopargist ja 2015. aastal 100 % ulatuses 
kogu uuest autopargist.

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. 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.

4. Ühenduse tervikliku lähenemisviisi 
osana täiendavad käesolevat määrust kõik 
lisameetmed, mis võivad 
süsinikdioksiidiheite vähendamisele kaasa 
aidata. Need meetmed vastavad vähemalt 
10 g-le CO2/km.

Or. de

Selgitus

As a rule, the development of new products and models takes five to six years. In the light of 
these production cycles, a phasing-in period should be introduced in order to take account of 
automobile manufacturers' planning needs. The overriding aim of the regulation should be to 
reduce CO2 emissions from the new car fleets of European automobile manufacturers. In 
order to take account of technical innovations and manufacturers' individual approaches, the 
choice of the measures taken to achieve the target should be left to manufacturers, without 
undermining existing standards. Above a minimum value of 10 g CO2/km, the method used to 
assess the contributions made by these measures should be flexible, since, on the one hand, 
rigid assessments would serve to reduce the potential impact of the measures, and, on the 
other, incentives should be created for the further development of such measures. 
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Muudatusettepanek 58
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse sisu ja eesmärgid Määruse sisu, eesmärgid ja sihttasemed
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.

Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada üldeesmärk, milleks on 
süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine 
ELis, sh transpordisektoris. Määruses 
alates 1. jaanuarist 2012 kehtestatavat
uue autopargi keskmist heitkoguste 
sihttaset 120 g CO2/km ja alates 1. 
jaanuarist 2020 kehtestatavat sihttaset 80 
g CO2/km ning alates 1. jaanuarist 2025 
kehtestatavat sihttaset 60 g CO2/km , mis 
saavutatakse sõidukite mootoritehnoloogia 
parandamise abil, mõõdetakse kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 715/2007 ja selle 
rakendusmeetmetega.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekutes kehtestatakse uute sõiduautode keskmine süsinikdioksiidi heitkoguste 
tase 130 g CO2/km, mis saavutatakse sõidukite mootoritehnoloogia parandamise ja 
täiendavate meetmete abil, mis vastavad 10 g/km-le. Käesoleva muudatusettepanekuga 
kehtestatakse 120 g, mis saavutatakse üksnes sõidukite tehnoloogia parandamise meetmetega. 
Mitte üksnes vajalik tehnoloogia pole kättesaadav, vaid sihttaset 120 g CO2/km on juba kaks 
korda edasi lükatud. Seepärast ei ole kõnealuse sihttaseme rakendamise täiendavaks 
edasilükkamiseks mingit põhjust. Pikaajaline eesmärk on vajalik selleks, et võidelda pidevalt 
suureneva autodest lähtuva heitega ning see loob autotööstusele kindlustunde oma teadus- ja 
arendustöö ajakava planeerimisel. 
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Muudatusettepanek 59
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse sisu ja eesmärgid Määruse sisu, eesmärgid ja sihttasemed
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.

Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada ELi eesmärk, milleks on uue 
autopargi keskmine süsinikdioksiidi 
heitkoguste tase 120 g CO2/km. Määruses 
kehtestatud uute sõiduautode keskmist 
süsinikdioksiidi heitkoguste taset 120 g
CO2/km aastal 2012 ja edasisi 
vähendamisi, et saavutada aastal 2020 
keskmine tase 80 g CO2/km ja aastal 2025 
60 g CO2/km, mis saavutatakse sõidukite 
mootoritehnoloogia parandamise abil, 
mõõdetakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetega. 
Käesolevat määrust täiendavad 
lisameetmed, mis vastavad täiendavale 
10 g-le CO2/km, mis on saavutatav 
meetmetega väljapool tüübikinnituse 
katsetsüklit aastaks 2012.

Or. en

Selgitus

In order to be in line with EU climate policy objectives, a 120g /km fleet average must be 
achieved by 2012 with improvements that are measurable under the type approval test cycle. 
Other measures should be additional. According to the Commission impact assessment the 
130g/km target would save consumers more than double the estimated purchase price 
increase over lifetime of the car (with fuel cost data from time period when crude oil price 
was in the order of 60$ /barrel). In addition to being a climate necessity, stricter targets 
would save money for the consumers and reduce oil dependency. A pathway for further 
emission reductions is necessary to provide investment certainty.
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Muudatusettepanek 60
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse sisu ja eesmärgid Määruse sisu, ülesanne 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.

Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada üldeesmärk, milleks on
süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine 
ELis ka transpordisektoris. 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, et saavutada ELi üldeesmärk, 
milleks on uue autopargi keskmine 
süsinikdioksiidi heitkoguste tase 120 g 
CO2/km.
Süsinikdioksiidi heitkoguste keskmine 
tase 130 g CO2/km, mis on saavutatav 
sõidukite mootoritehnoloogia 
parandamise abil, tuleb saavutada 2012. 
aastal vähemalt 70 %, 2013. aastal 
vähemalt 90 % ulatuses uuest autopargist 
ja 2015. aastal kogu uue autopargi 
ulatuses.

Or. de

(Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlkes väljajäetav tekst „ELi” puudub.)

Selgitus

Peaks olema üksnes järkjärgulise kasutuselevõtu periood. Järkjärgulise kasutuselevõtu 
periood annab tootjatele paindlikkuse, mida nad vajavad uue autopargi kohandamiseks 
süsinikdioksiidi keskmise eriheite sihttasemega. Kui tootjad ei ole võimelised sihttaset alates 
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2012. aastast saavutama, peaksid nad maksma 95 eurot ülemäärase heite grammi kohta.

Muudatusettepanek 61
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse sisu ja eesmärgid Määruse sisu, eesmärgid ja sihttasemed
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.

Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada ELi üldeesmärk, milleks on
uue autopargi keskmine süsinikdioksiidi 
heitkoguste tase 120 g CO2/km, mis 
saavutatakse aastaks 2012, 90 g CO2/km, 
mis saavutatakse aastaks 2020 ja 60 g/km, 
mis saavutatakse aastaks 2030 sõidukite 
mootoritehnoloogia parandamise abil ning 
mida mõõdetakse kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 715/2007 ja selle rakendusmeetmetega.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei sisalda rangemaid pikaajalisi eesmärke aastateks 2020 ja 2030, 
mistõttu lõpeks süsinikdioksiidi heite vähendamine pärast aastat 2012. Pikaajalised 
eesmärgid on siiski vajalikud selleks, et anda tööstusele pikaajaline perspektiiv 
kütusetõhusamate autode väljatöötamiseks ning selleks, et stimuleerida innovatsiooni. 
Prognoositakse, et transpordiga seotud heide suureneb jätkuvalt, kui ei rakendata 
lisameetmeid. See kahjustaks ELi kliimapoliitikat.
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Muudatusettepanek 62
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada ELi üldeesmärk, milleks on 
uue autopargi keskmine süsinikdioksiidi 
heitkoguste tase 60 g CO2/km. Määruses 
kehtestatud uute sõiduautode keskmist 
süsinikdioksiidi heitkoguste taset 120 g
CO2/km alates 2012. aastast, 80 g CO2/km 
alates 2020. aastast ja 60 g CO2/km alates 
2025. aastast, mis saavutatakse sõidukite 
mootoritehnoloogia parandamise abil, 
mõõdetakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetega.

Or. en

Selgitus

120 grammi ilma täiendavate meetmeteta 2012. aastal on komisjoni algne ettepanek ja selle 
saavutamise tehnoloogia on võimalik. Lisaks on vaja siduvaid pikaajalisi eesmärke, et anda 
autotootjatele pikaajaline väljavaade, mida nad vajavad.

Muudatusettepanek 63
María Sornosa Martínez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse sisu ja eesmärgid Määruse sisu, eesmärgid ja sihttasemed
Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada ühenduse eesmärk, milleks on 

Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada ELi üldeesmärk, milleks on 
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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.

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.

Komisjon teeb 2014. aastal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
mõju hindamisel põhinevate keskpikkade 
ja pikaajaliste eesmärkide kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse sisu ja eesmärgid Määruse sisu, eesmärgid ja sihttasemed
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. 

Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada üldeesmärk, milleks on
süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine 
ELis, sh transpordisektoris. Määrusega 
kehtestatakse 1. jaanuarist 2012 uue 
autopargi keskmine heitkoguste sihttase 
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. Sihttase vaadatakse läbi 1. 
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jaanuariks 2020.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. 

Käesoleva määrusega kehtestatakse uute
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada ELi üldeesmärk, milleks on 
uue autopargi keskmine süsinikdioksiidi 
heitkoguste tase 130 g CO2/km aastal 
2015. Määruses kehtestatud kõnealust uute 
sõiduautode keskmist süsinikdioksiidi 
heitkoguste taset, mis saavutatakse 
sõidukite mootoritehnoloogia parandamise 
abil, mõõdetakse kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 715/2007 ja selle rakendusmeetmetega.
Ühenduse tervikliku lähenemisviisi osana 
täiendavad käesolevat määrust 
lisameetmed, nimelt keskkonnasõbralikud 
uuendused.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse sisu ja eesmärgid Määruse sisu, eesmärgid ja sihttasemed
Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada ühenduse eesmärk, milleks on 

Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada ELi üldeesmärk, milleks on 
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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.

süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine 
ELis, sh transpordisektoris. Määruses 
kehtestatud uue autopargi taset, milleks on 
alates 1. jaanuarist 2015 keskmiselt 125 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. Määrusega kehtestatakse samuti 
1. jaanuarist 2020 uue autopargi 
keskmine heitkoguste sihttase 80 g 
CO2/km.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus kehtestatakse Euroopa Parlamendi poolt 2007. aasta oktoobris 
kinnitatud sihttase ja ajakava. See lühiajaline eesmärk on keskkonna seisukohalt 
ambitsioonikam kui komisjoni kavandatud eesmärk, kuid ajakava annab tööstusele rohkem 
aega eesmärgi täitmiseks väikseima võimaliku kuluga. Kavandatud keskpika tähtajaga (2020) 
eesmärk on ambitsioonikam kui Euroopa Parlamendi kinnitatud eesmärk. See tunnustab palju 
progressiivsemat seisukohta, mille praegu tööstus võtab, ja survet muudatuseks, mida praegu 
tarbijad naftahindade tohutu tõusu tulemusel avaldavad.

Muudatusettepanek 67
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Horst Schnellhardt, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada ELi üldeesmärk, 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 
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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.

mootoritehnoloogia parandamise abil, 
mõõdetakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetega. 
Ühenduse tervikliku lähenemisviisi osana 
täiendavad käesolevat määrust 
lisameetmed, mille eesmärk on saavutada 
edasine vähendamine 10 g CO2/km.

Komisjon teeb 2014. aastal võrdleva 
analüüsi ja õigusloomega seotud mõju 
hindamise alusel nõukogule ja 
parlamendile otsuse tegemiseks 
ettepaneku uute registreeritud autode 
keskpikkade ja pikaajaliste eesmärkide 
kohta alates 2020. aastast. Samal ajal 
esitab komisjon ettepaneku kõikehõlmava 
lähenemisviisi vastuvõtmiseks kõigi 
süsinikdioksiidi heite vähendamise 
meetmete kindlaksmääramisele 
eesmärgiga kõrvaldada vahetegemine 
mootorite/sõidukitega seotud ning 
lisameetmete ja keskkonnasõbralike 
uuenduste vahel.
2020. aastaks püstitatakse eesmärk, mis 
tagab kõigi asjaomaste meetmete 
koosmõju abil süsinikdioksiidi heite 
keskmise vähendamise vähemalt 20 % 
võrra võrreldes 2008. aastaga. Seoses 
sellega võtab komisjon arvesse 
maanteetranspordi võimaliku lisamise 
Euroopa saastekvootidega kauplemise 
süsteemi, nagu on kavandatud kõnealuse 
süsteemi läbivaatamise kontekstis.
Kõnealuse ettepaneku alusena 
koostatakse autotööstusele ja tootmisahela 
varustavatele sektoritele avalduva mõju 
kõikehõlmav hindamine. See sisaldab 
tulude-kulude analüüsi, arvestades kõiki 
asjaomaseid tehnoloogilisi uuendusi, mis 
on kujundatud süsinikdioksiidi heite 
vähendamiseks, hõlmates kõiki autoturu 
segmente.
Kui püstitatakse pikaajaline eesmärk, 
võetakse nõuetekohaselt arvesse 
rahvusvaheliste kliimakaitse 
kokkulepetega seotud arenguid. 
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Or. de

Selgitus

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden. Die Neufassung der 
Richtlinie muss ein umfassendes Vorgehen beinhalten, um alle Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2 Emissionen zu betrachten; dies sind vor allem 
 a) antriebs-/fahrzeugseitige Maßnahmen, 
b) ergänzende Maßnahmen und 
c) Öko-Innovationen. 
Die künftige Richtlinie sollte daher alle verbrauchsmindernden Maßnahmen umfassen.
Würde das übergreifende politische Ziel der EU einer Minderung der CO2-Emissionen um 20 
Prozent bis 2020 auf neue Pkw angewendet, bietet sich der von ACEA / JAMA / KAMA 
zugesagte Wert als Bezugspunkt an. Die Herleitung eines konkreten Zielwerts kann erst auf 
Basis aller relevanten Maßnahmen und der Folgenabschätzung erfolgen. Eine Minderung von 
20 Prozent stellt jedoch für die künftigen Ziele den mindestens zu erreichenden 
Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu anderen Sektoren 
behandelt. Sollte die EU ambitionierte Zusagen im internationalen Kontext (30% 
entsprechend der Mitteilung KOM (2008) 30 „20 und 20 bis 2020 Chancen Europas im 
Klimawandel“) machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Sollte die EU im 
Zeitraum nach 2012 den Straßenverkehr in das europäische Emissionshandelssystem 
einbeziehen, sind auch die hiermit erreichten Minderungen bei der Festlegung der Ziele für 
neue Pkw einzubeziehen.

Muudatusettepanek 68
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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, 

Käesoleva määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode süsinikdioksiidiheite normid, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine 
ja saavutada ELi üldeesmärk, milleks on 
süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamine 
ELis, sh transpordisektoris. Määruses 
alates 1. jaanuarist 2012 kehtestatavat
uute sõiduautode keskmist heitkoguste 
sihttaset 120 g CO2/km ja alates 1. 
jaanuarist 2020 kehtestatavat pikaajalist 
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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.

sihttaset 80 g CO2/km, mis saavutatakse 
sõidukite mootoritehnoloogia parandamise 
abil, mõõdetakse kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 715/2007 ja selle rakendusmeetmetega.

Or. en

Selgitus

Maanteetranspordist lähtuv heide tõuseb ikka veel, kahjustades heite vähendamist, mis on 
ELis saavutatud teistes sektorites. Kui maanteesektor peab andma oma osa ELi 
kasvuhoonegaaside üldisesse vähendamisse, on vaja järsku ja kiireloomulist vähendamist. 
Seda vähendamist ei saavutata, välja arvatud juhul, kui süsinikdioksiidiheite sihttasemed 
kehtestatakse kõikidele maanteesõidukitele, sealhulgas sõiduautodele.

Muudatusettepanek 69
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – esimene a lõik kuni kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb 2014. aastal võrdleva 
analüüsi ja õigusloomega seotud mõju 
hindamise alusel nõukogule ja 
parlamendile otsuse tegemiseks 
ettepaneku uute registreeritud autode 
keskpikkade ja pikaajaliste eesmärkide 
kohta alates 2020. aastast. Samal ajal 
esitab komisjon ettepaneku kõikehõlmava 
lähenemisviisi vastuvõtmiseks kõigi 
süsinikdioksiidi heite vähendamise 
meetmete kindlaksmääramisele 
eesmärgiga kõrvaldada vahetegemine 
mootorite/sõidukitega seotud ning 
lisameetmete ja keskkonnasõbralike 
uuenduste vahel.
2020. aastaks püstitatakse eesmärk, mis 
tagab kõigi asjaomaste meetmete 
koosmõju abil süsinikdioksiidi heite 
keskmise vähendamise vähemalt 20 %
võrra võrreldes 2008. aastaga. Seoses 
sellega võtab komisjon arvesse 
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maanteetranspordi võimaliku lisamise 
Euroopa saastekvootidega kauplemise 
süsteemi, nagu on kavandatud kõnealuse 
süsteemi läbivaatamise kontekstis.
Kõnealuse ettepaneku alusena 
koostatakse autotööstusele ja tootmisahela 
varustavatele sektoritele avalduva mõju 
kõikehõlmav hindamine. See sisaldab 
tulude-kulude analüüsi, arvestades kõiki 
asjaomaseid tehnoloogilisi uuendusi, mis 
on kujundatud süsinikdioksiidi heite 
vähendamiseks, hõlmates kõiki autoturu 
segmente. Kui püstitatakse pikaajaline 
eesmärk, võetakse nõuetekohaselt arvesse 
rahvusvaheliste kliimakaitse 
kokkulepetega seotud arenguid. 

Or. de

Selgitus

Selleks et edendada tehnoloogilisi edusamme mootorsõidukisektoris ja pakkuda autotootjatele 
ja autoosade tarnijatele pikaajalist planeerimis- ja investeerimiskindlust, on mõistlik 
üksikasjaliku võrdleva analüüsi ja hoolika õigusloomega seotud mõju hindamise alusel 
püstitada pikaajalisi eesmärke arengu toetamiseks või forsseerimiseks alternatiivsete 
tehnoloogiate kasutuselevõtu kaudu. Eesmärgid tuleks püstitada viivitamata 
õigusloomemenetluse abil kaasotsustamismenetluse kasutamisega.

Muudatusettepanek 70
Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2014. aastal püstitatakse eesmärk, mis 
tagab kõikide asjaomaste meetmete 
koosmõju alusel süsinikdioksiidi 
heitkoguste edasise keskmise 
vähendamise vähemalt 20 % võrra 
võrreldes eraldiseisva eesmärgiga 
ajavahemikuks 2012.–2015. Seoses 
sellega võetakse nõuetekohaselt arvesse 
kliimakaitsealaseid arenguid 
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rahvusvahelisel tasandil. 

Or. de

Selgitus

Vähemalt 20 protsendi suurune vähendamine on vähim, mis tuleb saavutada, kui eesmärgid 
on püstitatud. Autotööstust koheldakse seega samamoodi nagu teisi sektoreid. Kui EL annab 
ambitsioonikaid rahvusvahelisi lubadusi, tuleks need nõuetekohaselt arvesse võtta.

Muudatusettepanek 71
Frédérique Ries

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskmised uute sõiduautode 
süsinikdioksiidiheited ei tohi ületada 120 
CO2/km aastal 2012, 114 g CO2/km aastal 
2014, 107 g CO2/km aastal 2016, 99 g 
CO2/km aastal 2018 ja 90 g CO2/km aastal 
2020. Neid keskmisi heitetasemeid 
korrigeeritakse selleks, et korvata nende 
tootjate jõupingutused, kes rakendavad 
keskkonnasõbralikke uuendusi, millel on 
tegelik mõju süsinikdioksiidiheite 
vähendamisele.

Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada, et eesmärki, milleks on 100–90 g/km, oleks võimalik saavutada aastal 2020, 
on vaja, et õigusaktides sätestataks eesmärgid eelolevateks aastateks, nagu on juba tehtud 
ettepanekus vaadata läbi programmi „Puhas õhk Euroopale” (CAFE) standardid 
sõiduautode osas USAs. Kavandatud vahe-eesmärgid on püstitatud osakaalu järkjärgulise 
kahe aasta kaupa vähendamise alusel kuni 2020. aastani.
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Muudatusettepanek 72
Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrusega kehtestatakse uute 
sõiduautode siduvad aastased 
süsinikdioksiidi heitkogused, mis 
põhinevad siduval lineaarsel sammhaaval 
liikumisel vastavalt aastate 2012, 2020 ja 
2025 keskmiste vahel.
Autopargi keskmise diferentseerimine 
alates aastast 2013 põhineb sõiduki 
jalajäljel ja maksimaalsel 40 %-lisel 
kaldel. Kõnealused meetmed, et 
diferentseerida 2020. aastani püstitatud 
eesmärk, mis on välja töötatud käesoleva 
määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks selle täiendamise kaudu, 
võetakse vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt 
2012. aasta 1. jaanuariks.

Or. en

Selgitus

Kehtestada tuleks siduv keskmine iga-aastane sammhaaval liikumine aastate 2012, 2020 ja 
2025 eesmärkide vahel. Eesmärgi diferentseerimine pärast 2013. aastat peaks põhinema 
jalajäljel, mis sõiduki massiga võrreldes peegeldab paremini auto suurusega seotud 
kasulikkust tarbijale. 

Muudatusettepanek 73
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon hindab korrapäraselt 
heitkoguste mõõtmiseks kasutatavaid 
katsetsükleid. Kui ilmneb, et need ei ole 
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enam piisavad või ei peegelda enam 
heitkoguseid tegelikes tingimustes, tuleb 
neid kohandada selleks, et peegeldada 
õigesti maanteel sõites tekitatavat 
süsinikdioksiidi heidet. Käesoleva 
määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks vajalikud meetmed võetakse 
vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse raames.

Or. fr

Selgitus

Katsetsüklis mõõdetavad heitkogused on keskmiselt 10–19 % väiksemad kui heitkogused 
tegelikes tingimustes. Teatavate mudelite puhul võib see erinevus ulatuda 40 %ni. On tungiv 
vajadus katsetsüklid läbi vaadata, et anda tarbijatele kütusekulu ja seotud kulude kohta 
usaldusväärset teavet ja laiendada nende tehniliste meetmete kohaldamisala, mida tootjad 
kasutavad süsinikdioksiidi tarbimise vähendamiseks, nagu näiteks keskkonnasõbralikud 
uuendused.

Muudatusettepanek 74
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

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 uute 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”).

Or. en
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Selgitus

Lisandus on vajalik määruse reguleerimisala selgitamiseks.

Muudatusettepanek 75
Åsa Westlund, Dorette Corbey

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 
käesoleva artikli lõikes 3 a määratletud 
sõiduautode ja direktiivi 2007/46/EÜ II 
lisas määratletud kergete kommertsveokite 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Kui käesolevast määrusest kõrvaldatakse massipiirang, ei jää väga rasked mootorsõidukid 
määruse reguleerimisalast välja.

Muudatusettepanek 76
Rebecca Harms

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 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
direktiivi 2007/46/EÜ II lisas määratletud 
M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite ja 
sõidukite suhtes, millele laiendati 
tüübikinnitust määruse (EÜ) nr 715/2007 
artikli 2 lõike 2 kohaselt (edaspidi 
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(edaspidi „sõiduautod”), mis 
registreeritakse ühenduses esmakordselt ja 
mis ei ole olnud varem registreeritud 
väljaspool ühendust (edaspidi „uued 
sõiduautod”).

„sõiduautod” ja „kerged 
kommertsveokid”), mis registreeritakse 
ühenduses esmakordselt ja mis ei ole olnud 
varem registreeritud väljaspool ühendust 
(edaspidi „uued sõiduautod” ja „uued 
kerged kommertsveokid”).

Or. en

Muudatusettepanek 77
Marie-Noëlle Lienemann

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.

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

Or. en

Selgitus

Kõnealune erand imporditud autodele kujutab endast seaduselünka. See võib anda
importijatele stiimuli ohtralt gaasi tarbivatele sõidukite esmaseks registreerimiseks 
ühendusest väljapool, et pääseda käesoleva määruse reguleerimisalast.

Muudatusettepanek 78
Rebecca Harms

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.

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

Or. en
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Muudatusettepanek 79
Martin Callanan, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Määrust ei kohaldata direktiivi 
2007/46/EÜ II lisa punktis 5 määratletud 
eriotstarbeliste sõidukite suhtes.

3. Määrust ei kohaldata direktiivi 
2007/46/EÜ II lisa punktis 5 määratletud 
eriotstarbeliste sõidukite suhtes ega 
määruses (EÜ) nr 715/2007 määratletud 
selliste sõidukite suhtes, mis on ehitatud 
spetsiaalselt kaubanduslikul eesmärgil ja 
kohandatud ratastooli kasutamiseks 
sõidukis.

Or. en

Selgitus

Võimaldamaks selliste sõidukite väljajätmist käesolevast õigusaktist, mis on ehitatud 
spetsiaalselt ratastoolide pealelaadimiseks ja paigutamiseks, kuid kuuluvad sõidukite hulka, 
mis ei ole ratastooliga juurdepääsetavate sõidukitena ametlikult kinnitatud, kuid millel on 
Euroopa sõidukite tüübikinnitus. Kõnealused muudatused näevad ette võrdväärsuse kõikidele 
ratastooliga juurdepääsetavatele sõidukitele käesolevas määruses. See oleks kooskõlas 
ühenduse poliitikaga puuetega inimeste abistamisel.

Muudatusettepanek 80
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Määrust ei kohaldata direktiivi 
2007/46/EÜ II lisa punktis 5 määratletud 
eriotstarbeliste sõidukite suhtes.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Määruses sätestatakse pigem keskmine sihttase, mida tootjad peavad saavutama kui 
kohustuslik standard, millele uued sõidukid vastama peavad, nagu see on euronormide puhul. 
Erand eriotstarbeliste sõidukite jaoks, nagu see on sätestatud seoses euronormidega, on 
käesolevas määruses üleliigne, kuna nende sõidukite kõrgemaid süsinikdioksiidiheite 
tasemeid saab tasakaalustada tavapäraste sõidukite madalamate heitetasemetega.

Muudatusettepanek 81
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Määrust ei kohaldata direktiivi 
2007/46/EÜ II lisa punktis 5 määratletud 
eriotstarbeliste sõidukite suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivis 2007/46/EÜ sisalduvate „eriotstarbeliste sõidukite” hulka kuuluvad 
„autoelamud”, „soomussõidukid”, „matuseautod” ja „ratastooliga juurdepääsetav sõiduk”. 
Kõnealuste sõidukite määrusest väljajätmine ei ole loogiline ja võib tekitada seaduselünga, 
eriti seoses ebamääraste mõistetega „autoelamud” ja „ratastooliga juurdepääsetavad 
sõidukid”.

Muudatusettepanek 82
Åsa Westlund, Matthias Groote

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Sõiduautode mõiste:
Reisijateveoks konstrueeritud ja 
valmistatud sõidukid, millel on lisaks 
juhiistmele maksimaalselt kaheksa 
istekohta.
Keretüüp, mis hõlmab sõiduautosid 
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kodifikatsiooniga vastavalt direktiivi 
2007/46/EÜ II lisa C osa punktile 1:
– AA sedaan
– AB järskpära ( tagaluugiga sedaan)
– AC universaal
– AD kupee
– AE kabriolett 
– AF mitmeotstarbeline sõiduk Muu kui
tähiste AA kuni AE all nimetatud 
mootorsõiduk. Kui selline sõiduk vastab 
mõlemale järgmisele tingimusele:
1) istekohtade arv, arvestamata juhiistet, 
ei ole suurem kui kuus. Istekohtadena 
peetakse silmas olemasolevaid istekohti, 
juhul kui sõidukis on „ligipääsetavad” 
istmekinnitused. (Ligipääsetavateks 
istmekinnitusteks loetakse kinnituskohti, 
mida saab kasutada. Kinnituskohtade 
muutmiseks ligipääsmatuteks takistab 
tootja füüsiliselt nende kasutamist, 
keevitades nendele näiteks kaitsekatted 
või kattes need samaotstarbeliste 
püsielementidega, mida ei saa tavaliste 
tööriistadega eemaldada), ning
2) P – (M + N × 68) ≤ N × 68, 
kus
P = suurim tehniliselt lubatud täismass 
kilogrammides
M = sõidukorras sõiduki mass 
kilogrammides (tuletatud mass)
N = istekohtade arv v.a juhiiste,
loetakse seda sõidukit sõiduautoks.

Or. en

Selgitus

Koos sõiduauto mõistega hõlmatakse õigusaktidega ka raskemaid versioone, mis veavad 
teatavaid koormusi, kuid mitte eriti seoses istmete arvuga.
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Muudatusettepanek 83
Martin Callanan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Seda ei kohaldata „kindlateks 
sotsiaalseteks vajadusteks ette nähtud 
sõidukite suhtes”.

Or. en

Selgitus

Määratletud sõidukid vastavad eriotstarbelise transpordi funktsioonidele, nagu süstikbussid, 
pääste- ja puksiirteenused. Sellistel sõidukitel on tihti spetsiaalne sõidukikonstruktsioon 
(kõrgem, laiem ja raskem kere) koos eri jõuülekandega ja seetõttu veidi suurem heide. Nende 
sõidukirühmade segmendi mahud on suhteliselt väikesed ja veidi suurema heite mõju on 
süsinikdioksiidiheidet käsitlevate õigusaktide eesmärgi suhtes tühine.

Muudatusettepanek 84
Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) „sõiduki jalajälg” –
vastavustunnistuses esitatud sõiduki rööbe 
korrutatuna teljevahega;

Or. en
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Muudatusettepanek 85
Jens Holm

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „sõiduki jalajälg” –
vastavustunnistusel nimetatud ning 
direktiivi 2007/46/EÜ I lisa punktides 2.1 
ja 2.3 määratletud rööbe korrutatuna 
teljevahega;

Or. en

Selgitus

Massi parameeter tuleks asendada jalajäljega vältimaks, et määrus eelistab teatavaid 
süsinikdioksiidi vähendamise tehnoloogiaid (nt diiselkütuse kasutamisele üleviimine, 
hübridiseerimine) teistele. Jalajälje parameeter tagab ka suurema regulatiivse kindluse, kuna 
eeldatakse, et aja jooksul toimuvad muutused on vähem märkimisväärsed kui massi puhul.

Muudatusettepanek 86
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) „keskkonnasõbralik uuendus” – iga 
meede või tehnoloogiline uuendus, mis 
annab tõendatud kvantifitseeritava 
panuse süsinikdioksiidi heite 
vähendamisse ja mida ei ole määruse 
(EÜ) nr 715/2007 määratlustes piisavalt 
arvesse võetud ning mida ei hõlma artiklis 
1 mainitud lisameetmed. Koostatakse 
meetmete ammendav loetelu.

Or. fr

Selgitus

Need keskkonnasõbralikud uuendused võivad anda olulise panuse seoses keskkonnaga, kuid 
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nad peavad piirduma määratletud loeteluga.

Muudatusettepanek 87
Martin Callanan, Pilar Ayuso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) „keskkonnasõbralik uuendus” – iga 
meede või tehnoloogiline uuendus, mis 
annab tõendatud kvantifitseeritava 
panuse CO2 heitkoguste vähendamisse ja 
mis ei sisaldu määruse (EÜ) nr 715/2007 
määratlustes või on seal ebapiisavalt 
arvesse võetud ning mida ei hõlma artiklis 
1 mainitud lisameetmed.

Or. en

Selgitus

Nende süsinikdioksiidiheidet vähendavate keskkonnasõbralike uuenduste osas, mis 
parandavad veelgi süsinikdioksiidi vähendamise suutlikkust väljapool artiklis 1 nimetatud 
lisameetmeid ja mis katsetsüklis ei ilmne, on vaja määratlust. Need keskkonnasõbralikud 
uuendused võivad olla väga kasulikud keskkonnale, sõidukijuhtidele ja Euroopa ühiskonnale 
tervikuna.

Muudatusettepanek 88
Jorgo Chatzimarkakis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) „keskkonnasõbralikud uuendused” –
kõik mootorsõidukite tootjate ja tarnijate 
võetavad meetmed, mis annavad 
tõendatud mõõdetava panuse 
kasvuhoonegaaside, eelkõige 
süsinikdioksiidi, heite vähendamisse ja 
mida ei hõlma määruse (EÜ) nr 715/2007 



AM\728751ET.doc 65/191 PE407.904v01-00
Freelance-tõlge

ET

kohane kontrollimenetlus.

Or. en

Selgitus

Kõiki tehnoloogilisi võimalusi tuleks kasutada ja arvesse võtta, et tootjatele oleks olemas 
piisavalt suur stiimul keskkonnasõbralike uuenduste kasutuselevõtuks. Uuenduste toetamine 
süsinikdioksiidiheite edasiseks vähendamiseks, minnes kaugemale artiklis 1 esitatud 
meetmetest, aitab mitte üksnes säilitada keskkonda, vaid edendab ka teadus- ja arendustööd 
Euroopas, suurendab Euroopa autotööstuse konkurentsivõimet, loob suure väärtusega 
töökohti ja toob kaasa täiendavaid tehnoloogilisi arenguid.

Muudatusettepanek 89
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) „nullheitega sõiduk” (seoses 
sõiduautoga) – sõiduk, mis ei tekita 
seisvana ega töötavana üldse 
süsinikdioksiidiheidet.

Or. en

Selgitus

Eriti uuenduslike sõidukite jaoks, mis ei tekita üldse süsinikdioksiidiheidet, peab olema 
innovatsioonipreemia, et nad kiiremini turule tuleksid.

Muudatusettepanek 90
Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) „konkreetne heite piirväärtus“ (seoses 
iga ühenduses registreeritud sõiduautoga) 
– sellele autole lubatud konkreetne 
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süsinikdioksiidi heide.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Martin Callanan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) „kindlateks sotsiaalseteks vajadusteks 
ette nähtud sõidukid” – M1-kategooria 
sõidukid, mis on kas
i) direktiivis 2007/46/EÜ määratletud 
eriotstarbelised sõidukid, mille tuletatud 
mass on rohkem kui 2000 kg, või 
ii) sõidukid, mille tuletatud mass on 
rohkem kui 2000 kg ja mis on 
konstrueeritud seitsme või enama sõitja 
(sh juht) jaoks, kusjuures erandiks on 
direktiivis 2007/46/EÜ määratletud M1G-
kategooria sõidukid, või
iii) sõidukid, mille tuletatud mass on 
rohkem kui 1760 kg ning mis on ehitatud 
spetsiaalselt kaubanduslikel eesmärkidel 
ja mis on kohandatud ratastooli 
kasutamiseks sõidukis;

Or. en

Selgitus

Määratletud sõidukid vastavad eriotstarbelise transpordi funktsioonidele, nagu süstikbussid, 
pääste- ja puksiirteenused. Sellistel sõidukitel on tihti spetsiaalne sõidukikonstruktsioon 
(kõrgem, laiem või raskem kere) koos eri jõuülekandega ja seetõttu veidi suuremad 
heitkogused. Nende sõidukirühmade segmendi mahud on suhteliselt väikesed ja veidi suurema 
heite mõju on süsinikdioksiidiheidet käsitlevate õigusaktide eesmärgi suhtes tühine.
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Muudatusettepanek 92
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) „madala süsinikdioksiidiheitega 
sõiduk” – sõiduk, mille 
süsinikdioksiidiheite tase on alla 50 g/km.

Or. de

Selgitus

Eriti uuenduslike sõidukite jaoks, mis tekitavad väga vähesel määral süsinikdioksiidiheidet, 
peab olema innovatsioonipreemia, et need sõidukid kiiremini turule tuleksid.

Muudatusettepanek 93
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Horst 
Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Christa Klaß, Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) „keskkonnasõbralik uuendus” – iga 
tehnoloogiline uuendus, mis olenemata 
juhi käitumisest annab tõendatud 
kvantifitseeritava panuse süsinikdioksiidi 
heite vähendamisse ja mis ei sisaldu uues 
Euroopa katsetsüklis või mida on seal 
ebapiisavalt arvesse võetud (määrus (EÜ) 
nr 715/2007) ning mida ei hõlma artiklis 1 
osutatud lisameetmed. 

Or. de

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on edendada süsinikdioksiidiheite vähendamiseks 
kavandatud uuendusi, mis parandavad süsinikdioksiidi vähendamise tõhusust rohkem kui 
artiklis 1 osutatud lisameetmed. Need keskkonnasõbralikud uuendused võivad olla kasulikud 
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keskkonnale, sõidukijuhtidele ja Euroopa ühiskonnale. Lisaks püütakse käesoleva 
muudatusettepanekuga edendada Euroopa autotööstuse konkurentsivõimet ja loovust ning 
luua uurimis- ja arendustegevuse kvalifitseeritud töökohti kõnealuses tööstusharus ja 
pakkuda stiimuleid suuremateks keskkonnasõbralikeks investeeringuteks maailmaturul.

Muudatusettepanek 94
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „alternatiivkütuseid kasutav sõiduk” 
– määruses (EÜ) nr 715/2007 ja selle 
rakendusmeetmetes määratletud sõiduk.

Or. en

Selgitus

Euro V norme käsitlevas määruses juba kirjeldatakse alternatiivkütuseid kasutavaid 
sõidukeid, millel on üks kütuse ladustamise süsteem ja mis võib sõita kahe või enama kütuse 
(biokütused) erinevate segude abil.

Muudatusettepanek 95
Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „nullheitega sõiduk” (seoses 
sõiduautoga) – sõiduk, mis ei tekita 
seisvana ega töötavana üldse 
süsinikdioksiidiheidet.

Or. en

Selgitus

Mitu nullheitega sõidukitüüpi, nagu elektri- või hübriidsõidukid, on mitu aastat olemas olnud 
ja palju tootjaid töötavad neid välja, kuid nullheitega sõidukeid ei ole märkimisväärses 
ulatuses turule viidud. Kõnealuste sõidukite tootmist on vaja stimuleerida..
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Muudatusettepanek 96
Dorette Corbey, Åsa Westlund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „sõiduki jalajälg” –
vastavustunnistusel nimetatud ning 
direktiivi 2007/46/EÜ I lisa punktides 2.1 
ja 2.3 määratletud rööbe korrutatuna 
teljevahega.

Or. en

Selgitus

Massi parameeter tuleks asendada jalajäljega vältimaks, et määrus eelistab teatavaid 
süsinikdioksiidi vähendamise tehnoloogiaid (nt diiselkütuse kasutamisele üleviimine, 
hübridiseerimine) teistele. Jalajälje parameeter tagab ka suurema regulatiivse kindluse, kuna 
eeldatakse, et aja jooksul toimuvad muutused on vähem märkimisväärsed kui massi puhul.

Muudatusettepanek 97
Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „sõiduki jalajälg” –
vastavustunnistusel nimetatud ning 
direktiivi 2007/46/EÜ I lisa punktides 2.1 
ja 2.3 määratletud rööbe korrutatuna 
teljevahega.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek kasutada massil põhinevat parameetrit karistab tootjaid, kes teevad 
autod kergmateks. See on loomuvastane. Massi vähendamine on üks kõige olulisemaid 
süsinikdioksiidi vähendamise viise. Parameeter peab põhinema „jalajäljel”.
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Muudatusettepanek 98
Peter Liese

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „kütusekulu monitor” – paneelil asuv 
kuvar, mis näitab pidevalt jooksvat 
kütusetarbimist (liitrites 100 km kohta) ja 
mis peab olema sõidukijuhile sõitmise ajal 
selgelt nähtav ning mida ei saa välja 
lülitada.

Or. en

Selgitus

Palju katseid on kinnitanud, et tegelike süsinikdioksiidi heitkoguste ja ELi katsetsükli raames 
mõõdetavate heitkoguste vahel on erinevus. Kütusekulu monitor saab aidata seda erinevust 
kaotada, kuna see näitab sõidukijuhile, kui palju kütust auto sõitmise ajal tarbib. See võib 
julgustada keskkonnasäästlikku sõidustiili, tuues seeläbi kaasa väiksema kütusekulu siis, kui 
autot kasutatakse tegelikus elus. Teisteks ökonoomsemate sõidustiilide positiivseteks 
kõrvalmõjudeks on vähem avariisid, lämmastikdioksiidi ja tahkete osakeste heite 
vähendamine, vähem müra ning rehvide ja jõuseadme väiksem kulumine.

Muudatusettepanek 99
Martin Callanan, Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „ülimadala süsinikdioksiidi heitega 
sõiduk” – sõiduk, mis eraldab vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 715/2007 mõõdetud 
ning vastavustunnistusel CO2 heite 
kogusena (kombineeritult) märgitud 
tasemest 50 g CO2/km vähem 
heitkoguseid;

Or. en
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Selgitus

Tootjad investeerivad märkimisväärseid vahendeid ülimadala süsinikdioksiidiheitega 
sõidukite läbimurdetehnoloogiatesse, mille puhul süsinikdioksiidi heide jääb 
märkimisväärselt madalamaks võrreldes kõigega, mis praegu Euroopa turul saadaval on. 
Esialgsetes tootmisetappides on nende tehnoloogiate kasutamine märkimisväärselt kulukam 
ja need sõidukid on saadaval suhteliselt väikeses koguses. Et toetada jätkuvat investeerimist 
nende kiiresse kaubanduslikku pakkumisse, peaks ülimadala süsinikdioksiidiheitega 
sõidukitele ette nähtud seaduslikult kehtestatud suurkrediitide vahesüsteem moodustama osa 
kavandatavast määrusest.

Muudatusettepanek 100
Åsa Westlund

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „erinevaid kütuseid kasutav etanoolil 
töötav sõiduk” – määruses (EÜ) nr 
715/2007 ja selle rakendusmeetmetes 
määratletud sõiduk.

Or. en

Selgitus

Euro 5 norme käsitlevas määruses juba kirjeldatakse erinevaid kütuseid kasutavaid etanoolil 
töötavaid sõidukeid, millel on üks kütuse ladustamise süsteem ja mis võib sõita kahe või 
enama kütuse (biokütused) erinevate segude abil.

Muudatusettepanek 101
Karl-Heinz Florenz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) „alternatiivkütuseid kasutavad 
sõidukid” – määruses (EÜ) nr 715/2007 
ja selle rakendusmeetmetes määratletud 
sõidukid.
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Or. de

Selgitus

Euro 5 määruses juba kirjeldatakse alternatiivkütuseid kasutavaid sõidukeid, millel on üks 
kütuse ladustamise süsteem ja mis võib sõita kahe või enama kütuse (biokütused) erinevate 
segude abil.

Muudatusettepanek 102
Anders Wijkman

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „alternatiivkütuseid kasutav sõiduk”–
määruses (EÜ) nr 715/2007 ja selle 
rakendusmeetmetes määratletud sõiduk.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) „keskkonnasõbralik uuendus” – iga 
meede või tehnoloogiline uuendus, mis 
annab kvantifitseeritava panuse 
süsinikdioksiidi heite vähendamisse, kuid 
mida ei hõlma määruse (EÜ) nr 715/2007 
määratlused või mida nendes piisavalt 
arvesse ei võeta ning mida ei hõlma ka 
artiklis 1 osutatud lisameetmed.

Or. sv

Selgitus

On olemas meetmeid ja lahendusi, mis aitavad vähendada süsinikdioksiidiheidet, kuid mida ei 
hõlma artikkel 1 ja mis katsetsüklis ei ilmne. Kui suhtume tõsiselt oma püüdlusse vähendada 
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süsinikdioksiidi heidet, peame edendama selliseid uuendusi, ja autotootjatele tuleb anda 
stiimul edusammude tegemiseks. Üks näide keskkonnasõbralikust uuendusest võiks olla 
energiatõhusad elektripirnid – valgusdioodid võivad olla 20 korda tõhusamad kui 
tavapärased elektripirnid.

Muudatusettepanek 104
Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „maksimaalne eriheite piirväärtus” 
(seoses iga ühenduses registreeritud 
sõiduautoga) – sellele autole lubatud 
maksimaalsed süsinikdioksiidi eriheite 
kogused.

Or. en

Selgitus

On vaja kindlaks määrata iga sõiduki süsinikdioksiidi heitkoguste ülemmäär.

Muudatusettepanek 105
Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „alternatiivkütuseid kasutav sõiduk” 
– määruses (EÜ) nr 715/2007 ja selle 
rakendusmeetmetes määratletud sõiduk.

Or. en

Selgitus

Euro 5 norme käsitlevas määruses juba kirjeldatakse alternatiivkütuseid kasutavaid 
sõidukeid, millel on üks kütuse ladustamise süsteem ja mis võib sõita kahe või enama kütuse 
(biokütused) erinevate segude abil.
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Muudatusettepanek 106
Anders Wijkman

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) „sõiduki jalajälg” –
vastavustunnistusel nimetatud ning 
direktiivi 2007/46/EÜ I lisa punktides 2.1 
ja 2.3 määratletud rööbe korrutatuna 
teljevahega.

Or. en

Selgitus

Massi parameeter tuleks asendada jalajäljega vältimaks, et määrus eelistab teatavaid 
süsinikdioksiidi vähendamise tehnoloogiaid (nt diiselkütuse kasutamisele üleviimine, 
hübridiseerimine) teistele. Jalajälje parameeter tagab ka suurema regulatiivse kindluse, kuna 
eeldatakse, et aja jooksul toimuvad muutused on vähem märkimisväärsed kui massi puhul.

Muudatusettepanek 107
Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

f a) „Seotud ettevõtjad” on:

Or. en

(Artikli 3 lõige 2 on üle viidud artikli 3 lõike 1 punkti f a)

Selgitus

Selleks et ühendada selguse huvides artikli 3 lõige 1 ja lõige 2.
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Muudatusettepanek 108
Karl-Heinz Florenz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) Ettevõtjaid ei kirjeldata seotuna, kui 
komisjon otsustab vastuseks taotlusele, et 
ettevõtja, kes vastab punktides a–e 
sätestatud tingimustele, teist ettevõtjat 
tegelikult ei kontrolli. 

Or. de

Selgitus

Äriühinguõiguse valdkonna siseriiklike eeskirjade või kaasotsustamist käsitlevate õigusaktide 
põhjal on mõeldavad sellised olukorrad, kus vaatamata sellele, et lõikes 2 sätestatud 
kriteeriumid on täidetud, ei kontrolli üks ettevõtja tegelikult teist ettevõtjat, eelkõige siis, kui 
tegemist on otsuste tegemisega toodetavate mudelite valiku üle, mis on eriti oluline küsimus 
käesoleva määruse raames.

Muudatusettepanek 109
Thomas Ulmer

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. jaanuaril 2012 algaval kalendriaastal ja 
kõigil järgnevatel kalendriaastatel tagab iga 
sõiduautode tootja, et 2012. aastal 25 %, 
2013. aastal 50 %, 2014. aastal 75 % ja 
2015. aastal ning igal järgneval 
kalendriaastal 100% sõidukipargi 
süsinikdioksiidi eriheite keskmisest
tasemest ei ületa tootja sõidukipargi 
eriheite sihttaset, mis on kindlaks määratud 
vastavalt I lisale või, kui tootja suhtes on 
kohaldatud artikli 9 kohast erandit, 
vastavalt kõnealusele erandile.
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Seepärast tasakaalustatakse kolme
järjestikuse aasta jooksul vastavalt 
artiklile 7 süsinikdioksiidi heitkoguseid, 
mis on kohandatud keskkonnasõbralike 
uuendustega võimaldatud süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamisega.

Or. en

Selgitus

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Muudatusettepanek 110
Kurt Joachim Lauk

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. jaanuaril 2015 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.

Or. de

Selgitus

Arvestades autotööstuse tavapäraseid 5–7 aasta pikkuseid arendus- ja tootmistsükleid, saab 
siduvaid sihttasemeid kehtestada vaid jõustumisega alates 2015. aastast. Varasem tähtaeg 
oleks vastuolus tegeliku majandusliku olukorraga.
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Muudatusettepanek 111
Bogusław Sonik

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. jaanuaril 2012 algaval kalendriaastal ja 
kõigil järgnevatel kalendriaastatel tagab iga 
sõiduautode tootja, et 2012. aastal 25 %, 
2013. aastal 50 %, 2014. aastal 75 % ja 
2015. aastal ning igal järgneval 
kalendriaastal 100% sõidukipargi 
süsinikdioksiidi eriheite keskmisest
tasemest ei ületa tootja sõidukipargi 
eriheite sihttaset, mis on kindlaks määratud 
vastavalt I lisale või, kui tootja suhtes on 
kohaldatud artikli 9 kohast erandit, 
vastavalt kõnealusele erandile. Seepärast 
tasakaalustatakse järgneva kolme aasta 
jooksul vastavalt artiklile 7 
süsinikdioksiidi heitkoguseid, mis on 
kohandatud keskkonnasõbralike 
uuenduste võimaldatud süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamisega. 

Or. en

Selgitus

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.
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Muudatusettepanek 112
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Karsten 
Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Holger Krahmer, Christa Klaß, Miroslav 
Mikolášik

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. jaanuaril 2012 algaval kalendriaastal ja 
kõigil järgnevatel kalendriaastatel tagab iga 
sõiduautode tootja, et 2012. aastal 25 %, 
2013. aastal 50 %, 2014. aastal 75 % ja 
2015. aastal ning igal järgneval 
kalendriaastal 100% sõidukipargi 
süsinikdioksiidi eriheite keskmisest
tasemest ei ületa tootja sõidukipargi 
eriheite sihttaset, mis on kindlaks määratud 
vastavalt I lisale või, kui tootja suhtes on 
kohaldatud artikli 9 kohast erandit, 
vastavalt kõnealusele erandile.

Or. de

Selgitus

Tootjatele tuleks anda asjakohane ajaline edumaa ja püsiv planeerimiskindlus. Uute autode 
arendusprotsessile kulub 5–7 aastat, nii et sõidukid, mis jõuavad turule 2012. aastal, on juba 
arendusprotsessis või juba tootmisesse lastud. Arvestades selliseid tehniliste hangete 
piiranguid, tehakse muudatusettepanekus ettepanek, et üha suurenev osa tootja toodangust 
peaks vastama oma eriheite sihttasemele.

Muudatusettepanek 113
Jens Holm

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 

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 
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kohaldatud artikli 9 kohast erandit, 
vastavalt kõnealusele erandile.

vastavalt I lisale.

Or. en

Selgitus

Suure süsinikdioksiidi heitega autodele konkreetsete erandite tegemiseks ei ole põhjust.

Muudatusettepanek 114
Anders Wijkman

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. 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 artiklile 1 ja konkreetsetele 
heitkoguste sihttasemetele I lisas või, kui 
tootja suhtes on kohaldatud artikli 9 kohast 
erandit, vastavalt kõnealusele erandile.

Or. en

Selgitus

Käesolevas artiklis tuleks viidata üldisele heitkoguste sihttasemele.

Muudatusettepanek 115
Chris Davies

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 

1. jaanuaril 2015 algaval kalendriaastal ja 
kõigil järgnevatel kalendriaastatel tagab iga 
sõiduautode tootja, et tema süsinikdioksiidi 
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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.

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.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus kinnitatakse Euroopa Parlamendi poolt 2007. aasta oktoobris heaks 
kiidetud ajakava ja muudatusettepanek on kavas ühendada keskkonna seisukohalt 
ambitsioonikama eesmärgiga vähendada keskmisi heitkoguseid tasemele 125 g CO2/km.

Muudatusettepanek 116
Jorgo Chatzimarkakis

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. jaanuaril 2015 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.

Or. en

Selgitus

Sihttasemed tuleks kehtestada alates 2015. aastast, et võtta arvesse autotootjate uute 
sõiduautode väljatöötamise ajalisi raame..
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Muudatusettepanek 117
Pilar Ayuso

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. jaanuaril 2012 algaval kalendriaastal ja 
kõigil järgnevatel kalendriaastatel tagab iga 
sõiduautode tootja, et 2012. aastal 25 % 
tema sõidukipargi süsinikdioksiidi eriheite 
keskmisest tasemest , 2013. aastal 50 %, 
2014. aastal 75 %, 2015. aastal ning igal 
järgneval kalendriaastal 100% tema 
sõidukipargi keskmisest tasemest ei ületa 
asjaomase tootja sõidukipargi eriheite 
sihttaset, nagu on kindlaks määratud 
vastavalt I lisale või, kui tootja suhtes on 
kohaldatud artikli 9 kohast erandit, 
vastavalt kõnealusele erandile. Selleks 
tuleb vastavalt artiklile 7 tasakaalustada 
kahe järjestikuse aasta jooksul 
süsinikdioksiidi heitkogused, mis on 
kohandatud sellise heitkoguste 
vähendamise alusel, mis tuleneb 
uuenduslikest keskkonnasõbralikest 
meetmetest. 

Or. es

Selgitus

Kavandatud trahvid või hüvitismaksed on täiesti ebaproportsionaalsed ega võimalda mitte 
mingil juhul võrdlust teiste sektoritega. Praegused trahvid ulatuvad 2015. aastaks 475 euroni 
tonni kohta, võrdluseks mainime, et teistes sektorites Euroopa saastekvootidega kauplemise 
süsteemi raames on trahvid 20–40 eurot tonni kohta koos lisatrahvidega 100 eurot tonni 
kohta (mittevastavuse korral) ja energiatõhusa transpordi edendamine toimub suurusjärgu 20 
eurot tonni kohta suunas.
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Muudatusettepanek 118
Marie-Noëlle Lienemann

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. jaanuaril 2012 algaval kalendriaastal ja 
kõigil järgnevatel kalendriaastatel tagab iga 
sõiduautode tootja, et 2012. aastal 25 %, 
2013. aastal 50 %, 2014. aastal 75 % ja 
2015. aastal ning järgnevatel aastatel 
100% tema sõidukipargist lähtuva 
süsinikdioksiidi eriheite keskmisest
tasemest ei ületa tootja sõidukipargi 
eriheite sihttaset, mis on kindlaks määratud 
vastavalt I lisale või, kui tootja suhtes on 
kohaldatud artikli 9 kohast erandit, 
vastavalt kõnealusele erandile.

Selleks kehtestatakse kolme järjestikuse 
aasta jooksul vastavalt artiklile 7 
süsinikdioksiidi heitkogused, mis on läbi 
vaadatud keskkonnasõbralikest 
uuendustest tulenevaid süsinikdioksiidi 
heitkoguseid arvesse võttes.

Or. fr

Selgitus

It is not realistic to expect a manufacturer to individually influence CO2 emissions each 
calendar year taking account of the unpredictable complexities of the European scene such as 
the uncertainties of the calendar and logistics, the differences in monitoring and unexpected 
changes in demand from customers, technical delays in the planned launches of new vehicle 
models and the overall economic situation in the various Member States. Eco-innovations 
improve CO2 performance more than the additional measures mentioned in Article 1 which 
do not appear in the test cycle.
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Muudatusettepanek 119
Marie-Noëlle Lienemann

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. 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.

Or. en

Selgitus

Suure süsinikdioksiidiheitega autode tootjatele erandite tegemiseks ei ole õigustust. See 
moonutaks turgu ja looks autotootjatele stiimuli täpselt sellise ettevõtte loomiseks, millel on 
õigus sellistele eranditele. Selle tulemusel langeks oluline arv uusi registreeritud autosid 
õigusakti reguleerimisalast välja.

Muudatusettepanek 120
Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. jaanuaril 2020 algaval kalendriaastal 
ja kõigil järgnevatel kalendriaastatel 
kehtestatakse artikli 10 kohase 
läbivaatamise käigus sõiduautode 
süsinikdioksiidi eriheite keskmine tase, 
kuid see ei või mingil juhul olla suurem 
kui 80 g/CO2/km.

Or. en
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga kavandatakse keskpika tähtajaga (2020) eesmärk, mis on 
ambitsioonikam kui Euroopa Parlamendi 2007. aasta oktoobris kinnitatud eesmärk. See 
tunnustab palju progressiivsemat seisukohta, mille praegu tööstus võtab, ja survet 
muudatuseks, mida praegu tarbijad naftahindade tohutu tõusu tulemusel avaldavad.

Muudatusettepanek 121
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seepärast tasakaalustatakse järgnevate 
aastate jooksul vastavalt artiklile 7 
süsinikdioksiidi heitkogused, mis on 
kohandatud keskkonnasõbralike 
uuendustega võimaldatud süsinikdioksiidi 
heitkoguste vähendamisega. 

Or. en

Selgitus

On ebareaalne, et üksik sõidukitootja võib juhtida täpselt süsinikdioksiidi keskmisi 
heitkoguseid kalendriaastas, võttes arvesse ELi 27 liikmesriigiga seotud ettenägematuid 
raskusi, nagu ajastamine ja logistiline ebakindlus, seire erinevused ja ootamatud muutused 
tarbijate nõudmistes, tehniline viivitus uute sõidukimudelite väljalaskmisel ja üldine 
majanduslik olukord eri liikmesriikides. Keskkonnasõbralikud uuendused parandavad veelgi 
süsinikdioksiidi vähendamise suutlikkust väljapool artiklis 1 nimetatud lisameetmeid, ja see ei 
ilmne katsetsüklis.

Muudatusettepanek 122
Matthias Groote, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkkel 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjate puhul, kes toodavad nullheitega 
sõidukeid, arvestatakse iga seda tüüpi 
ajavahemikul kuni aastani 2015 
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registreeritud uut sõidukit kui kolme, kui 
arvutatakse süsinikdioksiidi eriheite 
keskmist taset. 

Or. de

Selgitus

Eriti uuenduslike sõidukite jaoks, mis tekitavad väga väheses mahus süsinikdioksiidiheidet, 
peab olema innovatsioonipreemia, et need sõidukid kiiremini turule tuleksid.

Muudatusettepanek 123
Matthias Groote, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjate puhul, kes toodavad madala 
heitega sõidukeid, arvestatakse iga seda 
tüüpi ajavahemikul kuni aastani 2015 
registreeritud uut sõidukit kui pooltteist 
sõidukit, kui arvutatakse süsinikdioksiidi 
eriheite keskmist taset. 

Or. de

Selgitus

Eriti uuenduslike sõidukite jaoks, mis tekitavad väga väheses mahus süsinikdioksiidiheidet, 
peab olema innovatsioonipreemia, et need sõidukid kiiremini turule tuleksid.

Muudatusettepanek 124
Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. jaanuaril 2013 algaval kalendriaastal 
ja igal järgneval kalendriaastal kuni 
aastani, mis algab 1. jaanuaril 2020 ja 
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kaasa arvatud aastal, mis algab 1. 
jaanuaril 2020, tagab iga sõiduautode 
tootja, et tema süsinikdioksiidi eriheite 
keskmine tase ei ületa tema eriheite 
sihttaset, mis on kindlaks määratud 
vastavalt I lisa lõikele 1, jõudes 1. 
jaanuaril 2020 tasemeni 80 g CO2/km.

Or. en

Selgitus

Et anda autotootjatele pikaajaline väljavaade, mida nad vajavad, on vaja siduvaid pikaajalisi 
eesmärke.

Muudatusettepanek 125
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, 
Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkkel 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste tootjate puhul, kes toodavad 
autosid eriheite tasemega, mis on 20 %, 
30 %, 40 % ja 50 % madalam kui I lisas 
kehtestatud sihttase, arvestatakse 
süsinikdioksiidi eriheite keskmise taseme 
arvutamisel iga uuel ajavahemikul kuni 
aastani 2015 registreeritud uut sõidukit 
kui kahte, kolme, nelja või viit kooskõlas 
protsendiga, mille võrra heitkogused 
jäävad alla kehtestatud sihttaseme. 

Or. de

Selgitus

Der Verordnungsentwurf der Kommission setzt insgesamt zu wenig auf die Schaffung von 
Anreizen für solche Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr als die 
vorgegebenen Minderungsziele erreichen. Durch solche Anreize werden aber gerade die 
Voraussetzungen geschaffen, um die Hersteller und Zulieferer dazu zu veranlassen, sein ihre 
technologischen Möglichkeiten zu jeder Zeit möglichst vollständig auszuschöpfen. Daher ist 
die Idee so genannter Super Credits zu begrüßen. Dies ist ein Mittel, um solche Anreize zu 
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schaffen. Zugleich sollten aber auch hier keine Wettbewerbsverzerrungen perpetuiert werden. 
Der Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten. Ein großer Familien-Van ist aus physikalisch-technischen 
Gegebenheiten schwerer und verbraucht daher mehr Kraftstoff. Aber auch ein schwereres 
Fahrzeug kann besonders effizient sein, wenn es im Vergleich zu seinem Segmentdurchschnitt 
wesentlich weniger CO2 emittiert. Zugleich werden bestimmte Technologien, die in Zukunft 
zur Senkung des CO2-Ausstosses gebraucht werden, aufgrund der hohen Investitionskosten 
vor allem durch größere Fahrzeuge in den Markt gebracht. Solche Fahrzeuge sollten 
entsprechend ihrer prozentualen Unterschreitung belohnt werden. Für die Gewährung von 
Super-Credits müssen sie jedoch mindestens 20 % besser sein als ihr Zielwert sein. Abgestuft 
von einer Unterschreitung von 20 % bis 50 % der spezifischen Zielwerte sind Anreize zu 
setzen. Ein prozentualer Wert ist zur Schaffung größtmöglicher Anreize über alle Fahrzeuge 
einem starren Grenzwert vorzuziehen.

Muudatusettepanek 126
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste tootjate puhul, kes toodavad 
autosid eriheite tasemega, mis on 50% 
madalam kui vastavalt käesolevale 
määrusele I lisas kehtestatud sihttase, 
arvestatakse süsinikdioksiidi eriheite 
keskmise taseme arvutamisel iga uut 
ajavahemikul kuni aastani 2015 (kaasa 
arvatud) registreeritud seda tüüpi sõidukit 
kui viit kooskõlas protsendiga, mille võrra 
heitkogused jäävad alla kehtestatud 
sihttaseme.

Or. de

Selgitus

Eesmärk: luua tootjatele stiimuleid selliste sõidukite turule toomiseks, mis saavutavad heite 
vähendamise sellisel määral, mis jääb väljapoole kehtestatud sihttasemeid ning toimub ilma 
konkurentsi moonutamata. Ettepanek suure krediidi andmiseks range künnise kehtestamiseks 
on vastuolus põhiideega, mis toetab ettepanekut võtta vastu määrus. Kuna 
süsinikdioksiidiheidet hinnatakse alati massi alusel, tuleb süsinikdioksiidiheite „kvaliteeti” 
samuti hinnata alati selle parameetri alusel.
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Muudatusettepanek 127
Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. jaanuaril 2021 algaval kalendriaastal 
ja igal järgneval kalendriaastal kuni 
aastani, mis algab 1. jaanuaril 2025, ja 
kaasa arvatud aastal, mis algab 1. 
jaanuaril 2025 ning ka igal järgneval 
aastal, tagab iga sõiduautode tootja, et 
tema süsinikdioksiidi eriheite keskmine 
tase ei ületa tema eriheite sihttaset, mis on 
kindlaks määratud vastavalt I lisa lõikele 
1, jõudes 1. jaanuaril 2025 tasemeni 60 g 
CO2/km.

Or. en

Selgitus

120 grammi ilma täiendavate meetmeteta 2012. aastal on komisjoni algne ettepanek ja selle 
saavutamise tehnoloogia on kättesaadav. Lisaks on vaja siduvaid pikaajalisi eesmärke, et 
anda autotootjatele pikaajaline väljavaade, mida nad vajavad.

Muudatusettepanek 128
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 4 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2016 keelduvad 
riigiasutused heite või kütusekuluga 
seotud põhjustel EÜ või siseriikliku 
tüübikinnituse andmisest uut tüüpi 
sõidukitele, mis ületavad oma eriheite 
sihttaseme, mis on sätestatud I lisa 
lõigetes 1 ja 2, 50 % võrra.
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Or. en

Selgitus

Vajalik on iga sõiduki süsinikdioksiidi heite ülemmäär.

Muudatusettepanek 129
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Eri kütustel töötavad sõidukid

Artiklis 4 osutatud eriheite sihttaseme 
saavutamise kindlaksmääramisel seoses 
üksikute sõiduautotootjatega 
vähendatakse iga Euroopa Liidus 
registreeritud, eri kütuseid kasutava 
etanoolil töötava sõiduki 
vastavustunnistusel märgitud 
süsinikdioksiidi heitkoguseid teguri võrra, 
milleks on 5 % ülemmääraga 8 g CO2/km, 
tunnustades suuremat tehnoloogilist ja 
heite vähendamise suutlikkust töötada 
kahel eri kütusel. Kõnealune 
vähendamine ei kehti sõidukite puhul, 
mille tuletatud mass on suurem kui 2000 
kg.
Kõnealust tegurit suurendatakse 20 %ni 
ülemmääraga 30 g CO2/kg, kui vähemalt 
10 % tanklatest liikmesriikides, kus 
sõiduk on registreeritud, pakuvad kütust 
E85, mis vastab ELi 
säästvuskriteeriumidele. Ka kõnealune 
vähendamine ei kehti sõidukite puhul, 
mille tuletatud mass on suurem kui 2000 
kg.

Or. en
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Selgitus

Kütusetarnijatel on kalduvus mitte pakkuda biokütustele infrastruktuuri enne, kui kütuse jaoks 
on olemas piisav nõudlus. Eri kütuste kasutamise tehnoloogia koos võimalusega sõita, 
kasutades bensiini ja biokütuste kombinatsiooni, on üks biokütuste turu avamise viise. Koos 
tulevaste biokütuste säästvuskriteeriumide ja tõhusama sõidukitehnoloogiaga on see üks 
mitmest süsinikdioksiidiheite vähendamise viisidest.

Muudatusettepanek 130
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Eriheite sihttase alternatiivkütuseid 

kasutavatele sõidukitele
Artiklis 4 osutatud eriheite sihttaseme 
saavutamise kindlaksmääramisel seoses 
üksikute sõiduautotootjatega 
vähendatakse iga Euroopa Liidus 
registreeritud, määruses (EÜ) nr 
715/2007 määratletud alternatiivkütuseid 
kasutava sõiduki vastavustunnistusel 
märgitud süsinikdioksiidi heitkoguseid 
teguri võrra, milleks on 5 %, tunnustades 
suuremat tehnoloogilist ja heite 
vähendamise suutlikkust töötada kahel 
erineval kütusel. Kõnealust tegurit 
suurendatakse 20 %ni, kui vähemalt 10 % 
tanklatest liikmesriikides, kus sõiduk on 
registreeritud, pakuvad biokütuseid, mis 
vastavad ELi säästvuskriteeriumidele. 

Or. en

Selgitus

Fuel suppliers are not likely to provide a full refuelling network until there is an adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
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reduction in CO2 emissions from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

Muudatusettepanek 131
Martin Callanan, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Ülimadala süsinikdioksiidiheitega 

sõidukid
Üksikute sõiduautotootjate artiklis 4 
osutatud eriheite sihttaseme saavutamise 
kindlaksmääramisel annab iga Euroopa 
Liidus registreeritud, ülimadala 
süsinikdioksiidiheitega sõiduk panuse 
tootja keskmise süsinikdioksiidi eriheite 
taseme arvutamisse kordaja alusel, mis 
kõrvaldatakse järk-järgult 1. jaanuarist 
2012 kuni aastani, mis algab 1. jaanuaril 
2016, mis on sätestatud I a lisas.

Or. en

Selgitus

Tootjad investeerivad märkimisväärseid vahendeid ülimadala süsinikdioksiidiheitega 
sõidukite läbimurdetehnoloogiatesse, mille puhul süsinikdioksiidi heide jääb 
märkimisväärselt madalamaks võrreldes kõigega, mis praegu Euroopa turul saadaval on. 
Esialgsetes tootmisetappides on nende tehnoloogiate kasutamine märkimisväärselt kulukam 
ja need sõidukid on saadaval suhteliselt väikeses koguses. Et toetada jätkuvat investeerimist 
nende kiiresse kaubanduslikku pakkumisse, peaks ülimadala süsinikdioksiidiheitega 
sõidukitele ette nähtud seadusega kehtestatud suurkrediitide vahesüsteem moodustama osa 
kavandatavast määrusest.
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Muudatusettepanek 132
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a 
Eriheite sihttasemed

Artiklis 4 osutatud eriheite sihttaseme 
saavutamise kindlaksmääramisel seoses
üksikute tootjatega vähendatakse iga 
Euroopa Liidus registreeritud, 
alternatiivkütuseid kasutava sõiduki 
vastavustunnistusel märgitud 
süsinikdioksiidi heitkoguseid 5 % võrra.

Or. en

Selgitus

Alternatiivkütused pakuvad võimalust süsinikdioksiidiheite märkimisväärseks vähendamiseks 
kütuse kogu olelustsükli (well-to-wheels) alusel. Sõidukiparki tuleks seega kohandada, et 
võimaldada kõnealuste kütuste kasutamist.

Muudatusettepanek 133
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a 
Eriheite piirväärtus

Alates 1. jaanuarist 2012 keelduvad 
riigiasutused heite või kütusekuluga 
seotud põhjustel EÜ või siseriikliku 
tüübikinnituse andmisest uut tüüpi 
sõidukitele, mis ületavad oma eriheite 
sihttaseme, mis on kindlaks määratud 
vastavalt I lisale, rohkem kui 60 g CO2/kg 
võrra.
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Or. en

Muudatusettepanek 134
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Eriheite sihttase alternatiivkütuseid 

kasutavatele sõidukitele
Vastavalt artiklile 4 üksikutele 
sõiduautotootjatele kehtestatud eriheite 
sihttasemete saavutamise 
kindlaksmääramisel vähendatakse ELis 
registreeritud, määruses (EÜ) nr 
715/2007 määratletud alternatiivkütuseid 
kasutava sõiduki vastavustunnistusel 
märgitud süsinikdioksiidi heitkoguste 
taset 5 % võrra, tunnustades suuremat 
tehnoloogilist potentsiaali ja suuremat 
potentsiaali heite vähendamiseks, mida 
pakub kahel kütusel põhinev süsteem. 
Vähendamist suurendatakse 20 %ni, kui 
vähemalt 10 % kõikidest 
bensiinijaamadest ELi liikmesriikides, kus 
sõiduk on registreeritud, pakuvad 
biokütuseid, mis vastavad ELi säästvuse 
kriteeriumidele. 

Or. de

Selgitus

Naftatööstus rajab täieliku tanklate võrgu, mis pakub uusi kütuseid, vaid juhul, kui selleks on 
piisav nõudlus. Selle probleemi ületamiseks sobitavad mootorsõidukitootjad oma sõidukeid 
tehnoloogioaga, mis võimaldab mootoritel töötada, kasutades kõiki bensiini ja biokütuste 
kombinatsioone – andur tunneb automaatselt ära kütusesegu olemuse. Selle tulemusel võivad 
kõnealused sõidukid töötada, kasutades biokütuseid kogu nende kasuliku tööea vältel 
(umbkaudu 12 aastat), mis võib tuua kaasa süsinikdioksiidiheite märkimisväärse 
vähendamise.
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Muudatusettepanek 135
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Eriheite sihttase alternatiivkütuseid 

kasutavatele sõidukitele
Üksikute sõiduautotootjate artiklis 4 
osutatud eriheite sihttaseme saavutamise 
kindlaksmääramisel vähendatakse iga 
Euroopa Liidus registreeritud, määruses 
(EÜ) nr 715/2007 määratletud 
alternatiivkütuseid kasutava sõiduki 
vastavustunnistusel märgitud 
süsinikdioksiidi heitkoguseid teguri võrra, 
milleks on 5%, tunnustades suuremat 
tehnoloogilist ja heite vähendamise 
suutlikkust töötada määruses (EÜ) nr 
715/2007 määratletud biokütustel, mis 
vastavad ELi säästvuskriteeriumidele. 
Kõnealune tegur suureneb lineaarselt 
seoses ELi säästvuskriteeriumidele 
vastavate biokütuste tegeliku tarbimisega 
igas liikmesriigis. Kui alternatiivne 
kütusepark konkreetses riigis töötab 80 
või enama protsendi ulatuses biokütusel, 
suurendatakse tegurit maksimaalselt 20 
%ni.

Or. en

Selgitus

The proposed type approval system gives no credits for vehicles that are designed to run on 
biofuels, only or part-time. This Muudatusettepanek gives a 5% target-reduction in order to 
give car manufacturers an incentive to produce alternative fuel vehicles, which in itself spur 
on the technological innovations within this area. The Muudatusettepanek also connects the 
potential reduction to the actual consumption of biofuels that meets the EU sustainability 
criteria. This way the Muudatusettepanek gives the car manufacturers an incentive to produce 
cars that can run at both petroleum and biofuels, but at the same time gives them the incentive 
to stimulate consumption of biofuels that meets the EU sustainability criteria - and that way 
reduces the CO2 emissions by approximately 35%.
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Muudatusettepanek 136
Dorette Corbey

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tootjad võivad oma I lisa lõikes 2 a 
sätestatud nullheitega sõidukite 
kasutuselevõttu käsitlevate kohustuste 
täitmiseks oma autopargid ühendada.

Or. en

Selgitus

Nullheitega sõidukite tootmist on vaja stimuleerida künnise eesmärkide püstitamise abil. 
Nende eesmärkide saavutamiseks tuleks tootjatel lubada oma sõidukipargid ühendada.

Muudatusettepanek 137
Rebecca Harms

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, nende artikli 4 
kohaste kohustuste täitmisel ühe tootjana. 
Seire- ja aruandlusandmed 
registreeritakse, nende kohta antakse aru 
ja need tehakse kättesaadavaks 
üksiktootjatele ja ka kõikidele ühendatud 
sõidukiparkidele keskregistris.

Or. en
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Muudatusettepanek 138
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Thomas Ulmer

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. jaanuaril 2012 algavast 
aastast ja igal järgneval aastal 
registreerivad liikmesriigid andmed iga 
oma territooriumil registreeritud uue 
sõiduauto kohta vastavalt II lisa A osale.

Or. de

Selgitus

Keskmiste heitkoguste jälgimine ja nendest teavitamine peaks algama, kui on kehtestatud 
uued eeskirjad, et hoida ära turu moonutusi ja diskrimineerimist tootjate suhtes.

Muudatusettepanek 139
Bogusław Sonik

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. jaanuaril 2012 algavast kuust 
ja igal järgneval kuul registreerivad 
liikmesriigid andmed iga oma 
territooriumil registreeritud uue sõiduauto 
kohta vastavalt II lisa A osale. Andmed 
tuleks esitada tootjatele.

Or. en

Selgitus

Seire ja aruandlus peaksid olema kooskõlas määruse rakendamisega, et hoida ära turu 
moonutust ja diskrimineerimist tootjate suhtes. Seepärast peaks algusaasta olema 2012. 
Tootjatel on vaja teada igakuiseid andmeid tulemuslikkuse kohta, et olla suutelised vajaduse 
korral turu arengutele reageerima.
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Muudatusettepanek 140
Martin Callanan

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. jaanuaril 2012 algavast kuust 
ja igal järgneval kuul registreerivad 
liikmesriigid andmed iga oma 
territooriumil registreeritud uue sõiduauto 
kohta vastavalt II lisa A osale. Andmed 
tuleks esitada tootjatele.

Or. en

Selgitus

Seire ja aruandlus peaksid olema kooskõlas määruse rakendamisega, et hoida ära turu 
moonutust ja diskrimineerimist tootjate suhtes. Seepärast peaks algusaasta olema 2012. 
Tootjatel on vaja teada igakuiseid andmeid tulemuslikkuse kohta, et olla suutelised vajaduse 
korral turu arengutele reageerima.

Muudatusettepanek 141
Péter Olajos

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. jaanuaril 2012 algavast kuust 
ja igal järgneval kuul registreerivad 
liikmesriigid andmed iga oma 
territooriumil registreeritud uue sõiduauto 
kohta vastavalt II lisa A osale. Andmed 
tuleks esitada tootjatele.

Or. en

Selgitus

Seire ja aruandlus peaksid olema kooskõlas määruse rakendamisega, et hoida ära turu 
moonutust ja diskrimineerimist tootjate suhtes. Seepärast peaks algusaasta olema 2012. 
Tootjatel on vaja teada igakuiseid andmeid tulemuslikkuse kohta, et olla suutelised vajaduse 
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korral turu arengutele reageerima.

Muudatusettepanek 142
Thomas Ulmer

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, mida on kontrollinud 
vannutatud audiitor, ja esitavad need 
komisjonile. Andmed edastatakse II lisa C 
osas esitatud vormi kohaselt.

Or. en

Selgitus

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will be 
and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year basis. 
Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. 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 143
Martin Callanan

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. 28. veebruariks 2011 ja igal järgneval 
aastal määravad liikmesriigid eelneva 
kalendriaasta kohta kindlaks II lisa B osas 
loetletud andmed, mida on kontrollinud 
vannutatud audiitor, ja esitavad need 
komisjonile. Andmed edastatakse II lisa C 
osas esitatud vormi kohaselt.
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Or. en

Selgitus

Liikmesriikide andmete kontrollimine vannutatud audiitori poolt peaks tagama, et 
liikmesriigid koguvad ja jälgivad vastavustunnistuse arvandmeid süsinikdioksiidi kohta ja et 
sõiduautode mudelid eraldatakse õigetele tootjatele. 

Muudatusettepanek 144
Bogusław Sonik

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, mida on kontrollinud 
vannutatud audiitor, ja esitavad need 
komisjonile. Andmed edastatakse II lisa C 
osas esitatud vormi kohaselt.

Or. en

Selgitus

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. 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.
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Muudatusettepanek 145
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. jaanuaril 2016 algavast aastast ja igal 
järgneval aastal määravad liikmesriigid
eelneva kalendriaasta kohta kindlaks II 
lisa B osas loetletud andmed, mis 
puudutavad nullheitega sõidukeid ja mille 
aluseks on sellised kasvuhoonegaaside 
arvutamismeetodid, mis on seotud 
nullheitega sõidukite jaoks kütuse 
tootmiseks kasutatud energiaga, millele 
on osutatud lõikes 4a, ja esitavad need 
komisjonile. Andmed edastatakse II lisa C 
osas esitatud vormi kohaselt.

Or. en

Selgitus

Nullheitega sõidukite tootmist on vaja stimuleerida. Nullheitega sõidukitele kütuste tootmine 
põhjustab kasvuhoonegaaside heidet näiteks elektrisõidukitele elektri tootmise tulemusel. 
Neid tuleb arvesse võtta alates 2016. aastast. Enne kõnealust aastat süsinikdioksiidi 
koguheite mittearvestamine annab nullheitega autode jaoks lisastiimuli.

Muudatusettepanek 146
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – 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:

Or. en
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Selgitus

Seire ja aruandlus peaksid olema kooskõlas määruse rakendamisega, et hoida ära turu 
moonutust ja diskrimineerimist tootjate suhtes. Seepärast peaks olema algusaasta 2012. On 
oluline, et tootjad teaksid varakult, mida ametlikud arvandmed süsinikdioksiidi kohta 
käsitlevad ja seega tuleks komisjoni esialgsed arvutused ja aruanne esitada poolaasta lõikes.

Muudatusettepanek 147
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjon kehtestab enne 1. jaanuari 
2010 meetodid nullheitega sõidukitele
kütuse tootmisel kasutatud energiaga 
seotud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
arvutamiseks, kasutades nullheitega 
sõidukitele kütuse tootmiseks kasutatavat 
keskmist energiahulka liikmesriigi kohta, 
välja arvatud juhul, kui liikmesriik 
suudab tõestada, et tema nullheitega 
sõidukitele kütuse tootmiseks kasutatud 
energiahulk on keskmisest väiksem.

Or. en

Selgitus

Nullheitega sõidukid põhjustavad kaudset kasvuhoonegaaside heidet näiteks elektrisõidukitele 
elektri tootmise tulemusel. Kõnealuste kaudsete heitkoguste arvutamiseks on vaja metoodikat.

Muudatusettepanek 148
Bogusław Sonik

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 

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

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 järgneva aasta 31. märtsiks kas 
kinnitab lõike 4 kohaste esialgsete 
arvutuste tulemused kogu aasta kohta või 
muudab arvutusi ja kinnitab seejärel nende 
tulemused.

Or. en

Selgitus

Seoses ELi laienemisega 27 liikmesriigini ja süsinikdioksiidi käsitlevate andmete 
kontrollimise vajadusega ei ole otstarbekas, et tootjad teavitaksid komisjoni kahe kuu jooksul 
igast veast liikmesriikide andmetes.

Muudatusettepanek 149
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Tootja taotlusel võib 
keskkonnasõbralikke uuendusi tootja 
keskmiste süsinikdioksiidi heitkoguste 
arvutamisel arvesse võtta.

Taotlus sisaldab:

a) kalendriaastat;

b) konkreetseid keskkonnsõbralikke 
uuendusi;

c) nende sõidukite määratlust, mis on 
varustatud kõnealuste 
keskkonnasõbralike uuendustega; ja

d) sõltumatu kvalifitseeritud asutuse 
tunnistust.
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Komisjon võtab vajalikud 
rakendusmeetmed vastu artiklis 12 
osutatud regulatiivkomitee kontrolliga 
menetluse korras.

Or. en

Selgitus

Vajalik on keskkonnasõbralike uuenduste kasutuse ja rolli määratlus, kuna 
keskkonnasõbralikud uuendused annavad olulise panuse heite üldisesse vähendamisse.

Muudatusettepanek 150
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Tootja taotlusel võib 
keskkonnasõbralikke uuendusi tootja 
keskmiste süsinikdioksiidi heitkoguste 
arvutamisel arvesse võtta.
Taotlus sisaldab:
a) kalendriaastat;
b) konkreetseid keskkonnasõbralikke 
uuendusi;
c) nende sõidukite määratlust, mis on 
varustatud kõnealuste 
keskkonnasõbralike uuendustega; ja
d) sõltumatu kvalifitseeritud asutuse 
tunnistust.
b. Komisjon võtab vajalikud 
rakendusmeetmed vastu artiklis 12 
osutatud regulatiivkomitee kontrolliga 
menetluse korras.

Or. en

Selgitus

Nende süsinikdioksiidiheidet vähendavate keskkonnasõbralike uuenduste osas, mis 
parandavad veelgi süsinikdioksiidi vähendamise suutlikkust väljapool artiklis 1 nimetatud 
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lisameetmeid ja mis katsetsüklis ei ilmne, on vaja määratlust. Need keskkonnasõbralikud 
uuendused võivad osutuda oluliselt kasulikuks keskkonnale, sõidukijuhtidele ja Euroopa 
ühiskonnale tervikuna.

Muudatusettepanek 151
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui tootja süsinikdioksiidi eriheite 
keskmine tase ületab alates 2012. aastast
igal kalendriaastal tootja eriheite 
sihttaseme kõnealusel aastal, kohaldab 
komisjon tootja suhtes või ühendatud 
autopargi puhul autopargi haldaja suhtes 
ülemääraste heitkoguste maksu.

1. Kui tootja süsinikdioksiidi eriheite
keskmine tase ületab alates 2015. aastast
igal kalendriaastal tootja eriheite 
sihttaseme kõnealusel aastal, kohaldab 
komisjon tootja suhtes või ühendatud 
autopargi puhul autopargi haldaja suhtes 
ülemääraste heitkoguste maksu.

Or. en

Selgitus

Muudatusetteanekus kinnitatakse Euroopa Parlamendi poolt 2007. aasta oktoobris kinnitatud 
ajakava. Muudatusettepanek on kavas ühendada keskkonna seisukohalt ambitsioonikama 
eesmärgiga vähendada keskmisi heitkoguseid tasemele 125 g CO2/km.

Muudatusettepanek 152
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui tootja süsinikdioksiidi eriheite 
keskmine tase ületab alates 2012. aastast 
igal kalendriaastal tootja eriheite 
sihttaseme kõnealusel aastal, kohaldab 
komisjon tootja suhtes või ühendatud 
autopargi puhul autopargi haldaja suhtes 
ülemääraste heitkoguste maksu.

1. Kui tootja süsinikdioksiidi eriheite 
keskmine tase, mis on kohandatud 
süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamisega, mida võimaldavad 
keskkonnasõbralikud uuendused ja mida 
on kolme järjestikuse aasta jooksul 
tasakaalustatud, ületab alates 2012. aastast 
igal kalendriaastal tootja eriheite 
sihttaseme kõnealusel aastal, kohaldab 
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komisjon tootja suhtes või ühendatud 
autopargi puhul autopargi haldaja suhtes 
ülemääraste heitkoguste maksu.

Or. en

Selgitus

On ebareaalne, et üksik sõidukitootja võib juhtida täpselt süsinikdioksiidi keskmisi 
heitkoguseid kalendriaastas, võttes arvesse ELi 27 liikmesriigiga seotud ettenägematuid 
raskusi, nagu ajastamine ja logistiline ebakindlus, seire erinevused ja ootamatud muutused 
tarbijate nõudmistes, tehniline viivitus uute sõidukimudelite väljalaskmisel ja üldine 
majanduslik olukord eri liikmesriikides. Keskkonnasõbralikud uuendused parandavad veelgi 
süsinikdioksiidi vähendamise suutlikkust väljapool artiklis 1 nimetatud lisameetmeid ja mis 
katsetsüklis ei ilmne.

Muudatusettepanek 153
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui tootja süsinikdioksiidi eriheite 
keskmine tase ületab alates 2012. aastast 
igal kalendriaastal tootja eriheite 
sihttaseme kõnealusel aastal, kohaldab 
komisjon tootja suhtes või ühendatud 
autopargi puhul autopargi haldaja suhtes 
ülemääraste heitkoguste maksu.

1. Kui tootja süsinikdioksiidi eriheite 
keskmine tase, mis on kohandatud 
süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamisega, mida võimaldavad 
keskkonnasõbralikud uuendused ja mida 
on järgneva kolme aasta jooksul 
tasakaalustatud, ületab alates 2012. aastast 
igal kalendriaastal tootja eriheite 
sihttaseme kõnealusel aastal, kohaldab 
komisjon tootja suhtes või ühendatud 
autopargi puhul autopargi haldaja suhtes 
ülemääraste heitkoguste maksu.

Or. en
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Muudatusettepanek 154
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui tootja süsinikdioksiidi eriheite 
keskmine tase ületab alates 2012. aastast 
igal kalendriaastal tootja eriheite 
sihttaseme kõnealusel aastal, kohaldab 
komisjon tootja suhtes või ühendatud 
autopargi puhul autopargi haldaja suhtes 
ülemääraste heitkoguste maksu.

1. Kui tootja süsinikdioksiidi eriheite 
keskmine tase, mis on kohandatud 
süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamisega, mida võimaldavad 
keskkonnasõbralikud uuendused ja mida 
on järgneva kahe aasta jooksul 
tasakaalustatud, ületab alates 2012. aastast 
igal kalendriaastal tootja eriheite 
sihttaseme kõnealusel aastal, kohaldab 
komisjon tootja suhtes või ühendatud 
autopargi puhul autopargi haldaja suhtes 
ülemääraste heitkoguste maksu.

Or. en

Selgitus

On ebareaalne, et üksik sõidukitootja võib juhtida täpselt süsinikdioksiidi keskmisi 
heitkoguseid kalendriaastas, võttes arvesse ELi 27 liikmesriigiga seotud ettenägematuid 
raskusi, nagu ajastamine ja logistiline ebakindlus, seire erinevused ja ootamatud muutused 
tarbijate nõudmistes, tehniline viivitus uute sõidukimudelite väljalaskmisel ja üldine 
majanduslik olukord erinevates liikmesriikides. Keskkonnasõbralikud uuendused parandavad 
veelgi süsinikdioksiidi vähendamise suutlikkust väljapool artiklis 1 nimetatud lisameetmeid ja 
mis katsetsüklis ei ilmne.

Muudatusettepanek 155
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui tootja süsinikdioksiidi eriheite 
keskmine tase ületab alates 2012. aastast 
igal kalendriaastal tootja eriheite 
sihttaseme kõnealusel aastal, kohaldab 
komisjon tootja suhtes või ühendatud 
autopargi puhul autopargi haldaja suhtes 

1. Kui tootja süsinikdioksiidi eriheite 
keskmine tase, mis on kohandatud 
süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamisega, mida võimaldavad 
keskkonnasõbralikud uuendused ja mida 
on järgneva kolme aasta jooksul 
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ülemääraste heitkoguste maksu. tasakaalustatud, ületab alates 2012. aastast 
igal kalendriaastal tootja eriheite 
sihttaseme kõnealusel aastal, kohaldab 
komisjon tootja suhtes või ühendatud 
autopargi puhul autopargi haldaja suhtes 
ülemääraste heitkoguste maksu.

Or. en

Selgitus

On ebareaalne, et üksik sõidukitootja võib juhtida täpselt süsinikdioksiidi keskmisi 
heitkoguseid kalendriaastas, võttes arvesse ELi 27 liikmesriigiga seotud ettenägematuid 
raskusi, nagu ajastamine ja logistiline ebakindlus, seire erinevused ja ootamatud muutused 
tarbijate nõudmistes, tehniline viivitus uute sõidukimudelite väljalaskmisel ja üldine 
majanduslik olukord erinevates liikmesriikides. Keskkonnasõbralikud uuendused parandavad 
veelgi süsinikdioksiidi vähendamise suutlikkust väljapool artiklis 1 nimetatud lisameetmeid ja 
mis katsetsüklis ei ilmne.

Muudatusettepanek 156
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui tootja süsinikdioksiidi eriheite 
keskmine tase ületab alates 2012. aastast
igal kalendriaastal tootja eriheite 
sihttaseme kõnealusel aastal, kohaldab 
komisjon tootja suhtes või ühendatud 
autopargi puhul autopargi haldaja suhtes 
ülemääraste heitkoguste maksu.

1. Kui tootja süsinikdioksiidi eriheite 
keskmine tase ületab alates 2013. aastast
igal kalendriaastal tootja eriheite 
sihttaseme kõnealusel aastal, kohaldab 
komisjon tootja suhtes või ühendatud 
autopargi puhul autopargi haldaja suhtes 
ülemääraste heitkoguste maksu.

Or. de

Selgitus

Automobile manufacturers claim that product development cycles make it unrealistic to 
introduce the new rules as from 2012. It should be pointed out, however, that the target of 120 
g for 2012 was set in political terms as long ago as 1994. As a compromise, the 
Muudatusettepanek suggests that penalties should be introduced only with effect from 2013, 
rather than 2012, as proposed by the Commission. In this way, the problems for automobile 
manufacturers will be alleviated, but the political message (entry into force in 2012) will 
remain a strong one. Manufacturers which comply with the law will certainly be rewarded 
with rising sales figures.
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Muudatusettepanek 157
Kurt Joachim Lauk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tootja süsinikdioksiidi eriheite 
keskmine tase ületab alates 2012. aastast
igal kalendriaastal tootja eriheite 
sihttaseme kõnealusel aastal, kohaldab 
komisjon tootja suhtes või ühendatud 
autopargi puhul autopargi haldaja suhtes 
ülemääraste heitkoguste maksu.

Kui tootja süsinikdioksiidi eriheite 
keskmine tase ületab alates 2015. aastast
igal kalendriaastal tootja eriheite 
sihttaseme kõnealusel aastal, kohaldab 
komisjon tootja suhtes või ühendatud 
autopargi puhul autopargi haldaja suhtes 
ülemääraste heitkoguste maksu.

Or. de

Selgitus

Arvestades autotööstuse tavapäraseid 5–7 aasta pikkuseid arendus- ja tootmistsükleid, saab 
siduvaid sihttasemeid kehtestada vaid jõustumisega alates 2015. aastast. Varasem tähtaeg 
oleks vastuolus tegeliku majandusliku olukorraga.

Muudatusettepanek 158
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

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,

kus:

Ülemäärane heitkogus x uute sõiduautode, 
mis eraldavad rohkem kui 130 g CO2/km 
arv pluss 50 % uute sõiduautode arvust, 
mis eraldavad 130 g CO2/km või vähem x 
lõikes 3 ettenähtud ülemääraste heitkoguste 
maksu määr,

kus:
„ülemäärane heitkogus” – grammide „ülemäärane heitkogus” – grammide 
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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.

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.

Or. fr

Selgitus

60 %ne muutus on järsk ja põhjustab sotsiaalset ebaõiglust seoses viisiga, kuidas 
bürokraatlikku koormust kantakse, kuna mõnele tootjale määratakse individuaalsed 
sihttasemed < 130g CO2/km. Trahvide korrigeerimine teeks võimalikuks põhimõtte „saastaja 
maksab” järgimise ja parandaks selle ebaõigluse nendele sõiduautodele kehtestatud trahvide 
taseme vähendamisega, mis juba vastavad üldisele sihttasemele 130 g.

Muudatusettepanek 159
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

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,

kus:

Ülemäärane heitkogus x nende uute 
sõidukite arv, mille keskmine ei vasta 
tootja eriheite sihttasemele, x lõikes 3 
ettenähtud ülemääraste heitkoguste maksu 
määr,

kus:

„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 

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

„nende uute sõidukite arv, mille keskmine 
ei vasta tootja eriheite sihttasemele” –
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aastal registreeriti. nende tootja toodetud ja kõnealusel aastal 
registreeritud uute sõidukite arv, mille 
heitkogused ületavad piirväärtuse, nagu 
näiteks nende kõikide tootja registreeritud 
ja sellest piirväärtusest madalama 
heitkoguste tasemega sõidukite 
heitkoguste keskmine tase, vastavalt tootja 
konkreetsele sihttasemele.

Or. fr

Selgitus

Trahvid ülemääraste heitkoguste eest ei ole kooskõlas aluspõhimõttega „saastaja maksab”: 
On vastuvõetamatu, et neid tuleks kohaldada kõikide sõidukite suhtes, olenemata nende 
heitkoguste tasemest. Kõnealuse põhimõtte kohaldamine nõuab, et tunnistataks vastavust 
kõikide koguste puhul, mille keskmine vastab kõnealuse tootja eriheite tasemele. See annab 
tootjale stiimuli maksimaalse arvu nende sõidukite võimalikult kiireks turule viimiseks, mis on 
kooskõlas nende endi eriheite sihttasemega.

Muudatusettepanek 160
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

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,
kus:

Ülemäärane heitkogus x nende uute 
sõiduautode arv, mis eraldavad rohkem 
kui 130 g CO2/km, x lõikes 3 ettenähtud 
ülemääraste heitkoguste maksu määr,

kus:
„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 

„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 
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registreeriti. registreeriti.

Or. fr

Selgitus

60%ne muutus on järsk ja põhjustab sotsiaalset ebaõiglust seoses viisiga, kuidas 
bürokraatlikku koormust kantakse, kuna mõnele tootjale määratakse individuaalsed 
sihttasemed < 130g CO2/km. Trahvide korrigeerimine teeks võimalikuks põhimõtte „saastaja 
maksab” järgimise ja parandaks selle ebaõigluse nendele sõiduautodele kehtestatud trahvide 
taseme vähendamisega, mis juba vastavad üldisele sihttasemele 130 g.

Muudatusettepanek 161
Umberto Guidoni, Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

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,

kus:

Ülemäärane heitkogus x nende uute 
sõiduautode arv, mille keskmine ei vasta 
tootja eriheite sihttasemele, x lõikes 3 
ettenähtud ülemääraste heitkoguste maksu 
määr,

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.

„nende uute sõiduautode arv, mille 
keskmine ei vasta tootja eriheite 
sihttasemele” – tootja toodetud uute 
sõiduautode arv, mis kõnealusel aastal 
registreeriti ja mille heitkogused ületavad 
piirväärtuse, nagu näiteks nende kõikide 
tootja registreeritud ja sellest 
piirväärtusest madalama heitkoguste 
tasemega sõidukite heitkoguste keskmine 
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tase, vastavalt tootja konkreetsele 
sihttasemele.

Or. it

Selgitus

Kavandatud maksusummad ei ole kooskõlas põhimõttega „saastaja maksab” ja nende 
kohaldamine kõikide sõidukite suhtes, olenemata nende heitetasemest, on vastuvõetamatu. 
Kõnealuse põhimõtte kohaldamine nõuab, et tunnistataks vastavust kõikide koguste puhul, 
mille keskmine vastab kõnealuse tootja eriheite tasemele. See annab tootjale stiimuli turule 
viidavate vähem heitgaase eraldavate sõidukite arvu pidevaks suurendamiseks.

Muudatusettepanek 162
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

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,

kus:

Ülemäärane heitkogus x nende uute 
sõiduautode arv, mille keskmine ei vasta 
tootja eriheite sihttasemele, x lõikes 3 
ettenähtud ülemääraste heitkoguste maksu 
määr,

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.

„nende uute sõiduautode arv, mille 
keskmine ei vasta tootja eriheite 
sihttasemele” – tootja toodetud uute 
sõiduautode arv, mis kõnealusel aastal 
registreeriti ja mille heitkogused ületavad 
piirväärtuse, nagu näiteks nende kõikide 
tootja registreeritud ja sellest 
piirväärtusest madalama heitkoguste 
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tasemega sõidukite heitkoguste keskmine 
tase, vastavalt tootja konkreetsele 
sihttasemele.

Or. it

Selgitus

Kavandatud maksusummad ei ole kooskõlas põhimõttega „saastaja maksab” ja nende 
kohaldamine kõikide sõidukite suhtes, olenemata nende heitetasemest, on vastuvõetamatu. 
Kõnealuse põhimõtte kohaldamine nõuab, et tunnistataks vastavust kõikide koguste puhul, 
mille keskmine vastab kõnealuse tootja eriheite tasemele. See annab tootjale stiimuli turule 
viidavate vähem heitgaase eraldavate sõidukite arvu pidevaks suurendamiseks.

Muudatusettepanek 163
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ülemäärane heitkogus x uute sõiduautode, 
mis eraldavad rohkem kui 130 g CO2/km 
arv pluss 50 % uute sõiduautode arvust, 
mis eraldavad 130 g CO2/km või vähem x 
lõikes 3 ettenähtud ülemääraste heitkoguste 
maksu määr,

Or. en

Selgitus

Trahvide ümbersuunamisega võetaks põhimõte „saastaja maksab” jälle kasutusele. 
Kavandatud süsteem tooks kaasa rohkema arvu vähesel määral heitkoguseid eraldavate 
autode levimise, et tagada autopargi pidev uuenemine ja saavutada nõnda ülemaailmne 
eesmärk vähendada süsinikdioksiidiheite üldkogust.
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Muudatusettepanek 164
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

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

a) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal – 95 eurot;

b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 35 eurot; ning

b) järgnevate aastate puhul – sama 
summa pluss täiendav 50 % iga aasta 
kohta..

c) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 60 eurot; ning
d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 95 eurot.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus kinnitatakse Euroopa Parlamendi poolt 2007. aasta oktoobris heaks 
kiidetud ajakava ja muudatusettepanek on kavas ühendada keskkonna seisukohalt 
ambitsioonikama eesmärgiga vähendada keskmisi heitkoguseid tasemele 125 g CO2/km. 
Trahvid tuleks kehtestada aastast 2015 ja neid tuleks igal aastal suurendada. Autotootjatelt, 
kes nõuetest kinni ei pea, saadav tulu tuleks jaotada ümber madalama heitetasemega autode 
tootjatele, kellest paljud töötavad keskkonnasõbralikuma strateegia järgimise tulemusel 
madalamate kasumimarginaalidega.

Muudatusettepanek 165
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr on 
sarnane teistes sektorites Euroopa 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
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alusel makstavatele maksusummadele.

a) ülemääraste heitkoguste puhul 2012. 
kalendriaastal – 20 eurot;
b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 35 eurot; ning
c) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 60 eurot; ning
d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 95 eurot.

Or. en

Selgitus

Kavandatud ülemääraste heitkoguste maksu määrad on täiesti ebaproportsionaalsed ega ole 
ühelgi juhul võrreldavad teiste sektoritega. Nad oleksid tööstusharule väga kahjulikud, 
ohustades selle konkurentsivõimet ja elujõulisust. Praegused ülemääraste heitkoguste maksu 
määrad vastaksid 475 eurot/t aastal 2015, arvestades, et võrdlus teiste sektoritega näitab ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemi puhul: 20–40 eurot/t; täiendav trahv saastekvootidega 
kauplemise süsteemi raames: 100 eurot/t (mittevastavuse puhul); ja keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate mootorsõidukite edendamine: 20 eurot/t.

Muudatusettepanek 166
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

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

a) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 35 eurot;

b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 35 eurot; ning 

b) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 60 eurot; ning 

c) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 60 eurot; ning

a) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 95 eurot.

 d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 95 eurot.
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Or. de

Selgitus

Automobile manufacturers claim that product development cycles make it unrealistic to 
introduce the new rules as from 2012. It should be pointed out, however, that the target of 120 
g for 2012 was set in political terms as long ago as 1994. As a compromise, the 
Muudatusettepanek proposes that penalties should be introduced only with effect from 2013, 
rather than 2012, as proposed by the Commission. In this way, the problems for automobile 
manufacturers will be alleviated, butt the political message (entry into force in 2012) will 
remain a strong one. Manufacturers which comply with the law will certainly be rewarded 
with rising sales figures.

Muudatusettepanek 167
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
ajavahemikuks alates aastast 2012 on 95 
eurot.

a) ülemääraste heitkoguste puhul 2012. 
kalendriaastal – 20 eurot;
b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 35 eurot; ning
c) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 60 eurot; ning
d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 95 eurot.

Or. de

Selgitus

Peaks olema üksnes järkjärgulise kasutuselevõtu periood. Järkjärgulise kasutuselevõtu 
periood, mis hõlmab uut autoparki, pakub tootjatele paindlikkust, mida nad vajavad 
süsinikdioksiidi keskmise eriheite sihttasemega kohanemiseks. Kui tootjad ei ole võimelised 
sihttaset alates 2012. aastast saavutama, peaksid nad maksma 95 eurot ülemäärase heite 
grammi kohta.
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Muudatusettepanek 168
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
artikli 1 kohaselt on:

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

a) ülemääraste heitkoguste puhul 2012. 
kalendriaastal – 10 eurot;

b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 35 eurot; ning

b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 20 eurot; ning

c) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 60 eurot; ning

a) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 30 eurot;

d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 95 eurot.

d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 40 eurot.

Or. de

Selgitus

Komisjoni kavandatud maksusummad 100 eurost kuni 475 euroni süsinikdioksiidi tonni kohta 
on palju suuremad kui võrreldavad hinnad CO2 sertifikaatide eest saastekvootidega 
kauplemise süsteemi raames. See autotootjate ja järelikult nende klientide ebaõiglane 
kohtlemine on õigustamatu ja majanduslikult ebatõhus. Kavandatud trahvid kahjustaksid 
tõsiselt tööstusharu innovatsioonivõimet.

Muudatusettepanek 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
artikli 1 kohaselt on:

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

a) ülemääraste heitkoguste puhul 2012. 
kalendriaastal – 10 eurot;

b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
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kalendriaastal – 35 eurot; ning kalendriaastal – 20 eurot; ning
c) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 60 eurot; ning

a) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 30 eurot;

d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 95 eurot.

d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 40 eurot.

Or. de

Selgitus

The premiums proposed by the Commission of between EUR 100 and EUR 475 per tonne of 
CO2 are much higher than the comparable prices for CO2 certificates under the emissions 
trading system. This unfair treatment of car manufacturers and, by extension, their customers 
is unjustified and economically inefficient. The proposed penalties would seriously undermine 
the industry's ability to innovate.

Muudatusettepanek 170
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr on
ülemääraste heitkoguste puhul 2012. 
kalendriaastal ja igal järgneval aastal 150 
eurot.

a) ülemääraste heitkoguste puhul 2012. 
kalendriaastal – 20 eurot;
b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 35 eurot; ning
c) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 60 eurot; ning
d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 95 eurot.

Or. en
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Selgitus

Nõuetele vastavuse tagamiseks tuleb kehtestada trahvid tasemel, mis on piisavalt kõrge ja 
täielik tase peab kehtima aastast 2012. Karistustega viivitamine vaid lükkaks korra tõhusat 
toimimist edasi.

Muudatusettepanek 171
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr on
ülemääraste heitkoguste puhul alates 
2015. aastast 40 eurot.

a) ülemääraste heitkoguste puhul 2012. 
kalendriaastal – 20 eurot;
b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 35 eurot; ning
c) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 60 eurot; ning
d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 95 eurot.

Or. en

Selgitus

Komisjoni kavandatud maksusummad 100 eurost kuni 475 euroni süsinikdioksiidi tonni kohta 
on palju suuremad kui võrreldavad CO2 sertifikaatide hinnad saastekvootidega kauplemise 
süsteemis. Autotootjate ja nende klientide ebaõiglaselt ebasoodsasse olukorda panemine 
sellisel viisil ei ole õigustatud ja on majanduslikult ebatõhus. Kavandatud karistused 
kahjustaksid märkimisväärselt tööstusharu innovatsioonivõimet.
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Muudatusettepanek 172
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr on
ülemääraste heitkoguste puhul 2012. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal 150 eurot.

a) ülemääraste heitkoguste puhul 2012. 
kalendriaastal – 20 eurot;
b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 35 eurot; ning
c) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 60 eurot; ning
d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 95 eurot.

Or. en

Selgitus

Ülemääraste heitkoguste maksu määr peaks olema suhteliselt kõrge tagamaks, et kõik tootjad 
oma sihttasemetele vastavad. Komisjoni mõju hindamises sätestatakse, et piiriüleselt hoiatava 
mõju saavutamine nõuab maksusummade tasemeid teatavate tootjate marginaalsete 
vähendamiskulude (150 eurot/g) ülemistel määradel.

Muudatusettepanek 173
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr on
sarnane teistes sektorites Euroopa 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
alusel makstavatele maksusummadele, 
mis ei ületa 20 eurot/g.
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a) ülemääraste heitkoguste puhul 2012. 
kalendriaastal – 20 eurot;
b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 35 eurot; ning
c) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 60 eurot; ning
d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 95 eurot.

Or. en

Selgitus

Kavandatud ülemääraste heitkoguste maksu määrad on täiesti ebaproportsionaalsed ega ole 
ühelgi juhul võrreldavad teiste sektoritega. Nad oleksid tööstusharule väga kahjulikud, 
ohustades selle konkurentsivõimet ja elujõulisust. Praegused ülemääraste heitkoguste maksu 
määrad vastaksid 475 eurot/t aastal 2015, arvestades, et võrdlus teiste sektoritega näitab ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemi puhul: 20–40 eurot/t; saastekvootidega kauplemise 
süsteemiga seotud lisatrahv: 100 eurot/t (mittevastavuse puhul); ning keskkonnasõbralike ja 
energiatõhusate mootorsõidukite edendamine: 20 eurot/t.

Muudatusettepanek 174
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr on 
sarnane teiste sektorite jaoks Euroopa 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
alusel kehtestatud maksusummadele, 
nimelt 20 eurot.

a) ülemääraste heitkoguste puhul 2012. 
kalendriaastal – 20 eurot;
b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 35 eurot; ning
c) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 60 eurot; ning
d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
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kalendriaastal – 95 eurot.

Or. it

Selgitus

Ülemääraste heitkoguste maksu määr on ebaõiglaselt ebaproportsionaalne võrreldes 
saastekvootidega kauplemise süsteemi alusel alates 2012. aastast makstavate 
maksusummadega (100 eurot/t). 95 eurot/g kilomeetri kohta on tegelikult võrdne 475 euroga 
süsinikdioksiidi tonni kohta. Maksu määr mootorsõidukisektoris tuleks viia kooskõlla 
saastekvootidega kauplemise süsteemi kuuluvate sektorite maksumääradega, milleks on 20 
eurot CO2 g kohta km kohta (võrdväärne 100 euroga tonni kohta).

Muudatusettepanek 175
Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr on 
sarnane teistes sektorites ELi 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
raames makstavatele trahvidele.

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

b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 35 eurot; ning 

c) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 60 eurot; ning

d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 95 eurot.

Or. es

Selgitus

Kavandatud trahvid või hüvitismaksed on täiesti ebaproportsionaalsed ega võimalda mitte 
mingil juhul võrdlust teiste sektoritega. Praegused trahvid ulatuvad 2015. aastaks 475 euroni 
tonni kohta, võrdluseks mainime, et teistes sektorites Euroopa saastekvootidega kauplemise 
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süsteemi raames on trahvid 20–40 eurot tonni kohta koos lisatrahvidega 100 eurot tonni 
kohta (mittevastavuse korral) ja energiatõhusa transpordi edendamine toimub suurusjärgu 20 
eurot tonni kohta suunas.

Muudatusettepanek 176
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr on 
sarnane tööstussektorite jaoks Euroopa 
saastekvootidega kauplemise süsteemi 
alusel kehtestatud maksusummadele 
liikmesriikides.

a) ülemääraste heitkoguste puhul 2012. 
kalendriaastal – 20 eurot;
b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 35 eurot; ning
c) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 60 eurot; ning
d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 95 eurot.

Or. pl

Selgitus

Ülemääraste heitkoguste maksu määr on ebaõiglaselt ebaproportsionaalne võrreldes 
saastekvootidega kauplemise süsteemi alusel alates 2012. aastast makstavate 
maksusummadega (100 eurot/t). 95 eurot/g kilomeetri kohta on tegelikult võrdne 475 euroga 
süsinikdioksiidi tonni kohta. Maksu määr mootorsõidukisektoris tuleks viia kooskõlla 
saastekvootidega kauplemise süsteemi kuuluvate sektorite maksumääradega.
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Muudatusettepanek 177
Kurt Joachim Lauk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

3. Ülemääraste heitkoguste maksu määr 
on:

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

a) ülemääraste heitkoguste puhul 2012. 
kalendriaastal – börsil kaubeldav 
süsinikdioksiidi hind, kuid mitte rohkem 
kui 10 eurot; ning

b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – 35 eurot; ning 

b) ülemääraste heitkoguste puhul 2013. 
kalendriaastal – börsil kaubeldav 
süsinikdioksiidi hind, kuid mitte rohkem 
kui 20 eurot; ning 

c) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – 60 eurot; ning

b) ülemääraste heitkoguste puhul 2014. 
kalendriaastal – börsil kaubeldav 
süsinikdioksiidi hind, kuid mitte rohkem 
kui 30 eurot; ning

d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – 95 eurot.

d) ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval 
kalendriaastal – börsil kaubeldav 
süsinikdioksiidi hind, kuid mitte rohkem 
kui 40 eurot.

Or. de

Selgitus

Maksu määrad peaksid põhinema ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi kohastel 
võrreldavatel sertifikaatide hindadel, kuna mis tahes muu kokkulepe oleks 
mootorsõidukitootjate suhtes diskrimineeriv. Selleks et võtta arvesse tegelikku majanduslikku 
olukorda, peaksid maksu määrad põhinema ka hinnal, millega börsil sertifikaatidega 
kaubeldakse.
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Muudatusettepanek 178
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ülemääraste heitkoguste puhul 2015. 
kalendriaastal ja igal järgneval aastal 
esitab komisjon ülemääraste heitkoguste 
maksu määra, mis on vähemalt 10 % 
kõrgem kui artiklis 1 ja I lisas esitatud 
süsinikdioksiidi heitkoguste keskmise 
taseme saavutamise hinnangulised 
marginaalkulud.

Or. en

Selgitus

Oluline on teatavitada tööstusharu sellest, et uusi trahve kohaldatakse alates aastast 2020, 
tagamaks, et saavutatakse kõnealuseks aastaks kehtestatud sihttase.

Muudatusettepanek 179
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Ülemääraste heitkoguste maksude 
summad jaotatakse ümber tootjatele või 
ühendatud autopargi korral ühendatud 
autopargi haldajale, kelle keskmine 
süsinikdioksiidi eriheite tase jääb alla 
sihttaseme, ning proportsionaalselt 
hinnangulise saavutatud kogusäästuga.

Or. en

Selgitus

Muudatusetteanekus kinnitatakse Euroopa Parlamendi poolt 2007. aasta oktoobris kinnitatud 
ajakava ja muudatusettepanek on kavas ühendada keskkonna seisukohalt ambitsioonikama 
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eesmärgiga vähendada keskmisi heitkoguseid tasemele 125 g CO2/km. Trahvid tuleks 
kehtestada aastast 2015 ja neid tuleks igal aastal suurendada. Autotootjatelt, kes nõuetest 
kinni ei pea, saadav tulu tuleks jaotada ümber madalama heitetasemega autode tootjatele, 
kellest paljud töötavad keskkonnasõbralikuma strateegia järgimise tulemusel madalamate 
kasumimarginaalidega.

Muudatusettepanek 180
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Ülemääraste heitkoguste maksude 
summad kajastatakse Euroopa Liidu 
eelarves tuludena ning neid kasutatakse 
säästvate transpordiviiside, sealhulgas 
ühistranspordi ja jalgrattasõidu 
infrastruktuuri toetamiseks.

Or. en

Selgitus

Trahvid keskkonnanõuetele mittevastavatele autodele peaksid aitama kaasa säästvate 
trandpordimeetodite väljaarendamisele.

Muudatusettepanek 181
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Ülemääraste heitkoguste maksude 
summasid kasutatakse erifondi loomiseks 
uurimis- ja arendustegevuse jaoks 
maanteesõidukite kütusetõhususe, 
sealhulgas alternatiivsete 
jõuülekandeseadmete valdkonnas.

Or. en
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Selgitus

Et edendada innovatsiooni ja aidata kaasa ELi keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisele, 
tuleks praeguse määruse alusel kogutud vahendid investeerida ümber uurimis- ja 
arendustegevusse maanteetranspordi sektoris süsinikdioksiidi vähendamise valdkonnas.

Muudatusettepanek 182
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Ülemääraste heitkoguste maksude 
summad makstakse fondi, mida tuleb 
kasutada süsinikdioksiidiheite 
vähendamiseks maanteetranspordisektoris 
ja uuringute tegemiseks uute 
energiatõhusate tehnoloogiate leidmiseks.

Or. de

Selgitus

Et edendada tehnoloogilist innovatsiooni, tuleb kõik maksusummad maksta erifondi, mis on 
ette nähtud uringute toetamiseks energiatõhusate tehnoloogiate leidmiseks ja energiatõhusate 
tehnoloogiate ja meetmete väljatöötamise toetamiseks, mille abil hoida ära 
süsinikdioksiidiheidet maanteetranspordisektoris.

Muudatusettepanek 183
Kurt Joachim Lauk

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 a
Maksusoodustuste süsteem

1. Kui sihttase saavutatakse 2012. aastal 
25 %, 2013. aastal rohkem kui 50 % ja 
2014. aastal rohkem kui 75% ulatuses 
kogu autopargist, saab tootja 
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boonuspunkte.
2. Boonuspunkte arvutatakse samal viisil, 
nagu artiklis 7 sätestatud ülemääraste 
heitkoguste maksu määrasid, millega 
seoses vastab üks boonuspunkt ühele 
eurole.
3. Alates 2012. aastast saadud 
boonuspunktid tasaarvestatakse artikli 7 
kohaselt määratavate tulevaste trahvide 
suhtes.
4. Komisjon sätestab boonuspunktide 
kindlaksmääramise ja tasaarvestamise 
meetodi.

Or. de

Selgitus

Arvestades uute mudelite ja tehnoloogiate vähemalt 5–7 aasta pikkust teostusaega, on 
järkjärguliste tähtaegade kehtestamine mõistlik. Tootjatele, kelle osa kogu autopargist, mis 
vastab sihttasemele, on suurem kui nõutav osa, tuleks pakkuda meetmete eest, mis on võetud 
süsinikdioksiidiheite vähendamiseks, stiimulit ja hüvitist boonuspunktide vormis, mida saab 
võimalike tulevaste trahvide suhtes tasaarvestada.

Muudatusettepanek 184
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjaid käsitleva teabe avaldamine Tootjaid käsitleva teabe avaldamine:
(„Nõudeid mittejärgivate tootjate 

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

1. Komisjon avaldab 31. oktoobriks 2010
ja igal järgneval aastal nimekirja, milles on 
esitatud iga tootja kohta järgmised andmed:

a) tootja eriheite sihttase eelnevaks 
kalendriaastaks;

a) tootja süsinikdioksiidi eriheite keskmine 
tase eelneval kalendriaastal; ja

b) tootja süsinikdioksiidi eriheite 
keskmine tase eelneval kalendriaastal;

b) uute sõiduautode süsinikdioksiidi 
eriheite keskmine tase ühenduses eelneval 
kalendriaastal.
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c) erinevus tootja eelneva kalendriaasta 
süsinikdioksiidi eriheite keskmise taseme 
ja kõnealuse aasta eriheite sihttaseme 
vahel; ning
d) uute sõiduautode süsinikdioksiidi 
eriheite keskmine tase ühenduses eelneval 
kalendriaastal.
2. Alates 31. oktoobrist 2013 on lõike 1 
kohaselt avaldatud nimekirjas esitatud ka 
teave selle kohta, kas tootja on eelneval 
kalendriaastal järginud artikli 4 nõudeid.

2. Alates 31. oktoobrist 2016 on lõike 1 
kohaselt avaldatud nimekirjas esitatud ka 
teave selle kohta, kas tootja on eelneval 
kalendriaastal järginud artikli 4 nõudeid.

Or. en

Selgitus

Juba alates 2010. aastast peaksid tarbijad saama pääseda juurde nimekirjadele, kus on 
talletatud iga tootjat käsitlev teave, et aidata neil teha teadlikke valikuid ja mõjutada 
autotootjaid jõupingutusi kiirendama.

Muudatusettepanek 185
Bogusław Sonik

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 31. oktoobriks 2013
ja igal järgneval aastal nimekirja, milles on 
esitatud iga tootja kohta järgmised andmed:

Or. en

Selgitus

Avaldamine peaks olema kooskõlas määruse rakendamisega, et hoida ära turumoonutust ja 
tootjate diskrimineerimist. Seepärast peaks avaldamine algama enne 2013. aastat.
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Muudatusettepanek 186
Bogusław Sonik

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 
kalendriaastal järginud artikli 4 nõudeid.

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

Or. en

Selgitus

Artikli 8 lõike 1 dubleerimine; selgusega seotud põhjused.

Muudatusettepanek 187
Kurt Joachim Lauk

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 
kalendriaastal järginud artikli 4 nõudeid.

2. Alates 31. oktoobrist 2016 on lõike 1 
kohaselt avaldatud nimekirjas esitatud ka 
teave selle kohta, kas tootja on eelneval 
kalendriaastal järginud artikli 4 nõudeid.

Or. de

Selgitus

Arvestades, et autotööstusel on arendus- ja tootmistsüklid, mis kestavad 5–7-aastat, saab 
siduvat sihttaset kehtestada vaid alates 2015. aastast. Varasem tähtaeg ei oleks tegeliku 
majandusliku olukorraga kooskõlas. Tulemuslikkusega seotud andmete avaldamise 
alguskuupäev tuleks vastavalt kindlaks määrata.
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Muudatusettepanek 188
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Sõltumatute väiketootjate suhtes

kohaldatav erand
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
b) tootja ei ole seotud teise tootjaga.
2. Lõike 1 kohase erandi kohaldamise 
taotlus võib käsitleda kuni viit 
kalendriaastat. Taotlus esitatakse 
komisjonile koos järgmiste andmetega:
a) tootja nimi ja kontaktisik;
b) tõendid selle kohta, et tootja vastab 
lõike 1 kohase erandi saamise 
tingimustele;
c) üksikasjalik teave tootja valmistatavate 
sõiduautode kohta, sealhulgas mass ja 
kõnealuste sõiduautode süsinikdioksiidi 
eriheidete tasemed; ning
d) eriheite sihttase, mis on kooskõlas 
tootja vähendamise potentsiaaliga, 
sealhulgas tehnoloogilise potentsiaaliga 
vähendada oma süsinikdioksiidi eriheidet.
3. Kui komisjon leiab, et tootja suhtes võib 
kohaldada lõike 1 kohast erandit ja et 
tootja esitatud süsinikdioksiidi eriheite 
sihttase on kooskõlas tootja vähendamise 
potentsiaaliga, sealhulgas tehnoloogilise 
potentsiaaliga vähendada oma 
süsinikdioksiidi eriheidet, teeb komisjon 
tootja suhtes erandi. Erandit kohaldatakse 
alates selle taotlemisele järgneva aasta 1. 
jaanuarist.
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4. Tootja, kelle suhtes kohaldatakse 
erandit kooskõlas käesoleva artikliga, 
teatab komisjonile viivitamata kõigist 
muudatustest, mis mõjutavad või võivad 
mõjutada tootja vastavust erandi tegemise 
tingimustele.
5. Kui komisjon leiab kas lõike 4 kohase 
teate alusel või muul põhjusel, et tootja 
suhtes ei saa enam erandit kohaldada, 
tühistab komisjon erandi alates järgmise 
kalendriaasta 1. jaanuarist ja teatab 
sellest tootjale.
6. Kui komisjon leiab, et tootja ei rakenda 
oma taotluses esitatud vähendamise kava, 
võib komisjon erandi tühistada.
7. Komisjon võib vastu võtta lõigete 1–6 
üksikasjalikud rakendussätted, milles 
käsitletakse muu hulgas erandi tegemise 
kriteeriumide tõlgendamist, taotluste sisu 
ning süsinikdioksiidi eriheite keskmise 
taseme vähendamise kava sisu ja 
hinnangut.
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.

Or. en

Selgitus

Kõrge heitetasemega autode tootjatele erandite tegemiseks ei ole õigustust. See moonutaks 
turgu ja looks autotootjatele stiimuli täpselt sellise ettevõtte loomiseks, millel on õigus 
sellistele eranditele. Selle tulemusel langeks oluline arv uusi registreeritud autosid õigusakti 
reguleerimisalast välja.
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Muudatusettepanek 189
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Sõltumatute väiketootjate suhtes 

kohaldatav erand
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
b) tootja ei ole seotud teise tootjaga.
2. Lõike 1 kohase erandi kohaldamise 
taotlus võib käsitleda kuni viit 
kalendriaastat. Taotlus esitatakse 
komisjonile koos järgmiste andmetega:
a) tootja nimi ja kontaktisik;
b) tõendid selle kohta, et tootja vastab 
lõike 1 kohase erandi saamise 
tingimustele;
c) üksikasjalik teave tootja valmistatavate 
sõiduautode kohta, sealhulgas mass ja 
kõnealuste sõiduautode süsinikdioksiidi 
eriheidete tasemed; ning
d) eriheite sihttase, mis on kooskõlas 
tootja vähendamise potentsiaaliga, 
sealhulgas tehnoloogilise potentsiaaliga 
vähendada oma süsinikdioksiidi eriheidet.
3. Kui komisjon leiab, et tootja suhtes võib 
kohaldada lõike 1 kohast erandit ja et 
tootja esitatud süsinikdioksiidi eriheite 
sihttase on kooskõlas tootja vähendamise 
potentsiaaliga, sealhulgas tehnoloogilise 
potentsiaaliga vähendada oma 
süsinikdioksiidi eriheidet, teeb komisjon 
tootja suhtes erandi. Erandit kohaldatakse 
alates selle taotlemisele järgneva aasta 1. 
jaanuarist.
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4. Tootja, kelle suhtes kohaldatakse 
erandit kooskõlas käesoleva artikliga, 
teatab komisjonile viivitamata kõigist 
muudatustest, mis mõjutavad või võivad 
mõjutada tootja vastavust erandi tegemise 
tingimustele.
5. Kui komisjon leiab kas lõike 4 kohase 
teate alusel või muul põhjusel, et tootja 
suhtes ei saa enam erandit kohaldada, 
tühistab komisjon erandi alates järgmise 
kalendriaasta 1. jaanuarist ja teatab 
sellest tootjale.
6. Kui komisjon leiab, et tootja ei rakenda 
oma taotluses esitatud vähendamise kava, 
võib komisjon erandi tühistada.
7. Komisjon võib vastu võtta lõigete 1–6 
üksikasjalikud rakendussätted, milles 
käsitletakse muu hulgas erandi tegemise 
kriteeriumide tõlgendamist, taotluste sisu 
ning süsinikdioksiidi eriheite keskmise 
taseme vähendamise kava sisu ja 
hinnangut.
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.

Or. en

Selgitus

Kõrge heitetasemega autodele konkreetsete erandite tegemiseks ei ole põhjust.

Muudatusettepanek 190
Martin Callanan, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootja võib esitada I lisa kohaselt 
arvutatud eriheite sihttasemest tehtava 

1. Tootja võib esitada I lisa kohaselt 
arvutatud eriheite sihttasemest tehtava 
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erandi kohaldamise taotluse, kui erandi kohaldamise taotluse, kui
a) tootja valmistatud uusi sõiduautosid on 
ühenduses registreeritud vähem kui 10 000 
iga kalendriaasta kohta; ning

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

b) tootja ei ole seotud teise tootjaga. b) tootja ei ole seotud teise autotootjaga 
või
b a) tootjal on seotud ettevõtjaid ja nende 
poolt kokku valmistatud uusi sõiduautosid 
ühenduses on registreeritud vähem kui 
10 000 iga kalendriaasta kohta.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus selgitatakse ja lihtsustatakse erandi kohaldamisala, jäädes 
samal ajal rangelt alla 10 000 künnise. Võib esineda juhtumeid, kus kaks seotud tootjat 
registreerivad vähem kui 10 000 uut sõiduautot. Neid tuleks pidada mitteseotuteks.

Muudatusettepanek 191
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltumatute väiketootjate suhtes 
kohaldatav erand

Spetsialiseeritud väiketootjate suhtes 
kohaldatav erand

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 uusi sõiduautosid on 
ühenduses registreeritud vähem kui 10 000 
iga kalendriaasta kohta; ning

b) tootja ei ole seotud teise tootjaga. b) tootja toodetud sõiduautod kuuluvad 
kategooriasse, millel on konkreetsed 
omadused, mis takistavad sihttaseme 
saavutamist.

Or. it
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Selgitus

See erand on nõutav kõikide spetsialiseeritud tootjate puhul (0,2 % kõikidest tootjatest vähem 
kui 30 000 autoga, millel on väike läbisõit ja millel on vaid marginaalne 
süsinikdioksiidiheide), kes ei suuda tagada vähemalt 60 %list vähendamist kooskõlas I lisaga. 
Et vältida põhjendamatuid konkurentsimoonutusi, tuleks erandeid kohaldada kõikide tootjate 
suhtes (ükskõik, kas nad on teise tootjaga seotud või mitte), kes konkureerivad samas 
turusegmendis. Vastasel juhul oleks seotud tootjatel suur kahjulik mõju oma vastavatele 
kontsernidele.

Muudatusettepanek 192
Magor Imre Csibi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) tootja valmistatud uusi sõiduautosid on 
ühenduses registreeritud vähem kui 1 000
iga kalendriaasta kohta; ning

Or. en

Selgitus

Erandiklausel peaks piirduma miinimumiga keskkonnaalastel põhjustel ja selleks, et vältida 
erineva suurusega tootjate ebavõrdset kohtlemist. Lisaks tuleks künnist alandada uute 
sõiduautode puhul 10 000-lt 1 000-le, et võtta arvesse direktiivi 2007/46/CE III lisa 2. osa 
punkti 1.

Muudatusettepanek 193
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Selgitus

Tuleks luua eeskirjad, mis vastavad turusuundumustele.

Muudatusettepanek 194
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Muudatusettepanek 195
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Taotluse korral annab komisjon 
erimudelite tootjatele, kelle 
esmaregistreerimiste koguarv ei moodusta 
rohkem kui 1 % kogu Euroopa Liidu 
sõiduautode registreerimiste arvust, 
vastavalt I lisale arvutatud eriheite 
sihttaseme asemel alternatiivse 
heitkoguste sihttaseme – vähendada oma 
süsinikdioksiidi eriheite keskmist taset 25 
% võrra võrreldes 2008. aastaga.

Or. de

Selgitus

Ettepanekus võtta vastu määrus ei võeta arvesse selliste tootjate eriolukorda, kes pakuvad 
vaid erimudeleid, kuid on liiga suured selleks, et kvalifitseeruda erandiõigusele vastavalt 
artikli 9 lõike 1 punktidele a ja b. Alternatiivne sihttase kohustaks selliseid tootjaid tegema 
vähemalt samasuguseid jõupingutusi, nagu teevad sõidukiparkide tootjad, kuid pakuks neile 



PE407.904v01-00 138/191 AM\728751ET.doc
Freelance-tõlge

ET

samal ajal võrdlusaasta 2008 alusel õiglaseid tingimusi.

Muudatusettepanek 196
Martin Callanan, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) eriheite sihttase, mis on kooskõlas tootja 
vähendamise potentsiaaliga, sealhulgas 
tehnoloogilise potentsiaaliga vähendada 
oma süsinikdioksiidi eriheidet.

d) eriheite sihttase, mis on kooskõlas tootja 
tehnilise võimekuse, rahaliste vahendite ja 
mudeli süsinikdioksiidi vähendamise 
potentsiaaliga seoses otseste 
konkurentidega.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus määratletakse kriteeriumid, millest lähtuvalt määratakse 
kindlaks ja hinnatakse individuaalseid sihttasemeid, et tagada heite vähendamise toetamisel 
suurem õiguskindlus ja prognoositavus.

Muudatusettepanek 197
Martin Callanan, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon leiab, et tootja suhtes võib 
kohaldada lõike 1 kohast erandit ja et tootja 
esitatud süsinikdioksiidi eriheite sihttase 
on kooskõlas tootja vähendamise 
potentsiaaliga, sealhulgas tehnoloogilise 
potentsiaaliga vähendada oma 
süsinikdioksiidi eriheidet, teeb komisjon 
tootja suhtes erandi. Erandit kohaldatakse 
alates selle taotlemisele järgneva aasta 1. 
jaanuarist.

3. Kui komisjon leiab, et tootja suhtes võib 
kohaldada lõike 1 kohast erandit ja on 
rahul tootja esitatud süsinikdioksiidi 
eriheite sihttasemega, teeb komisjon tootja 
suhtes erandi. Kõnealuse otsuse 
vastuvõtmisel võtab komisjon arvesse 
lõike 2 punktis d sisalduvaid kriteeriume. 
Erandit kohaldatakse alates selle 
taotlemisele järgneva aasta 1. jaanuarist.

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on vajalik sidususe huvides artikli 9 lõike 2 punkti d 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 198
Martin Callanan, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui komisjon leiab, et tootja ei rakenda 
oma taotluses esitatud vähendamise kava, 
võib komisjon erandi tühistada.

6. Kui komisjon leiab, et tootja ei rakenda 
oma taotluses esitatud vähendamise kava, 
võib komisjon määrata tootjale artiklis 7 
sätestatud ülemääraste heitkoguste 
maksu.

Or. en

Selgitus

Kui tootja ületab oma heitkoguste sihttaseme, mis on esitatud tema taotluses erandi 
saamiseks, oleks erandi tühistamine ebaproportsionaalne meede. Selle asemel tuleks selle 
tootja suhtes kohaldada sama ülemääraste heitkoguste maksude süsteemi, mis on ette nähtud 
masstootjatele. See muudab väiketootjatega seotud menetluse sarnasemaks masstootjate 
menetlusega.

Muudatusettepanek 199
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Taotlus erandi saamiseks, mis 
sisaldab seda toetavat teavet, ja ka kõik 
lõike 4 kohased teated, kõik lõigete 5 või 6 
kohased tühistamised või lõikes 7 
osutatud meetmed tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 200
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Tootja võib taotleda komisjonilt 
alternatiivset sihttaset – vastavalt I lisale 
arvutatud eriheite sihttaseme asemel 
vähendada oma eriheite keskmist taset 25 
% võrra võrreldes aastaga 2006, 
tingimusel, et:
a) kui tal ei ole seotud ettevõtjaid, tema 
iga-aastane uute autode Euroopa Liidus 
registreerimiste arv jääb lõikes 1 
sätestatud arvu ja kogu Euroopa turust 
1,5 % vahele, või
a) kui tal on seotud ettevõtjaid, tema iga-
aastane uute autode Euroopa Liidus 
registreerimiste arv koos seotud 
ettevõtjatega jääb lõikes 1 sätestatud arvu 
ja kogu Euroopa turust 1,5 % vahele.
Seotud ettevõtjad võivad taotleda 
komisjonilt alternatiivset sihttaset –
vastavalt I lisale arvutatud eriheite 
sihttaseme asemel vähendada oma 
eriheite keskmist taset 25 % võrra 
võrreldes aastaga 2006, kui nende iga-
aastane uute autode Euroopa Liidus 
registreerimiste arv koos kõikide teiste 
seotud ettevõtjatega jääb lõikes 1 
sätestatud arvu ja kogu Euroopa turust 
1,5 % vahele.

Or. de

Selgitus

Nõue vähendada heitkoguseid 25 % võrra nõuab erimudelite tootjatelt suuremaid 
jõupingutusi kui autopargi tootjatelt. Sellest hoolimata jäävad nad jätkuvalt tegutsevateks 
ettevõteteks. Komisjoni ettepanekus ei võeta nõuetekohaselt arvesse selliste tootjate olukorda, 
kes pakuvad vaid erimudeleid, kuid on liiga suured selleks, et neid hõlmaks artikli 9 lõikes 1 
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sätestatud erand. Autoparkide ühendamine selliseid tootjaid ei aita, kuna see tooks nende 
konkurentidele kaasa võimaluse heita pilk nende eelolevate aastate plaanidele.

Muudatusettepanek 201
Martin Callanan, Linda McAvan, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Tootja võib taotleda komisjonilt luba 
saavutada alternatiivne sihttase, milleks 
on tema I lisa kohase eriheite sihttaseme 
asemel vähendada oma 2006. aasta 
eriheite keskmist taset 25 % võrra, 
tingimusel, et:
a) tal ei ole seotud ettevõtjaid ja tema 
valmistatud uusi sõiduautosid on 
ühenduses registreeritud 10 000–300 000 
iga kalendriaasta kohta; või
b) tal on seotud ettevõtjaid ja nende poolt 
kokku valmistatud uusi sõiduautosid on 
ühenduses registreeritud 10 000–300 000 
iga kalendriaasta kohta.
Seotud ettevõtjad võivad taotleda 
komisjonilt luba saavutada alternatiivne 
sihttase, milleks on nende I lisa kohase 
eriheite keskmiste tasemete asemel 
vähendada oma 2006. aasta eriheite 
liidetud keskmist taset 25 % võrra, 
tingimusel, et nende seotud ettevõtjate ja 
mis tahes teiste seotud ettevõtjate poolt 
kokku valmistatud uusi sõiduautosid on 
ühenduses registreeritud 10 000–300 000 
iga kalendriaasta kohta.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus antakse nišitootjatele (kes toodavad piiratud valikut autosid) 
sihttasemed, mida ei ole võimalik saavutada ja on palju karmimad kui nende otseste 
konkurentide omad. Konkurendid, kes kas müüvad laiemat valikut autosid või kuuluvad 
mõnda kontserni, ei ole kohustatud tegema samal tasemel jõupingutusi, kuigi nad müüvad 



PE407.904v01-00 142/191 AM\728751ET.doc
Freelance-tõlge

ET

sarnase süsinikdioksiidiheite tasemega autosid. Muudatusettepanekus lubatakse nišitootjatel 
valida minimaalne sihttase 25%. See on väga märkimisväärne süsinikdioksiidi vähendamine 
võrreldes tööstusharu keskmisega, milleks on 19 %, ja seega on selle tulemuseks tühine mõju 
keskkonnaalastele tulemustele.

Muudatusettepanek 202
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Johannes Blokland, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Christa Klaß, Renate Sommer, Horst 
Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Keskkonnasõbralikud uuendused

1. Käesoleva määruse artikli 12 kohaselt 
loodav komitee võtab vastu otsuseid 
keskkonnasõbralikeks uuendusteks –
sealhulgas tehnoloogia kasutamisest 
tingitud süsinikdioksiidi vähendamine –
tehtud taotluste tunnustamise kohta.
2. Tootjad artikli 3 tähenduses või 
autoosade tarnijad, kes toodavad 
tehnoloogiat, võivad esitada taotlused 
keskkonnasõbralike uuenduste 
tunnustamiseks. Sellised taotlused peavad 
sisaldama andmeid sõltumatu asutuse 
poolt sertifitseeritud tehnoloogia 
kasutamise teel saavutatud 
süsinikdioksiidi vähendamise kohta. 
Direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 41 osutatud 
tehnilised asutused võivad tegutseda kui 
sõltumatud sertifitseerimisorganid.
3. Seoses käesoleva määruse üle 
järelevalve teostamisega saavad 
keskkonnasõbralikud uuendused 
maksusoodustusi seoses süsinikdioksiidi 
vähendamisega nende lisamise alusel 
standardosadena sõidukitüüpidele või 
sõidukitüüpide versioonidele. Tootjale 
seoses keskkonnasõbralike uuendustega 
antavate maksusoodustuste üldtase 
piirdub 10 %ga I lisa kohaselt arvutatud 
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tootja sihttasemest.
4. Kõnealusest menetlusest sõltumatult 
jätkub töö katsetsükli läbivaatamisega 
paralleelselt keskkonnasõbralike 
uuenduste tasaarvestamisega, tagamaks, 
et nende süsinikdioksiidi vähendamise 
potentsiaal kajastuks pikas perspektiivis 
katsetsüklis.
5. Kui komisjon artikli 1 kohaselt 
direktiivi läbi vaatab, esitab ta osana mõju 
hindamisest kõikehõlmava mõju 
hinnangu süsinikdioksiidiheite 
vähendamise kohta, mis on saavutatud 
keskkonnasõbralike uuenduste abil, 
tagamaks, et järgnevatel aastatel, siis kui 
hinnatakse, kas tootjad on oma 
sihttasemed saavutanud, võetakse 
süsinikdioksiidi vähendamise meetmeid 
nõuetekohaselt arvesse. 
6. Käesoleva määruse artikli 12 kohaselt 
loodud komitee kontrollib, et taotlused 
keskkonnasõbralike uuenduste 
tunnustamiseks oleksid täielikud ja kolme 
kuu jooksul pärast taotlusdokumentide 
esitamist võtab vastu otsuse tasaarvestuse 
tegemise kohta keskkonnasõbralike 
uuenduste suhtes. Komisjon esitab sellega 
seoses komiteele ettepaneku. 
Taotleja võib esitada komisjonile komitee 
otsuse peale edasikaebuse ühe kuu 
jooksul pärast kõnealusest otsusest 
teatamist. Komisjon esitab kõnealuse 
edasikaebuse komiteele, kes vaatab selle 
kolme kuu jooksul läbi ja teeb otsuse. 
Komisjon avaldab kõik otsused 
keskkonnasõbralike uuenduste 
tasaarvestamise kohta Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. de

Selgitus

The regulation should offer incentives to improve the efficiency of components and functions, 
even if their contribution to reducing CO2 emissions is not measured in the test cycle pursuant 
to Regulation 715/2007, something which the Commission proposal fails to do. These 
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components and functions include LED lamps, sunroofs, consumption gauges or the cruise 
control facility. Only those technologies which definitely serve to reduce CO2 emissions 
should be counted as eco-innovations. In return for the flexibility offered to the industry, it is 
proposed that the total bonuses granted to a manufacturer in respect of eco-innovations 
should be limited to 10% of that manufacturer's target as calculated pursuant to Annex I.

Muudatusettepanek 203
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
1. Käesoleva määruse artikli 12 kohaselt 
loodav komitee võtab vastu otsuseid 
keskkonnasõbralikeks uuendusteks –
sealhulgas tehnoloogia kasutamisest 
tingitud süsinikdioksiidi vähendamine –
tehtud taotluste tunnustamise kohta.
2. Tootjad artikli 3 tähenduses või 
autoosade tarnijad, kes toodavad 
tehnoloogiat, võivad esitada taotlused 
keskkonnasõbralike uuenduste 
tunnustamiseks. Sellised taotlused peavad 
sisaldama andmeid sõltumatu asutuse 
poolt sertifitseeritud tehnoloogia 
kasutamise teel saavutatud 
süsinikdioksiidi vähendamise kohta. 
Direktiivi 2007/46/EÜ artiklis 41 osutatud 
tehnilised asutused võivad tegutseda kui 
sõltumatud sertifitseerimisorganid.
3. Seoses käesoleva määruse üle 
järelevalve teostamisega saavad 
keskkonnasõbralikud uuendused seoses 
süsinikdioksiidi vähendamisega 
maksusoodustusi nende lisamise alusel 
standardosadena sõidukitüüpidele või 
sõidukitüüpide versioonidele. Sellega 
seotud maksusoodustused piirduvad 
keskkonnasõbralike uuenduste eest 50 
%ga lõike 1 kohaselt kindlaksmääratud 
süsinikdioksiidi vähendamisest. Artikli 12 
kohaselt loodud komitee võib kehtestada 
üksikute tehnoloogiate maksusoodustuste 
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kehtivusaja ja anda neid 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul 
vähenevas koguses. Seoses sellega võtab 
komitee arvesse tehnoloogiate 
väljatöötamisel saavutatud etappi ja 
autotööstuse konkreetseid tootmistsükleid.
4. Kõnealusest menetlusest sõltumatult 
jätkub töö katsetsükli läbivaatamisega 
paralleelselt keskkonnasõbralike 
uuenduste tasaarvestamisega, tagamaks, 
et nende süsinikdioksiidi vähendamise 
potentsiaal kajastuks pikas perspektiivis 
katsetsüklis.
5. Kui komisjon artikli 1 kohaselt 
direktiivi läbi vaatab, esitab ta osana mõju 
hindamisest kõikehõlmava mõju 
hinnangu süsinikdioksiidiheite 
vähendamise kohta, mis on saavutatud 
keskkonnasõbralike uuenduste abil, 
tagamaks, et järgnevatel aastatel, siis kui 
hinnatakse, kas tootjad on oma 
sihttasemed saavutanud, võetakse 
süsinikdioksiidi vähendamise meetmeid 
nõuetekohaselt arvesse.
6. Käesoleva määruse artikli 12 kohaselt 
loodud komitee kontrollib, et taotlused 
keskkonnasõbralike uuenduste 
tunnustamiseks oleksid täielikud ja kolme 
kuu jooksul pärast taotlusdokumentide 
esitamist võtab vastu otsuse tasaarvestuse 
tegemise kohta keskkonnasõbralike 
uuenduste suhtes. Komisjon esitab sellega 
seoses komiteele ettepaneku. 
Taotleja võib esitada komisjonile komitee 
otsuse peale edasikaebuse ühe kuu 
jooksul pärast kõnealuse otsuse 
teatamisest. Komisjon esitab kõnealuse 
edasikaebuse komiteele, kes vaatab selle 
kolme kuu jooksul läbi ja teeb otsuse. 
Komisjon avaldab kõik otsused 
keskkonnasõbralike uuenduste 
tasaarvestamise kohta Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. de
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Selgitus

Eesmärk: luua stiimuleid osade ja funktsioonide tõhususe parandamiseks, et toetada 
innovatsiooni. Üksnes tehnoloogiaid, mis toovad kindlasti kaasa süsinikdioksiidiheite 
vähendamise, tuleks lugeda keskkonnasõbralikeks uuendusteks. Seda on võimalik tagada 
katseasutuste läbiviidava sertifitseerimise abil (meetod, mida ELi tüübikinnitusmenetlustes 
juba kasutatakse). Vastavalt ambitsioonikale keskkonnaalasele eesmärgile tuleks vaid 50 % 
süsinikdioksiidi vähendamisest, mis on saavutatud keskkonnasõbralike uuenduste abil, mis 
moodustavad osa auto standardkirjeldusest, maksusoodustuste andmisel arvesse võtta ja 
maksusoodustused peaksid kehtima vaid piiratud aja jooksul või neid tuleks anda vähenevas 
koguses.

Muudatusettepanek 204
Holger Krahmer, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
1. Keskkonnasõbralikud uuendused on 
seoses autoga kasutatavad uuenduslikud 
tehnoloogiad, mis vähendavad tõestatavalt 
süsinikdioksiidiheidet sõltumata autojuhi 
käitumisest, kuid ei ole süsinikdioksiidi 
mõõtmises kajastatud või on vaid 
ebapiisavalt kajastatud vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 715/2007.
2. Käesoleva määruse artikli 12 lõikes 1 
osutatud komitee võtab vastu otsuse 
keskkonnasõbralike uuenduste taotluste 
suhtes, sealhulgas tehnoloogiaga seotud 
tegelik süsinikdioksiidi vähendamine.
3. Keskkonnasõbraliku uuenduse taotlust 
saavad esitada kõnealuse tehnoloogia 
tootjad või tarnijad. Taotlusi peavad 
põhjendama tehnilised andmed 
tehnoloogiaga seotud süsinikdioksiidi 
vähendamise kohta. Kolmas isik peab 
sellised andmed tõendama. Direktiivi 
2007/46/EÜ artikli 41 kohaselt teatavaks 
tehtud institutsioonid võivad tegutseda 
tõendavate kolmandate isikutena.
4. Käesoleva määruse üle järelevalve 
teostamisel käsitletakse 
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keskkonnasõbralikke uuendusi nende 
standardvarustusena sõidukitüüpides või 
sõidukitüüpide versioonides paigaldamise 
eest antavate krediitide alusel. Teatava 
tehnoloogiaga seotud krediit ei ole 
suurem kui 75 % tegelikust 
süsinikdioksiidi vähendamisest, mis on
otsustatud vastavalt lõikele 2. Artikli 12 
lõikes 1 osutatud komitee võib peale selle 
piirata aja jooksul krediitide kehtivust või 
otsustada, et kõnealuseid krediite 
kohaldatakse järk-järgult kindla 
ajavahemiku jooksul.

Or. en

Selgitus

Lõplikus määruses tuleks pakkuda stiimuleid tarvikute / osade tõhususe suurendamiseks, isegi 
kui nende süsinikdioksiidi vähendamisega seotud kasu ei kajastu süsinikdioksiidi mõõtmisel 
vastavalt määrusele 715/2007. Üksnes tehnoloogiaid, mis toovad kaasa süsinikdioksiidi 
tegeliku vähendamise ilma igasuguse kahtluseta, tuleks pidada keskkonnasõbralikeks 
uuendusteks, kusjuures nende mõju peab tõendama pädev tehniline teenistus, nagu need, mis 
tegelevad ELi tüübikinnitustega.

Muudatusettepanek 205
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2009 ettepaneku direktiivi 
2007/46/EÜ II lisas määratletud kergete 
kommertsveokite lisamiseks käesolevasse 
määrusesse, kehtestades keskmised 
heitkoguste tasemed kuni 175 g CO2/km 
alates 1 jaanuarist 2012 ja mitte rohkem 
kui 160 g CO2/km alates 1. jaanuarist 
2015.

Or. en
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Selgitus

Käesolevasse määrusesse oleks samuti vaja lisada kergemad veokid, kuna nende arvele 
langeb orienteeruvalt 2 % ELi transpordisektori koguheitest. Me ei taha korrata sama viga, 
mille tegi USA, kui nad võtsid vastu CAFE (Corporate Average Fuel Economy – ettevõtete 
keskmine kütusesääst) standardid ja tööstusharu reageeris nii, et muutis rohkem kui pooled 
sõidukitest kergemateks veokiteks (linnamaasturid, pikapid, kaubikud). 

Muudatusettepanek 206
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – esimene ja teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab 2010. aastal otsuse 
1753/2000/EÜ kohaselt esitatud andmete 
alusel, kas uute sõiduautode massis on 
ajavahemikul 2006–2009 toimunud 
muutusi, mis on suurem või väiksem kui 0. 

2. Komisjon hindab 2010. aastal, kas uute 
sõiduautode jalajäljes on ajavahemikul 
2006–2009 toimunud muutusi, mis on 
suurem kui 0. 

Kui uute sõiduautode massis on toimunud 
muutusi, muudetakse I lisas esitatud massi 
autonoomse suurenemise arvu ja 
asendatakse see kalendriaastatel 2006–
2009 massis toimunud muutuste 
keskmisega.

Kui uute sõiduautode jalajäljes on 
toimunud muutusi, muudetakse I lisas 
esitatud jalajälje autonoomse suurenemise 
arvu ja asendatakse see kalendriaastatel 
2006–2009 jalajäljes toimunud muutuste 
keskmisega.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek kasutada massil põhinevat parameetrit karistab tootjaid, kes teevad 
autod kergmateks. See on loomuvastane. Massi vähendamine on üks kõige olulisemaid 
süsinikdioksiidi vähendamise viise. Parameeter peab põhinema „jalajäljel”.
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Muudatusettepanek 207
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – esimene ja teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab 2010. aastal otsuse 
1753/2000/EÜ kohaselt esitatud andmete 
alusel, kas uute sõiduautode massis on 
ajavahemikul 2006–2009 toimunud 
muutusi, mis on suurem või väiksem kui 0. 

2. Komisjon hindab 2016. aastal otsuse nr
1753/2000/EÜ kohaselt esitatud andmete 
alusel, kas uute sõiduautode massis on 
ajavahemikul 2006–2015 toimunud 
muutusi, mis on suurem või väiksem kui 0. 

Kui uute sõiduautode massis on toimunud 
muutusi, muudetakse I lisas esitatud massi 
autonoomse suurenemise arvu ja 
asendatakse see kalendriaastatel 2006–
2009 massis toimunud muutuste 
keskmisega.

Kui uute sõiduautode massis on toimunud 
muutusi, muudetakse I lisas esitatud massi 
autonoomse suurenemise arvu ja 
asendatakse see kalendriaastatel 2006–
2015 massis toimunud muutuste 
keskmisega.

Or. en

Selgitus

Lineaarne kõver, mis esitab 2012. aasta sihttasemed, põhineb autode keskmisel kogukaalul. 
Kui keskmine kaal muutub, on tootjatel uute sihttasemete saavutamiseks vähem kui kaks 
aastat aega, mis ei ole piisav aeg, kuna enamik mudeleid on siis arendus- või tootmisetapis.

Muudatusettepanek 208
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10  lõige 2 – esimene ja teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab 2010. aastal otsuse 
1753/2000/EÜ kohaselt esitatud andmete 
alusel, kas uute sõiduautode massis on 
ajavahemikul 2006–2009 toimunud 
muutusi, mis on suurem või väiksem kui 0. 

2. Komisjon hindab 2010. aastal, kas uute 
sõiduautode jalajäljes on ajavahemikul 
2006–2009 toimunud muutusi, mis on 
suurem kui 0. 

Kui uute sõiduautode massis on toimunud 
muutusi, muudetakse I lisas esitatud massi 
autonoomse suurenemise arvu ja 
asendatakse see kalendriaastatel 2006–
2009 massis toimunud muutuste 

Kui uute sõiduautode jalajäljes on 
toimunud muutusi, muudetakse I lisas 
esitatud jalajälje autonoomse suurenemise 
arvu ja asendatakse see kalendriaastatel 
2006–2009 jalajäljes toimunud muutuste 
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keskmisega. keskmisega.

Or. en

Selgitus

Massi parameeter tuleks asendada jalajäljega vältimaks seda, et määrusega soositakse 
raskemaid võimalusi (nt diiselmootoriga sõidukid, hübriidsõidukid) ja karistatakse nt mootori 
suuruse vähendamist, kui ka see toob kaasa kaalu vähenemise. Jalajälje parameeter annab 
stiimulid kaaluerinevuste piiramiseks autopargis, mis on positiivne ohutuse seisukohalt. See 
tagab ka suurema regulatiivse kindluse, kuna eeldatakse, et aja jooksul toimuvad muutused 
on vähem märkimisväärsed kui massi puhul.

Muudatusettepanek 209
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10  lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon vaatab läbi tehnoloogilise 
arengu, et muuta vajaduse korral määrust 
EÜ nr 715/2007, mis käsitleb 
mootorsõidukite tüübikinnitust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Määruses 715/2007 ja (vastu võetavas) rakendusaktis on komisjon juba sätestanud kõik 
olulised küsimused, mille ta läbi vaatab ja mille komisjon võib lisada seoses Euro 5 ja Euro 
6-ga. Seepärast on käesolev artikkel üleliigne.

Muudatusettepanek 210
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10  lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon vaatab läbi tehnoloogilise 
arengu, et muuta vajaduse korral määrust 

3. Komisjon vaatab läbi tehnoloogilise 
arengu, et muuta vajaduse korral määrust 
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EÜ nr 715/2007, mis käsitleb 
mootorsõidukite tüübikinnitust.

EÜ nr 715/2007, mis käsitleb 
mootorsõidukite tüübikinnitust. Komisjon 
vaatab eelkõige läbi süsinikdioksiidiheite 
mõõtmise korra ja võimalused 
süsinikdioksiidiheite katse lisamiseks 
kasutusel olevate sõidukite 
vastavuskontrolli, ilma et see takistaks 
uute ja tõestatud tehnoloogiate (nt akud, 
kütuseelemendid) kasutuselevõttu 
süsinikdioksiidiheite vähendamiseks.

Or. en

Selgitus

Updating or replacement of the test procedures possible will be required to reflect changes in 
vehicle specifications and driver behaviour, with the purpose to ensure that real world 
emissions correspond to those measured at type approval. CO2 emissions from vehicles that 
have been used in ordinary traffic for some years might differ from what is measured during 
type approval. An inclusion of the CO2 emission test into the in-service conformity will 
improve to the legislation to ensure that CO2 emissions from cars in use do not increase 
compared to those measured at type approval. In vehicles with new, less proven technologies 
(e.g. batteries, fuel cells) some degradations should be allowed not to block the rapid 
introduction of new technologies with big potential to a long term reduction.

Muudatusettepanek 211
Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral teeb komisjon aastaks 
2010 eelkõige ettepanekud tagamaks, et 
määruse (EÜ) nr 715/2007 ja selle 
rakendusmeetmete kohane 
süsinikdioksiidiheite mõõtmise kord oleks 
kohandatud vastavalt kõnealuse määruse 
artikli 14 lõikele 3, et kajastada paremini 
tegelikke sõidutingimusi ja lisada 
kõnealusesse korda kõik asjaomased 
keskkonnasõbralikud uuendused.

Or. en
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Muudatusettepanek 212
Martin Callanan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon esitab 31. detsembriks 2015 
määruse ettepaneku, millega
kehtestatakse keskmine heitkoguste tase, 
mis ei tohi mingil juhul olla suurem kui 
100 g CO2/km, ning uue autopargi puhul 
tuleb see tase saavutada 1. jaanuariks 
2020.
Enne ettepaneku tegemist viiakse läbi 
autotööstusele ja sellega seotud harudele 
avaldatava mõju üldine hindamine koos 
täpse tasuvusanalüüsiga, mille puhul 
võetakse arvesse süsinikdioksiidi 
vähendavate tehnoloogiliste uuenduste 
arengut.

Or. en

Selgitus

Komisjon kehtestab keskmise heitkoguste taseme käesoleva määruse läbivaatamise käigus. 
Tase, mis ei või mingil juhul olla suurem kui 100 g/km, kehtestatakse, võttes arvesse 
tehnoloogiliste uuenduste arengut.

Muudatusettepanek 213
Peter Liese

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon esitab 31. detsembriks 2012 
määruse ettepaneku, milles muudetakse I 
lisa lõikes 3 esitatud keskmist heitkoguste 
taset, mis tuleb uue autopargi puhul 
saavutada 1. jaanuariks 2020, võttes
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arvesse tehnilist teostatavust ja 2012. 
aastale järgnevaid aastaid käsitlevate 
rahvusvaheliste lepingute ja kokkulepete 
suundumusi.

Or. en

Selgitus

Teist vähendamiseesmärki tuleks korrigeerida allapoole, kui see tundub tehnoloogiliselt 
teostatav ja 2012. aastale järgnevate aastate rahvusvaheliste lepingute ja kokkulepete
kontekstis vajalik.

Muudatusettepanek 214
Chris Davies

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon esitab 31. detsembriks 2014 
määruse ettepaneku, millega
kehtestatakse keskmine heitkoguste tase, 
mis ei tohi mingil juhul olla suurem kui 
80 g CO2/km, ning uue autopargi puhul 
tuleb see tase saavutada 1. jaanuariks 
2020.

Or. en

Selgitus

Kavandatud keskpika tähtajaga (2020) eesmärk on ambitsioonikam kui Euroopa Parlamendi 
2007. aasta oktoobris kinnitatud eesmärk. See tunnustab palju progressiivsemat seisukohta, 
mille praegu tööstus võtab, ja survet muudatuseks, mida praegu tarbijad naftahindade tohutu 
tõusu tulemusel avaldavad.
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Muudatusettepanek 215
Rebecca Harms

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon vaatab tehnoloogilised 
arengud läbi ja kehtestab vajadusel 
samaväärsed süsinikdioksiidi 
piirväärtused teiste sõiduautode puhul 
kasutatavate energiavormide jaoks. 
Sellised meetmed, mis on välja töötatud 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks selle täiendamise kaudu, 
võetakse vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10  lõiked 3 a ja 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon tagab 31. detsembriks 2012 
samuti, et uus Euroopa sõidutsükkel on 
lõpule viidud ja et see kajastab paremini 
tegelikke sõidutingimusi ja et 
keskkonnasõbralikud uuendused viiakse 
vastavasse katsetsüklisse.
3 b. Komisjon hindab 2010. aastal, kas 
uute sõiduautode jalajäljes on 
ajavahemikul 2006–2009 toimunud 
muutusi, mis on suuremad kui 0.
Kui uute sõiduautode jalajäljes on 
toimunud muutusi, muudetakse I lisas 
esitatud jalajälje autonoomse 
suurenemise arvu ja asendatakse see 
kalendriaastatel 2006–2009 jalajäljes 
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toimunud muutuste keskmisega.

Or. en

Selgitus

Katsetsükkel on üks määruse keskne element. See tuleks välja töötada, et kajastada tegelikke 
tingimusi ja lisada nn keskkonnasõbralikest uuendustest tingitud võimalik heitkoguste 
vähendamine. Massi parameeter tuleks asendada jalajäljega vältimaks, et määrus eelistab 
teatavaid süsinikdioksiidi vähendamise tehnoloogiaid (nt diiselkütuse kasutamisele 
üleviimine, hübridiseerimine) teistele. Jalajälje parameeter tagab ka suurema regulatiivse 
kindluse, kuna eeldatakse, et aja jooksul toimuvad muutused on vähem märkimisväärsed kui
massi puhul.

Muudatusettepanek 217
Guido Sacconi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon tagab, et käesolev määrus 
hõlmab igasuguse kaaluga autosid.

Or. en

Selgitus

Mõnede sõiduautode tuletatud mass ületab sõiduautosid (EURO 5 ja 6) käsitleva määruse 
artikli 2 lõikes 2 nimetatud massi ülemmäära, milleks on 2 840 kg. Näide sellisest autost on 
Hummer H2, mille tühikaal on 2 902 kg. Käesoleva ettepaneku kohaselt on kõnealused autod 
õigusaktist välja jäetud. See seaduselünk tuleb täita vältimaks, et väga raskete 
linnamaasturite arvu suurenemine seab ohtu ELi sõidukipargi keskmise sihttaseme 
saavutamise.
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Muudatusettepanek 218
Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui komisjon teeb ettepaneku uute 
õigusaktide vastuvõtmiseks, mis 
mõjutavad kergveokeid ja nende kütuseid 
viisil, mis toob otseselt või kaudselt kaasa 
süsinikdioksiidi heitkoguste suurenemise, 
osutab komisjon oma ettepanekus 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
selgelt sellele asjaolule ja kajastab 
igasugust kahjulikku mõju tootjapoolsele 
käesolevas määruses sätestatud 
süsinikdioksiidi eriheite sihttaseme 
saavutamisele.

Or. en

Selgitus

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
o EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase.
o EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS 21: automotive
industry needs stability and predictability.
o EU-regulation should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way.
o CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value)
with CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations. The automotive industry 
should be compensated for legislative proposals which increase CO2-emissions.

Muudatusettepanek 219
Dan Jørgensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon vaatab aastaks 2012 uuesti 
läbi praeguse katsetsükli, mida 
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kasutatakse kütusekulu ja süsinikdioksiidi
heitkoguste mõõtmiseks nii, et see 
peegeldaks piisavalt tegelikus liikluses 
tekkivaid süsinikdioksiidi heitkoguseid. 
Vajalikud meetmed, mille ülesanne on 
muuta käesoleva määruse väheolulisi 
sätteid määrust täiendades, võetakse vastu 
artikli 12 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Praegu kasutatav katsetsükkel ei peegelda piisavalt tegelikke süsinikdioksiidi heitkoguseid. 
Mõne hinnangu kohaselt on katsetsükli heitkogused praegu keskmiselt 19 % väiksemad kui 
tegelikud heitkogused. Üksikute mudelite puhul on need kuni 45 % väiksemad. Euroopa 
katsetsükkel tuleks seega uuesti läbi vaadata, et mõõta täpsemalt tegelikke süsinikdioksiidi 
heitkoguseid ja ka kõikide süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamiseks ette nähtud tehniliste 
meetmete, sealhulgas nn keskkonnasõbralike uuenduste, mõju. Sellist kontrollimist on vaja ka 
selleks, et anda tarbijatele paremat teavet nende kütusekulu ja seotud kulude kohta.

Muudatusettepanek 220
Peter Liese

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon esitab 31. detsembriks 2012 
ettepaneku võtta vastu määrus 
kasulikkuse parameetri põhjal, mis ei ole 
seotud kaalu ega ühegi teise omadusega, 
mis suurendab otseselt kütusekulu. 
Sihttasemete diferentseerimine peaks 
viima heite vähendamiseni kõigi 
autokategooriate puhul.

Or. en

Selgitus

Kuigi kaaluparameetri kasutamine võib osutuda vältimatuks etapi puhul, mis algab aastal 
2012, kuna teiste parameetrite kasutamise õigustamiseks ei ole kättesaadaval piisavalt 
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andmeid, tuleks pikas perspektiivis teised parameetrid lisada, et toetada kaalu vähendamist. 
Viimastel aastatel on paljud tootjad lisanud kaalu vähendamise oma väikese kütusekuluga, 
keskkonnasõbralike sõidukite tootmise strateegiasse. Määrus peaks pakkuma nii palju kui 
võimalik lisastiimuleid.

Muudatusettepanek 221
Peter Liese

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjon uurib aruandes ka seda,
kuidas oleks kõige parem asendada 
kaaluparameeter teiste parameetritega, 
nagu maht, istmete arv, jalajälg, või 
kombineeritud lähenemisviisiga, ja teeb 
vajaduse korral muudatusettepaneku 
määruse selle osa kohta, mis hõlmab 
sihttasemeid aastale 2020 järgnevatel 
aastatel. Seoses sellega püüab komisjon 
koormuse jaotumist üksikute tootjate 
vahel mitte muuta.

Or. de

Selgitus

Kuigi kaaluparameetri kasutamine võib olla vältimatu etapi puhul, mis algab aastal 2012, 
kuna teiste parameetrite kasutamise õigustamiseks ei ole kättesaadaval piisavalt andmeid, 
tuleks pikas perspektiivis teised parameetrid lisada, et toetada kaalu vähendamist. Viimastel 
aastatel on paljud tootjad lisanud kaalu vähendamise oma väikese kütusekuluga, 
keskkonnasõbralike sõidukite tootmise strateegiasse. Määrus peaks pakkuma nii palju kui 
võimalik lisastiimuleid.
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Muudatusettepanek 222
Bogusław Sonik

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui komisjon teeb ettepaneku uute 
õigusaktide vastuvõtmiseks, mis 
mõjutavad kergveokeid ja nende kütuseid 
viisil, mis toob otseselt või kaudselt kaasa 
süsinikdioksiidi heitkoguste suurenemise, 
osutab komisjon oma ettepanekus 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
selgelt sellele asjaolule ja kajastab 
igasugust kahjulikku mõju tootjapoolsele 
käesolevas määruses sätestatud 
süsinikdioksiidi eriheite sihttaseme 
saavutamisele.

Or. en

Selgitus

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
- EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target, then credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase;
- EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS21: automotive 
industry needs stability and predictability;
- EU regulations should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way
- CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value) with 
CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations.
The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions.
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Muudatusettepanek 223
Guido Sacconi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon hindab aastal 2017 
ühenduses eelneva viieaastase 
ajavahemiku jooksul (2012–2016) 
registreeritud uute sõidukite keskmist 
massi. Ta muudab vastavalt näitajat M0 I 
lisas. Edaspidi viiakse selline muudatus 
läbi iga viie aasta järel.
Kõnealune muudatus, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 12 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Massi muudetakse pärast õigusakti alguskuupäeva jätkuvalt. Kuid massi autonoomne 
suurenemine (Autonomous Mass Increase, AMI), mille on kehtestanud Euroopa Komisjon, 
peegeldab üksnes aastatel 2006–2009 toimunud muutusi. Keskmise massi osas on vaja teha 
korrapäraselt parandusi tagamaks, et saavutataks ELi sõidukipargi keskmine sihttase.

Muudatusettepanek 224
Martin Callanan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui komisjon teeb ettepaneku uute 
õigusaktide vastuvõtmiseks, mis 
mõjutavad kergveokeid ja nende kütuseid 
viisil, mis toob otseselt või kaudselt kaasa 
süsinikdioksiidi heitkoguste suurenemise, 
osutab komisjon oma ettepanekus 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
selgelt sellele asjaolule ja kajastab 
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igasugust kahjulikku mõju tootjapoolsele 
käesolevas määruses sätestatud 
süsinikdioksiidi eriheite sihttaseme 
saavutamisele.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku tingimuste kohaselt on tungiv vajadus osutada selgelt, kui ükskõik 
millisel kavandatud õigusaktidest on süsinikdioksiidi vähendamise eesmärgile kahjulik mõju. 
Autotööstusele tuleks pakkuda hüvitamist seoses õigusloomega seotud ettepanekutega, 
millega suurendatakse süsinikdioksiidi heitkoguseid.

Muudatusettepanek 225
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, 
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Tarbijate teavitamine

Alates 1. jaanuarist 2010 tagavad tootjad, 
et direktiivi 1999/94/EÜ artiklites 3, 5 ja 6 
osutatud märgistel, plakatitel ning 
reklaamväljaannetes ja -materjalides on 
märgitud, millises ulatuses erineb 
müügiks pakutava sõiduauto 
süsinikdioksiidi eriheite tase I lisas 
asjaomase sõiduauto kohta esitatud 
eriheite sihttasemest.

Or. de

Selgitus

The relevant EU legal provisions on labelling already lay down rules governing car 
advertising. On 2 June 2008 the Commission initiated a public consultation on a possible 
revision of the rules on car advertising. The aim is to ascertain public views as to whether 
consumers should be provided with additional information about cars - e.g. CO2 emissions or 
fuel consumption - whatever form the advertising takes, in order to help them decide which 



PE407.904v01-00 162/191 AM\728751ET.doc
Freelance-tõlge

ET

new car to buy. The scope of the Ettepanek võtta vastu määrus is restricted to setting targets 
for the average CO2 emissions of new car fleets. Rules on advertising will be the subject of a 
separate legislative procedure, the results of which should not be anticipated.

Muudatusettepanek 226
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Tarbijate teavitamine

Alates 1. jaanuarist 2010 tagavad tootjad, 
et direktiivi 1999/94/EÜ artiklites 3, 5 ja 6 
osutatud märgistel, plakatitel ning 
reklaamväljaannetes ja -materjalides on 
märgitud, millises ulatuses erineb 
müügiks pakutava sõiduauto 
süsinikdioksiidi eriheite tase I lisas 
asjaomase sõiduauto kohta esitatud 
eriheite sihttasemest.

Or. en

Selgitus

Tarbijate teavitamist kajastatakse juba märgistamise direktiivis 1999/94/EÜ, mida praegu 
läbi vaadatakse. Kõnelusesse direktiivi tuleks sisse viia kõik muudatused õigusaktide 
dubleerimise vältimiseks. 

Muudatusettepanek 227
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2010 tagavad tootjad, 
et direktiivi 1999/94/EÜ artiklites 3, 5 ja 6 
osutatud märgistel, plakatitel ning 
reklaamväljaannetes ja -materjalides on 

Alates 1. jaanuarist 2010 tagavad tootjad, 
et direktiivi 1999/94/EÜ artiklites 3, 5 ja 6 
osutatud märgistel, plakatitel ning 
reklaamväljaannetes ja -materjalides on 
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märgitud, millises ulatuses erineb müügiks 
pakutava sõiduauto süsinikdioksiidi 
eriheite tase I lisas asjaomase sõiduauto 
kohta esitatud eriheite sihttasemest.

märgitud, millises ulatuses erineb müügiks 
pakutava sõiduauto süsinikdioksiidi 
eriheite tase I lisas asjaomase sõiduauto 
kohta esitatud eriheite sihttasemest. 
Märkimisväärne osa kogu reklaamide ja 
reklaamtrükiste pinnast pühendatakse 
nähtavale, täpsele ja kergesti 
arusaadavale teabele sõidukite 
süsinikdioksiidiheite kohta.
Komisjon võtab standardse, korrapäraselt 
läbivaadatava sõidukite 
süsinikdioksiidialase teabe tähise vastu 
vastavalt artikli 12 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele mitte 
hiljem kui [6 kuud pärast käesoleva 
määruse vastuvõtmist].
Kõikide ühenduses alates 2012. aastast 
müüdavate uute sõidukite tagaaknale 
pannakse kleebis ühenduse 
süsinikdioksiidialase teabe tähisega.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Alates 1. jaanuarist 2010 tagavad 
tootjad, et direktiivi 1999/94/EÜ artiklites 
3, 5 ja 6 osutatud märgistel, plakatitel ning 
reklaamväljaannetes ja -materjalides on 
märgitud, millises ulatuses erineb müügiks 
pakutava sõiduauto süsinikdioksiidi 
eriheite tase I lisas asjaomase sõiduauto 
kohta esitatud eriheite sihttasemest.

11. Alates 1. jaanuarist 2010 tagavad 
tootjad, et direktiivi 1999/94/EÜ artiklites 
3, 5 ja 6 osutatud märgistel, plakatitel ning 
reklaamväljaannetes ja -materjalides on 
märgitud müügiks pakutava sõiduauto 
süsinikdioksiidi eriheite tase ja I lisas 
asjaomase sõiduauto kohta esitatud eriheite 
sihttase.

Or. en

Selgitus

Tarbijal on heitega seotud teabest kergem aru saada, kui ta teab konkreetset tüüpi müügiks 



PE407.904v01-00 164/191 AM\728751ET.doc
Freelance-tõlge

ET

pakutava auto heite sihttaset ja seda, millises ulatuses on autotootja selle sihttaseme suutnud 
saavutada.

Muudatusettepanek 229
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2010 tagavad tootjad, 
et direktiivi 1999/94/EÜ artiklites 3, 5 ja 6 
osutatud märgistel, plakatitel ning 
reklaamväljaannetes ja -materjalides on 
märgitud, millises ulatuses erineb müügiks 
pakutava sõiduauto süsinikdioksiidi 
eriheite tase I lisas asjaomase sõiduauto 
kohta esitatud eriheite sihttasemest.

Alates 1. jaanuarist 2010 tagavad tootjad, 
et direktiivi 1999/94/EÜ artiklites 3, 5 ja 6 
osutatud märgistel, plakatitel ning 
reklaamväljaannetes ja -materjalides on 
märgitud, millises ulatuses erineb müügiks 
pakutava sõiduauto süsinikdioksiidi 
eriheite tase I lisas asjaomase sõiduauto 
kohta esitatud eriheite sihttasemest. 
Minimaalselt 20 % artiklis 6 osutatud 
reklaamtrükiste kaudu uute autode 
reklaamimisele pühendatud pinnast 
kasutatakse tarbijatele iga sõiduki 
kütusesäästu ja süsinikdioksiidiheite 
kohta teabe andmiseks komisjoni poolt 
heakskiidetud vormis.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus kinnitatakse veel kord parlamendi poolt 2007. aasta oktoobris vastu 
võetud seisukohta. On hädavajalik, et tarbijatele antaks selget, jõuliselt esitatud teavet nende 
sõidukite kütusesäästu ja süsinikdioksiidiheite kohta, mida nad võivad otsustada osta.

Muudatusettepanek 230
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
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Autosisene teave juhile
Tootjad, kes taotlevad tüübikinnitust M1-
kategooria sõidukitele kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 715/2007, varustavad 
alates 1. jaanuarist 2012 kõik sõidukid 
kütusekulu monitoriga.

Or. en

Selgitus

Mitmed katsed on kinnitanud, et tegelike süsinikdioksiidi heitkoguste ja ELi katsetsükli 
raames mõõdetavate heitkoguste vahel on erinevus. Kütusekulu monitor saab aidata seda 
erinevust kaotada, kuna see näitab sõidukijuhile, kui palju kütust auto sõitmise ajal tarbib. 
See võib julgustada keskkonnasäästlikku sõidustiili, tuues seeläbi kaasa väiksema kütusekulu 
siis, kui autot kasutatakse tegelikus elus. Teisteks ökonoomsemate sõidustiilide positiivseteks 
kõrvalmõjudeks on vähem avariisid, lämmastikdioksiidi ja tahkete osakeste heite 
vähendamine, vähem müra ning rehvide ja jõuülekandeseadme väiksem kulumine.

Muudatusettepanek 231
Martin Callanan, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Rakendusmeetmed

Meetmed, mis on vajalikud artikli 3 lõike 
1 punkti f a rakendamiseks, mille eesmärk 
on muuta käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid, võetakse vastu 
vastavalt artikli 12 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Keskkonnasõbralike uuenduste heakskiitmine ELi tasandil komiteemenetluse abil tagab 
ühtlustatud lähenemisviisi. Komiteemenetlus on ühenduse õiguse alusel loodud menetlus, 
mida komisjon kasutab regulaarselt selleks, et jõuda ühistele otsustele muuta olemasolevaid 
õigusakte või kehtestada uusi õigusakte vastavalt komisjoni pädevusele mootorsõidukiehituse 
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valdkonnas.

Muudatusettepanek 232
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Rakendusmeetmed

Meetmed, mis on vajalikud artikli 3 lõike 
1 punkti f a rakendamiseks, mille eesmärk 
on muuta käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid, võetakse vastu 
vastavalt artikli 12 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Keskkonnasõbralike uuenduste heakskiitmine ELi tasandil komiteemenetluse abil tagab 
ühtlustatud lähenemisviisi. Komiteemenetlus on ühenduse õiguse alusel loodud menetlus, 
mida komisjon kasutab regulaarselt selleks, et jõuda ühistele otsustele muuta olemasolevaid 
õigusakte või kehtestada uusi õigusakte vastavalt komisjoni pädevusele mootorsõidukiehituse 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 233
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Rakendusmeetmed

Meetmed, mis on vajalikud artikli 3 lõike 
1 punkti f a kohaldamiseks, mille eesmärk 
on muuta käesoleva määruse ebaolulisi 
sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 12 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 



AM\728751ET.doc 167/191 PE407.904v01-00
Freelance-tõlge

ET

regulatiivmenetlusele, st 
komiteemenetlusele.

Or. fr

Selgitus

Keskkonnatehnoloogiate heakskiitmine komiteemenetluse alusel tagab ühtlustatud 
lähenemisviisi. Komiteemenetlus on ühenduse õiguse kohane olemasolev menetlus. Seda 
kasutatakse regulaarselt ühistele otsustele jõudmiseks seoses kehtivate eeskirjade 
muudatustega või uute õigusaktide kehtestamiseks, mis kuuluvad komisjoni pädevusse 
mootorsõidukite tootmise vallas. Käesolevas muudatusettepanekus selgitatakse 
komiteemenetluse kasutamist.

Muudatusettepanek 234
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 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 = 125
+ a × (F – F0)

Where: Where:

M = sõiduki mass kilogrammides (kg) F = sõiduki jalajälg ruutmeetrites (m2)
M0 = 1289.0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

massi autonoomne suurenemine (AMI) = 0 
%

jalajälje autonoomne suurenemine (AFI) = 
0 %

a = 0.0457 a = 25,30

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek kasutada massil põhinevat parameetrit karistab tootjaid, kes teevad 
autod kergemaks. See on loomuvastane. Massi vähendamine on üks kõige olulisemaid 
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süsinikdioksiidi vähendamise viise. Parameeter peab põhinema „jalajäljel”.

Muudatusettepanek 235
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 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, mis on 
registreeritud ühenduses 1. jaanuaril 
2012 algaval aastal, 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 = 120
+ a × (F – F0)

kus: kus: 

M = sõiduki mass kilogrammides (kg) F = sõiduki jalajälg ruutmeetrites (m2)
M0 = 1289.0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

massi autonoomne suurenemine (AMI) = 0 
%

jalajälje autonoomne suurenemine (AFI) = 
0%

a = 0.0457 a = 15,56

Or. en

Selgitus

Massi parameeter tuleks asendada jalajäljega vältimaks, et määrus eelistab teatavaid 
süsinikdioksiidi vähendamise tehnoloogiaid (nt diiselkütuse kasutamisele üleviimine, 
hübridiseerimine) teistele. Jalajälje parameeter tagab ka suurema regulatiivse kindluse, kuna 
eeldatatakse, et aja jooksul toimuvad muutused on vähem märkimisväärsed kui massi puhul.
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Muudatusettepanek 236
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. 1202. aastal määratakse iga uue 
ühenduses registreeritud sõiduauto puhul
kindlaks süsinikdioksiidi eriheite lubatud 
tase, väljendatuna grammides kilomeetri
kohta, järgmise valemi alusel: 

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

süsinikdioksiidi eriheite lubatud tase = 120
+ a × (M – M0) 

kus: kus: 

M = sõiduki mass kilogrammides (kg) M = sõiduki mass kilogrammides (kg)
M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0 × f

f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

massi autonoomne suurenemine (AMI) = 0 
%

massi autonoomne suurenemine (AMI) = 0 
%

a = 0.0457 a = (0,0305/130) x 120 

Or. en

Muudatusettepanek 237
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 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, mis on 
registreeritud ühenduses 1. jaanuaril 
2012 algaval aastal, 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 = 120
+ a × (F – F0)

kus: kus: 
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M = sõiduki mass kilogrammides (kg) F = sõiduki jalajälg ruutmeetrites (m2)
M0 = 1289.0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

massi autonoomne suurenemine (AMI) = 0 
%

jalajälje autonoomne suurenemine (AFI) = 
0%

a = 0.0457 a = 15,56

Or. en

Selgitus

Massi parameeter tuleks asendada jalajäljega vältimaks seda, et määruses eelistatakse 
raskemaid võimalusi (nt diiselmootoriga sõidukid, hübriidsõidukid) ja karistatakse nt mootori 
suuruse vähendamist, kui ka see toob kaasa kaalu vähenemise. Jalajälje parameeter annab 
stiimulid kaaluerinevuste piiramiseks autopargis, mis on positiivne ohutuse seisukohalt. See 
tagab ka suurema regulatiivse kindluse, kuna eeldatakse, et aja jooksul toimuvad muutused 
on vähem märkimisväärsed kui massi puhul. Kalle peaks olema nii väike kui võimalik, et 
stimuleerida vähendamist ja vältida valesid stiimuleid.

Muudatusettepanek 238
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 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 = 
süsinikdioksiidiheite sihttase + a × (M –
M0)

kus: kus:

M = sõiduki mass kilogrammides (kg) M = sõiduki mass kilogrammides (kg)
M0 = 1289.0 × f M0 = 1289,0 × f

f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

massi autonoomne suurenemine (AMI) = 0 
%

massi autonoomne suurenemine (AMI) = 0 
%

a = 0.0457 a = 0,0457
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Or. en

Muudatusettepanek 239
Adam Gierek

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 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) [g/km]

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

M0 = 1289.0 × f M0 = praegu toodetavate sõiduautode 
keskmine mass (kg)

f = (1 + AMI)6

massi autonoomne suurenemine (AMI) = 0 
%
a = 0.0457 a = 0,0228

Or. pl

Selgitus

Keskkonnaalastel ja sotsiaalsetel põhjustel peavad väikeautod, mis tekitavad vähem 
süsinikdioksiidi ja tarbivad vähem kütust, jääma taskukohasteks. Diferentseeritud heite 
sihttasemete kehtestamine tootjatele peaks seepärast tagama, et väikeautode tootjaid ei 
karistataks ebaõiglaselt sellega, et neil palutakse teha ebaproportsionaalseid 
tehnoloogiaalaseid jõupingutusi, mis toovad kaasa põhjendamatult suured kulud, mille mõju 
autode jaehinnale oleks tarbijatele vastuvõetamatu.
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Muudatusettepanek 240
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 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 = 0,0230

Or. it

Selgitus

Keskkonnaalastel ja sotsiaalsetel põhjustel peavad väikeautod, mis tekitavad vähem 
süsinikdioksiidi, jääma taskukohasteks. Tootjatele kehtestatud konkreetsed sihttasemed 
peaksid seepärast tagama, et väikeautode tootjaid ei kohustataks tegema 
ebaproportsionaalseid tehnoloogiaalaseid jõupingutusi, mis toovad kaasa põhjendamatult 
suured kulud ja kõrged hinnad, mida tarbijad ei oleks võimelised endale lubama. Seepärast 
tuleks korrigeerida a-d (30 %line kalle). Lisaks tuleks jätta välja massi autonoomne 
suurenemine (AMI), et suurendada kehtestatud sihttasemete kindlust.

Muudatusettepanek 241
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga uue sõiduauto puhul määratakse 
kindlaks süsinikdioksiidi eriheite lubatud 
tase, väljendatuna grammides kilomeetri 

1. Iga uue sõiduauto puhul määratakse 
kindlaks süsinikdioksiidi eriheite lubatud 
tase, väljendatuna grammides kilomeetri 
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kohta, järgmise valemi alusel: kohta, järgmise valemi alusel:
süsinikdioksiidi eriheite lubatud tase = 130 
+ a × (M – M0)

süsinikdioksiidi eriheite lubatud tase = 130 
+ a × (F – F0)

kus: kus:

M = sõiduki mass kilogrammides (kg) F = sõiduki jalajälg (rööbe × teljevahe) 
ruutmeetrites (m2)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3,89 m²
f = (1 + AMI)6

massi autonoomne suurenemine (AMI) = 
0 %
a = 0.0457 a = 14,5 g/m²

Or. en

Selgitus

Vastavalt komisjoni ettepaneku juurde kuuluvale mõju hinnangule on jalajälg tõhusam 
parameeter kui kaal (vrd dokumendis SEK(2007)1723 tabel lk 90–91). Eelkõige loob kaal 
vale stiimuli toota järjest raskemaid sõidukeid ja mitte rakendada kaalu osas säästlikku 
sõiduki konstruktsiooni. Seetõttu tuleks jalajälg parameetrina kehtestada. Et hoida 
väikeautosid taskukohastena, pakutakse välja väiksemat kallet (30 %).

Muudatusettepanek 242
Anders Wijkman

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 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 = 120
+ a × (F – F0)

kus: kus: 

M = sõiduki mass kilogrammides (kg) F = sõiduki jalajälg ruutmeetrites (m2)
M0 = 1289.0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6
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massi autonoomne suurenemine (AMI) = 0 
%

jalajälje autonoomne suurenemine (AFI) = 
0%

a = 0.0457 a = 15,56

Or. en

Selgitus

Massi parameeter tuleks asendada jalajäljega vältimaks, et määrus eelistab teatavaid 
süsinikdioksiidi vähendamise tehnoloogiaid (nt diiselkütuse kasutamisele üleviimine, 
hübridiseerimine) teistele. Jalajälje parameeter tagab ka suurema regulatiivse kindluse, kuna 
eeldatakse, et aja jooksul toimuvad muutused on vähem märkimisväärsed kui massi puhul. 60 
%line kalle on komisjoni ettepanekule nii lähedane kui võimalik.

Muudatusettepanek 243
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 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 = 0,0230

Or. fr

Selgitus

Vastavalt komisjoni ettepaneku mõju hinnangule oleks iga 60 %ga võrdne või sellest suurem 
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kalle väga ebaõiglane, kuna see tingiks väikesõidukitele suurema hinnatõusu kui suurtele. See 
seaks ohtu tarbijate juurdepääsu, kes ostavad neid väikesõidukeid, mille süsinikdioksiidi 
heide on väike. Seetõttu n 30 %ne kalle õiglasem ja tõhusam. Lisaks ei ole vaja arvestada 
autonoomset massi suurenemist. 

Muudatusettepanek 244
Marie-Noëlle Lienemann

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1 – viimane rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a = 0.0457 a = 0,0231

Or. en

Selgitus

Seoses kaalu kui kasulikkust määrava parameetriga ei tohiks kõver olla järsem kui 30 %, et 
vältida valesid stiimuleid, mis tooksid kaasa pigem süsinikdioksiidi heitkoguste suurenemise 
kui vähenemise.

Muudatusettepanek 245
Kurt Joachim Lauk, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1 – viimane rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a = 0.0457 a = 0,0609

Or. de

Selgitus

Vastavalt komisjoni 19. detsembri 2007. aasta mõjuhinnangule (SEC(2007)1723) on 
erapooletu konkurentsi, säästvuse ja sotsiaalse võrdsuse kriteeriume võimalik kõige paremini 
täita, kui massist sõltuva sihttaseme kõvera kalle on 80 %.
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Muudatusettepanek 246
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Alates aastast 2013 kuni aastani 2020 
määratakse iga uue ühenduses 
registreeritud sõiduauto puhul kindlaks 
süsinikdioksiidi eriheite lubatud tase, 
väljendatuna grammides kilomeetri kohta, 
viite abil 2012. aasta ja 2020. aasta 
sõidukipargi keskmiste sihttasemete 
vahelisele iga-aastasele lineaarsele 
keskmisele. Iga-aastase keskmise 
diferentseerimine põhineb sõiduki 
jalajäljel ja 40 %-lisel kaldel. 
Kõnealused meetmed püstitatud eesmärgi 
eristamiseks, mis on välja töötatud 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks selle täiendamise kaudu, 
võetakse vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt 
2012. aasta 1. jaanuariks.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Rebecca Harms

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Alates aastast 2021 kuni aastani 2025 
määratakse iga uue ühenduses 
registreeritud sõiduauto puhul kindlaks 
süsinikdioksiidi eriheite lubatud tase, 
väljendatuna grammides kilomeetri kohta, 
viite abil 2020. aasta ja 2025. aasta 
sõidukipargi keskmiste sihttasemete 
vahelisele iga-aastasele lineaarsele 
keskmisele. Iga-aastase keskmise 
diferentseerimine – kui see toimub –
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põhineb sõiduki jalajäljel ja 40%-lisel 
maksimaalsel kaldel. 
Kõnealused püstitatud eesmärgi 
eristamise meetmed, mis on välja töötatud 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks selle täiendamise kaudu, 
võetakse vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt 
2020. aasta 1. jaanuariks.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Iga uue sõiduauto puhul on 
süsinikdioksiidi eriheite lubatud tase, 
väljendatuna grammides kilomeetri kohta, 
ja mis põhineb üksnes sõidukite 
mootoritehnoloogial, järgmine:
– 130 g aastal 2015
– 110 g aastal 2020
– 95 g aastal 2025
– 75 g aastal 2030.
Need sihttasemed tuleks läbi vaadata iga 
viie aasta järel vastavalt komisjoni läbi 
viidud mõju hindamisele.

Or. en

Selgitus

Juba tuleks püstitada selged ja ambitsioonikad eesmärgid, et võimaldada autotootjatel 
vastavalt uusi tehnoloogiaid välja töötada. Lisaks tuleks korrapäraselt viia läbi mõju 
hindamise uuringuid ja läbivaatamisi, et kohandada eesmärke vastavalt tehnoloogia 
arengule.
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Muudatusettepanek 249
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga aasta puhul alates 1. jaanuarist 
2020 kohaldatakse lõikes 1 esitatud 
valemit, asendades arvu „120” arvuga 
„80”. 
Iga aasta puhul alates 1. jaanuarist 2025 
kohaldatakse lõikes 1 esitatud valemit, 
asendades arvu „80” arvuga „60”. 

Or. en

Selgitus

Autotööstussektor peab osalema süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise üldiste eesmärkide 
saavutamisel. Tehakse ettepanek saavutada aastaks 2020 keskmine heitkoguste tase 
ülemmääraga 80 gCO2/km ja alates 2025. aastat keskmine heitkoguste tase, milleks on 60 g 
CO2/km, et anda pikas perspektiivis stiimuleid autodest lähtuva süsinikdioksiidiheite 
vähendamiseks.

Muudatusettepanek 250
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga uue sõiduauto puhul tuleks 
edasised süsinikdioksiidi heite 
vähendamised saavutada 
keskkonnasõbralike uuenduste kaudu 
järgmiselt:
– vähendamine 10 g võrra aastal 2015
– vähendamine 20 g võrra aastal 2020
– vähendamine 25 g võrra aastal 2025
– vähendamine 30 g võrra aastal 2030.
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Or. en

Selgitus

Kohustuslikud keskkonnasõbralikud uuendused peaksid võimaldama edasist vähendamist.

Muudatusettepanek 251
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga aasta puhul alates 1. jaanuarist 
2020 kohaldatakse lõikes 1 esitatud 
valemit, kasutades arvu „80” kui 
süsinikdioksiidi eriheite lubatud keskmist 
taset.

Or. en

Selgitus

On oluline, et tööstusharule kehtestataks praegu keskpika tähtajaga (2020) sihttase, et 
võimaldada sel nõutava vähendamise saavutamist väikseima võimaliku kuluga. Kavandatud 
sihttase, milleks on 80 g CO2/km, on ambitsioonikam kui Euroopa Parlamendi 2007. aasta 
oktoobris kinnitatud sihttase, tunnustades palju progressiivsemat seisukohta, mille praegu 
tööstus võtab, ja survet muudatuseks, mida praegu tarbijad naftahindade tohutu tõusu 
tulemusel avaldavad.

Muudatusettepanek 252
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga aasta puhul alates aastast 2020 
kuni aastani 2024 (kaasa arvatud) 
kohaldatakse lõikes 1 esitatud valemit, 
asendades sõnad „iga aasta puhul alates 
aastast 2012 kuni aastani 2019 (kaasa 
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arvatud)” sõnadega „iga aasta puhul 
alates aastast 2020 kuni aastani 2024 
(kaasa arvatud)” ja arvu „120” arvuga 
„80”. 

Or. en

Selgitus

Seotud sama autori tehtud artikli 1 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 253
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga aasta puhul alates 1. jaanuarist 
2020 kohaldatakse eelpool olevas lõikes 1 
esitatud valemit, asendades arvu „130” 
arvuga „95” ja muutes muutuja „a” 
arvväärtust, et olla kooskõlas 
jõupingutuste jagamisega tootjate vahel. 
Kõnealuse muudatusettepaneku, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid, teeb komisjon aastal 
2012 ja see võetakse vastu vastavalt artikli 
12 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Selgitus

Teine vähendamisele suunatud samm tuleks määrusesse viivitamata sisse viia, et soodustada 
innovatsiooni mootorsõidukisektoris ja tagada, et turule viidaks vähem süsihappegaasi 
tekitavaid tehnoloogiaid, et saavutada liidu laiemad süsinikdioksiidi vähendamise eesmärgid. 
Sihttaset 95g CO2/km on vaja selleks, et soodustada innovatsiooni ja kiirendada 
tehnoloogiliste muutuste tempot.
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Muudatusettepanek 254
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga tootja tagab, et alates 1. 
jaanuarist 2020 ja igal järgneval aastal on 
vähemalt kaheksa protsenti kõikidest tema 
toodetavatest sõiduautodest nullheitega 
sõidukid. Selleks et kõnelust eesmärki 
saavutada, võivad tootjad kasutada ära 
sõidukiparkide ühendamist käsitlevaid 
sätteid, mis on sätestatud artikli 5 lõikes 1 
a.

Or. en

Selgitus

Mitu nullheitega sõidukitüüpi, nagu elektri- või hübriidsõidukid, on mitu aastat olemas olnud 
ja palju tootjaid töötavad neid välja, kuid nullheitega sõidukeid ei ole märkimisväärses 
ulatuses turule viidud. Kõnealuste sõidukite tootmist on vaja stimuleerida..

Muudatusettepanek 255
Jens Holm

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga aasta puhul alates aastast 2025 
kohaldatakse lõikes 1 esitatud valemit, 
asendades sõnad „iga aasta puhul alates 
aastast 2020 kuni aastani 2024 (kaasa
arvatud)” sõnadega „iga aasta puhul 
alates aastast 2025” ja arvu „80” arvuga 
„60”. 

Or. en
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Selgitus

Seotud sama autori tehtud artikli 1 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 256
Martin Callanan, Chris Davies

Ettepanek võtta vastu määrus
 I a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I a lisa
Ülimadala süsinikdioksiidiheitega 

sõidukid
Selleks et arvutada välja sõidukitootja 
süsinikdioksiidi eriheite keskmine tase 
kõnealusel aastal, korrutatakse artiklis 3 
määratletud iga ülimadala 
süsinikdioksiidiheitega sõiduk, mis on 
Euroopa Liidus vastaval kalendriaastal 
registreeritud, vastava kordajaga 
kooskõlas järgmise tabeliga:
2012: 10 korda
2013: 7 korda
2014: 4 korda
2015: 2 korda
Alates 1. jaanuarist 2016 kõnealust 
kordajat enam ei kohaldata. 

Or. en

Selgitus

Tootjad investeerivad märkimisväärseid vahendeid ülimadala süsinikdioksiidiheitega 
sõidukite läbimurdetehnoloogiatesse, mille puhul süsinikdioksiidi heide jääb 
märkimisväärselt madalamaks võrreldes kõigega, mis praegu Euroopa turul saadaval on. 
Esialgsetes tootmisetappides on nende tehnoloogiate kasutamine märkimisväärselt kulukam 
ja need sõidukid on saadaval suhteliselt väikeses koguses. Et toetada jätkuvat investeerimist 
nende kiiresse kaubanduslikku pakkumisse, peaks ülimadala süsinikdioksiidiheitega 
sõidukitele ette nähtud õigusloomega seotud suurkrediitide vahesüsteem moodustama osa 
kavandatavast määrusest.
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Muudatusettepanek 257
Bogusław Sonik

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – lõige 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Alates 1. jaanuaril 2010 algavast kuust 
ja igal järgneval kuul registreerivad 
liikmesriigid iga oma territooriumil 
registreeritud uue sõiduauto kohta 
järgmised andmed:

Or. en

Selgitus

Selleks et olla kooskõlas artikli 6 lõikega 1, peaksid seire ja aruandlus olema kooskõlas 
määruse rakendamisega, et hoida ära turumoonutust ja diskrimineerimist tootjate suhtes. 
Seepärast peaks algusaasta olema 2012. Tootjatel on vaja teada igakuiseid andmeid 
tulemuslikkuse kohta, et olla suutelised vajaduse korral turu arengutele reageerima.

Muudatusettepanek 258
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – lõige 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Alates 1. jaanuaril 2012 algavast kuust 
ja igal järgneval kuul registreerivad 
liikmesriigid iga oma territooriumil 
registreeritud uue sõiduauto kohta 
järgmised andmed:

Or. en

Selgitus

Selleks et olla kooskõlas artikli 6 lõikega 1, peaksid seire ja aruandlus olema kooskõlas 
määruse rakendamisega, et hoida ära turumoonutust ja diskrimineerimist tootjate suhtes. 
Seepärast peaks algusaasta olema 2012. Tootjatel on vaja teada igakuiseid andmeid 
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tulemuslikkuse kohta, et olla suutelised vajaduse korral turu arengutele reageerima.

Muudatusettepanek 259
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Alates 1. jaanuaril 2016 algavast 
aastast ja igal järgneval aastal 
registreerivad liikmesriigid iga oma 
territooriumil registreeritud uue 
nullheitega sõiduauto kohta lisaks lõikes 
1 loetletud üksikasjadele süsinikdioksiidi 
eriheite CO2(g/km), mis on seotud 
nullheitega sõiduki jaoks kütuse 
tootmisega.

Or. en

Selgitus

Nullheitega sõidukite tootmist on vaja stimuleerida. Nullheitega sõidukitele kütuste tootmine 
põhjustab kasvuhoonegaaside heidet näiteks elektrisõidukitele elektri tootmise tulemusel. 
Neid tuleb arvesse võtta alates 2016. aastast. Enne kõnealust aastat süsinikdioksiidiheite 
mittearvestamine annab nullheitega autode jaoks lisastiimuli.

Muudatusettepanek 260
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud andmed saadakse 
asjaomase sõiduauto vastavustunnistuselt. 
Kui vastavustunnistusel on määratud 
kindlaks nii sõiduauto väikseim kui ka 
suurim mass, kasutavad liikmesriigid 
käesoleva määruse kohaldamisel ainult 
suurimat massi näitavad andmeid.

2. Lõikes 1 osutatud andmed saadakse 
asjaomase sõiduauto vastavustunnistuselt. 
Kui vastavustunnistusel on määratud 
kindlaks nii sõiduauto väikseim kui ka 
suurim mass, kasutavad liikmesriigid 
käesoleva määruse kohaldamisel ainult 
suurimat massi näitavad andmeid. Kahte 
kütust (bensiin/gaas) kasutavate sõidukite 
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puhul, mille vastavustunnistustele on 
märgitud mõlema kütuseliigi 
süsinikdioksiidi eriheite arvandmed, 
kasutavad liikmesriigid ainult gaasi osas 
mõõdetud arvväärtust.

Or. it

Selgitus

Vastavalt ametlikele arvandmetele töötavad kaht kütust kasutavad sõidukid peaaegu 
eranditult gaasil. Lisaks tuleks edendada gaaskütuse kui bensiini alternatiivi kasutamist, et 
vähendada süsinikdioksiidiheidet ja mitmekesistada energiavarusid.

Muudatusettepanek 261
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Olenemata lõikest 2, mille kohaselt 
sõidukeid registreeritakse esmakordselt 
üksiksõiduki riikliku kinnituse alusel 
vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artiklile 
24, võetakse lõikes 1 osutatud üksikasjad 
üksiksõiduki kinnitustunnistuselt või selle 
lisadest. Kahte kütust (bensiin/gaas) 
kasutavate sõidukite puhul, mille 
üksiksõiduki kinnitustunnistusele on 
märgitud mõlema kütuseliigi 
süsinikdioksiidi eriheite arvandmed, 
kasutavad liikmesriigid ainult gaasi osas 
mõõdetud arvväärtust tingimusel, et 
kõnealune arvväärtus mõõdeti kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 715/2007 ja ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga 
nr 115.

Or. it

Selgitus

Et hõlmata juhtumeid, kus sõidukid on registreeritud üksiksõiduki riikliku kinnituse alusel, 
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mille puhul Euroopa vastavustunnistust ei nõuta (nagu sätestatud direktiivis 2007/46/EÜ). 
Mõõtmis- ja sertifitseerimismeetodid on samaväärsed meetoditega ÜRO ja EÜ määrustes.

Muudatusettepanek 262
Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – lõige 3 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 1. jaanuariks 2010 ja igal järgneval 
aastal määravad liikmesriigid vastavalt B 
osas kirjeldatud meetoditele tootja kohta 
kindlaks järgmised andmed:

3. 1. jaanuaril 2012 algaval kuul ja igal 
järgneval kuul määravad liikmesriigid 
vastavalt B osas kirjeldatud meetoditele 
tootja kohta kindlaks järgmised andmed:

Or. en

Selgitus

Selleks et olla kooskõlas artikli 6 lõikega 1, peaksid seire ja aruandlus olema kooskõlas 
määruse rakendamisega, et hoida ära turumoonutust ja diskrimineerimist tootjate suhtes. 
Seepärast peaks algusaasta olema 2012. Tootjatel on vaja teada igakuiseid andmeid 
tulemuslikkuse kohta, et olla suuteline vajaduse korral turu arengutele reageerima.

Muudatusettepanek 263
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – A osa – lõige 3 – punkt d – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) uue sõiduauto iga tüübi iga versiooni iga 
variandi kohta:

d) uue sõiduauto iga tüübi iga variandi iga 
versiooni kohta:

Or. en

Selgitus

Kavandatud teksti ümbersõnastamine tagab vastavuse direktiivi 2007/46/EÜ II lisa punktis B 
sätestatud mõistetele.
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Muudatusettepanek 264
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – B osa – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Uue sõiduauto iga tüübi iga versiooni
iga variandi kohta tuleb märkida 
registreeritud uute sõiduautode arv, sõiduki 
mass, süsinikdioksiidi eriheide ja sõiduki 
jalajälg.

4. Uue sõiduauto iga tüübi iga variandi iga 
versiooni kohta tuleb märkida 
registreeritud uute sõiduautode arv, sõiduki 
mass, süsinikdioksiidi eriheide ja sõiduki 
jalajälg.

Or. en

Selgitus

Kavandatud teksti ümbersõnastamine tagab vastavuse direktiivi 2007/46/EÜ II lisa punktis B 
sätestatud mõistetele.

Muudatusettepanek 265
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II a LISA
Keskkonnasõbralike uuendustega seotud 

süsinikdioksiidiheite võimaliku 
vähendamise tasaarvestamise kord

1. Komisjon määrab ametisse 
ekspertkomisjoni (keskkonnasõbralike 
uuenduste hindamiskomisjon), mis 
koosneb Euroopa Komisjoni talituste 
vastavatest esindajatest, kes teevad 
otsuseid tootjate avalduste kohta heite 
võimaliku vähendamise tasaarvestamiseks 
süsinikdioksiidi eriheite suhtes. Komisjon 
võib valida väliseksperte ja esitab kord 
kvartalis artiklis 12 määratud komiteele 
aruande.
2. Vajaduse korral korraldab komisjon 
kord kvartalis toimuvaid kuulamisi, et 
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heaks kiita tehniliste meetmete abil 
saavutatavad eriheite vähendamise 
võimalused ja võtta vastu otsuseid 
asjaomaste taotluste kohta. Lubatud on 
kõik komisjoni otsuste peale tehtavad 
edasikaebused.
3. Selleks et meetmeid tootja eriheite 
sihttasemete suhtes tasaarvestamisel 
arvesse võetaks, 
a) peavad need andma mõõdetava panuse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisse,
b) peavad need olema selgelt omistatavad 
konkreetset tüüpi sõiduki 
süsinikdioksiidiheitele või kindlale arvule 
seda tüüpi sõidukitele,
c) need ei tohi olla hädavajalikud 
direktiivi 2007/46/EÜ või teiste ELi 
õigusnõuete kohase tüübikinnituse jaoks,
d) ja peavad tooma kaasa 
kasvuhoonegaaside heite vähenemise, mis 
katsemenetluse tulemustes ei kajastu.
4. Tasaarvestamise taotlemisel seoses 
keskkonnasõbralike uuendustega peavad 
sõidukitootjad esitama usaldusväärsed 
andmed järgmiste punktide kohta:
a) kasvuhoonegaaside heite vähenemine 
tänu meetmele (väljendatuna CO2-
ekvivalendina); 
b) dokumentaalne tõestus, et meede ei ole 
tüübikinnituse jaoks hädavajalik;
c) dokumentaalne tõestus, et meetme 
mõju ei kajastu või ei kajastu piisavalt 
tüübikinnituse andmisel kindlaks tehtud 
arvandmetes kütusekulu või heitkoguste 
kohta;
d) seletus selle kohta, kas ja millises 
ulatuses on meetme mõju seotud sõiduki 
kaaluga või kas mõju on iga sõiduki 
puhul olenemata selle kaalust sama.
5. Oma eriheite sihttaseme parandamise 
taotlemisel konkreetse aasta osas peab 
tootja esitama lisaks üksikasjadele 
meetmega seotud tunnustatud 
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kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähenemise kohta ettepaneku selle kohta, 
kuidas kõnealust vähenemist on võimalik 
omistada konkreetsetele mudelitele või 
kogu tootja mudelivalikule.
6. Nimetatud süsinikdioksiidi või 
kasvuhoonegaaside vähendamise 
võimaluse peab sõltumatu organ 
kinnitama. Kõnealune organ peab: 
a) olema usaldusväärne ja kinnitatud 
katseasutus; 
b) pakkuma erapooletuse tagatisi ja 
eriteadmisi mootorsõidukitehnoloogias 
seoses kasvuhoonegaaside vähendamise 
meetmete hindamisega. 
Kõiki asutusi, keda on teavitatud direktiivi 
2007/46/EÜ artikli 41 kohaselt, 
käsitletakse kõnealuste ülesannete 
teostamiseks heakskiidetud asutustena.
7. Meetmega seotud süsinikdioksiidi 
eriheite või kasvuhoonegaaside 
vähendamise põhjal peab sõltumatu 
organi kinnitus sisaldama dokumentaalset 
tõestust, et järgmisi punkte on 
kontrollitud: 
a) kasvuhoonegaaside heitkogustega 
seotud meetme tehniline mõju 
(väljendatuna CO2-ekvivalendina); 
b) tootja ja/või autoosade tarnija esitatud 
andmete usaldusväärsus;
c) võimalik koostoime (sealhulgas 
vastastikune mõju) teiste meetmetega 
tüübikinnitusmenetluses või teiste 
meetmetega, mille eest tasaarvestust on 
taotletud või mille eest tasaarvestus on 
juba antud;
d) autojuhi käitumise mõju heite 
vähenemisele, mida on võimalik meetme 
abil tegelikes tingimustes saavutada;
e) nende andmete usaldusväärsus, mis on 
seotud sõidukitüüpidega, mille puhul 
meedet kasutatakse, selliste sõidukite 
arvuga, mis on registreeritud ja seotud 
mõjuga tootja süsinikdioksiidi heitkoguste 
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keskmisele tasemele.
7.1. Käesoleva määruse artikli 12 kohaselt 
loodud komitee peab kontrollima, et 
avaldused keskkonnasõbralike uuenduste 
tunnustamiseks oleksid täielikud ja kolme 
kuu jooksul pärast taotluse dokumentide 
esitamist peab võtma vastu otsuse 
tasaarvestuse tegemise kohta 
keskkonnasõbralike uuenduste suhtes. 
Komisjon esitab sellega seoses komiteele 
ettepaneku. 
Taotleja võib esitada komisjonile komitee 
otsuse peale edasikaebuse ühe kuu 
jooksul pärast kõnealusest otsusest 
teatamist. Komisjon peab esitama 
kõnealuse edasikaebuse komiteele, kes 
peab selle kolme kuu jooksul läbi vaatama 
ja otsuse tegema.
Komisjon avaldab kõik otsused 
keskkonnasõbralike uuenduste 
tasaarvestamise kohta Euroopa Liidu 
Teatajas.
8. Kui pikendamistaotlus rahuldatakse 
üheks kalendriaastaks ja meetmed ei ole 
vahepeal muutunud kohustuslikeks 
tüübikinnitusmenetluse või teiste 
õigusnormide alusel, esitatakse 
tasaarvestamise heakskiitmiseks 
järgnevatel aastatel dokumentaalsed 
tõendid vaid selliste sõidukitüüpide kohta, 
mis on kõnealuse meetmega varustatud, 
seda tüüpi registreeritud sõidukite arvu ja 
seotud mõju kohta tootja süsinikdioksiidi 
heitkoguste keskmise taseme kohta.
9. Autoosade tarnijad võivad taotleda 
konkreetse meetmega seotud 
süsinikdioksiidi ja kasvuhoonegaaside 
vähendamise võimaluse kinnitamist, kui 
nad esitavad asjaomase dokumentaalse 
tõestuse ja sõltumatute ekspertide 
väljastatud tunnistused vastavalt 
käesoleva lisa lõike 3 punktidele a–d, 
lõike 4 punktidele a–d ja lõike 7 
punktidele a–d. 
10. Kui tootja taotluses tasaarvestamiseks 
viidatakse vähendamise võimalusele 
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seoses konkreetse meetmega, mis on juba 
autoosade tarnija puhul heaks kiidetud, 
on tootjal vaja esitada üksnes 
dokumentaalne tõestus vastavalt lõikele 5 
ja sõltumatu eksperdi poolt käesoleva lisa 
lõike 7 punkti e kohaselt välja antud 
tunnistus.

Or. de

Selgitus

Meetmeid tunnustatakse üksnes juhul, kui nad pakuvad kehtivate nõuetega võrreldes 
mõõdetavaid eeliseid. Tehnilise tõendamise kohustus lasub taotlejal ja poliitiline vastutus 
komisjonil. Kõiki andmeid peavad tõendama sõltumatud eksperdid, kellel on luba 
tüübikinnitusmenetluse raames katseid läbi viia. Kui meede on keskkonnasõbraliku 
uuendusena heaks kiidetud, tuleb kord aastas kontrollida vaid neid tegureid, mis muutuvad 
olenevalt tootja erinevate mudelite uute registreerimiste arvust.
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