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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheitmete vähendamist käsitleva 
ühenduse strateegia kohta
(2007/2119(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile sõiduautode ja 
väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheidete vähendamist käsitleva ühenduse strateegia 
läbivaatamise tulemuste kohta (KOM(2007)0019)1;

– võttes arvesse mõjuhinnangut, mis on seotud komisjoni teatisega nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite süsinikdioksiidiheidete vähendamist 
käsitleva ühenduse strateegia läbivaatamise tulemuste kohta (SEK(2007)0060);

– võttes arvesse kuuendat ühenduse keskkonnaalast tegevusprogrammi (6. EAP)2;

– võttes arvesse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ning tutvustamistegevuse kuuendat3

ja seitsmendat4 raamprogrammi;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi resolutsiooni globaalse kliimamuutuse vastase 
lahingu võitmise kohta (2005/2049(INI))5; 

– võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga „Ülemaailmse kliimamuutuse 
piiramine 2 Celsiuse kraadiga: edasine tegevuskäik aastaks 2020 ja järgnevateks 
aastateks” (KOM(2007)0002)6;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 8. ja 9. märtsi 2007. aasta kohtumise eesistujariigi 
järeldusi ELi säästva arengu uuendatud strateegia (juuni 2006) kohta ning 
keskkonnatehnoloogiate ja keskkonnauuenduste rolli kohta majanduskasvule ja 
töökohtade loomisele suunatud Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisel;

– võttes arvesse uuringut „Sõiduautode süsinikdioksiidiheitmete vähendamiseks mõeldud 
tehnoloogiliste ja muude meetmete potentsiaali ja maksumuse ülevaade ja analüüs” (31. 
oktoober 2006)7;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning siseturu-
ja tarbijakaitsekomisjoni ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi 

  
1 ELTs seni avaldamata.
2 EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.
3 EÜT L 232, 29.8.2002, lk 1.
4 ELT L 391, 30.12.2006, lk 1.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0433, 16.11.2005.
6 ELTs seni avaldamata.
7 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf
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(A6-0000/2007),

A. arvestades, et umbes 19% Euroopa Liidu CO2 heitmetest on pärit sõiduautodest ja 
väikestest tarbesõidukitest ning heitmete koguhulk kasvab peamiselt uute sõiduautode 
arvu ja võimsuse suurenemise tõttu;

B. arvestades, et maanteetranspordile kulub 60% kogu ELis kasutatavast naftast ning kütuse 
ebaefektiivne kasutamine ohustab energiavarustuse kindlust ning annab panuse maailma 
naftavarude kahanemisse ja suurtesse kasutuskuludesse;

C. arvestades, et nüüd on vaja õiguslikke meetmeid, edendamaks vajalikke 
projekteerimisega seotud ja tehnoloogilisi muudatusi, et see sektor võiks aidata ELil 
saavutada eesmärki vähendada CO2 heitmeid aastaks 2020 vähemalt 20% võrreldes 1990. 
aasta tasemega,

Ajakava ja eesmärgid

1. mõistab, et tootjatel kulub sõidukite konstruktsiooni muutmiseks majanduslikult kõige 
otstarbekamal viisil viis kuni seitse aastat, ning, tunnistades tõsiasja, et 2008. aastal ELi 
turule toodavate sõiduautode keskmine heitkogus on tõenäoliselt suurem kui 150g 
CO2/km, lükkab tagasi komisjoni ettepaneku vähendada keskmist heitkogust aastaks 2012 
tehniliste meetmetega tasemeni 130g CO2/km, kuna see on liiga kulukas;

2. kahtlustab, et ettepanek kasutada „täiendavaid meetmeid” saavutamaks aastaks 2012 
varem kokku lepitud eesmärk 120g CO2/km, pole midagi muud kui poliitiline žest, ning 
on veendunud, et õigusaktiga tuleks kehtestada tehniliste meetmete abil saavutatava 
heitkoguste vähendamise jaoks selged ja mõõdetavad eesmärgid;

3. teeb ettepaneku kehtestada alates 1. jaanuarist 2011 siduvad iga-aastased eesmärgid, 
mille mõte on edendada sõidukite tehnilist täiustamist tagamaks, et ainuüksi nende 
meetmete abil väheneb ELi turule toodavate sõiduautode keskmine heitkogus 1. 
jaanuariks 2015 tasemeni 120g CO2/km;

4. rõhutab, et 1. jaanuarist 2020 ei tohiks keskmine heitkogus olla suurem kui 95g CO2/km, 
ning on veendunud, et EL peaks andma toetust vajaliku innovatsiooni edendamiseks 
teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kaudu;

5. usub, et pikemaajalised eesmärgid tuleks kindlaks määrata hiljemalt 2016. aastaks, kui 
komisjon on strateegia läbi vaadanud, ning eeldab, et need eesmärgid nõuavad 
heitkoguste täiendavat vähendamist tasemeni 70g CO2/km või vähem aastaks 2025;

6. on seisukohal, et alates 1. jaanuarist 2015 ei tohiks ELi turule lasta ühtegi uut sõiduauto 
mudelit, mis ületab eesmärki 120g CO2/km rohkem kui 100%;

7. võttes arvesse raskusi, mida keskmiste heitkoguste vähendamine ettenähtud ajavahemiku 
jooksul mõnele spetsialiseerunud tootjale nende piiratud mudelivaliku juures võib 
tekitada, soovitab anda igale tootjale ja importijale õiguse arvata igal aastal 500 sõidukit 
välja nende sõidukite hulgast, mille põhjal määratakse kindlaks keskmine heitkogus, 
tingimusel, et selliste sõidukite heitkoguseid ja kütusekasutust märgistatakse ja 
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teavitatakse tarbijatele vastavalt tavalistele õiguslikele nõuetele;

Ülesande jagamine tootjate vahel
8. tunnistab suuri erinevusi tarbijate eelistustes sõiduautode puhul ja tootjate erinevaid 

mudelivalikuid; rõhutab, et CO2 heitmeid tuleb vähendada kõikides turu segmentides, 
kuid on veendunud, et õiguslike meetmetega ei tohiks seada ebasoodsasse olukorda 
kiireid heitkoguste vähendajaid ega ohustada ka praegu suuri heitkoguseid tekitavaid 
sõidukeid valmistavate äriühingute elujõulisust;

9. teeb ettepaneku kehtestada keskmiste heitkoguste vähendamise eesmärgid 2015. ja 2020. 
aastaks ning iga-aastased vahe-eesmärgid, viidates kõikide tootjate ja importijate 
müüdavate sõidukite piirmäärakõverale, mille alguspunktiks peaks olema uute 
sõiduautode mudelivaliku profiil 2011. aasta 1. jaanuari seisuga;

10. soovitab määratleda piirmäärakõvera matemaatilise valemina, mis seob iga sõiduki CO2 
heitkogused tema „jalajäljega” (rööbe korda teljevahe);

11. palub komisjonil esitada ettepanekud kaalumiseks nõukogule ja Euroopa Parlamendile, 
tagamaks, et kõvera puhul võetakse arvesse autode suuruse erinevusi ja heitkoguste 
vähendamise tehnoloogilist kulu;

12. teeb ettepaneku võtta 1. jaanuarist 2011 kasutusele uus suletud turumehhanism CARS 
(Carbon Allowance Reductions System), mis autotööstusele tervikuna lisakulusid kaasa ei 
töö, kuid premeerib tootjaid, kelle mudelivaliku heitkogused jäävad piirmäärakõverast 
allapoole, ja trahvib neid, kelle mudelivaliku heitmed on suuremad;

13. eeldab, et CARS-süsteemi kaudu peavad tootjad ja importijad maksma trahve 
proportsionaalselt heitkoguste piirmäära ületamisega müüdud auto kohta ning et 
vastukaaluks trahvidele saab tootja preemiat iga registreeritud uue sõiduauto eest, mille 
heitkogused jäävad piirmäärakõverale alla;

14. usub, et trahvide suurus peaks vastama selliste tehniliste meetmete maksumusele, mida 
on vaja, et vähendada mudelivaliku keskmine heitkogus nõutava tasemeni;

15. teeb ettepaneku asutada CARS-süsteemi haldamiseks ELi tasandi reguleeriv asutus, mida 
varustatakse registreerimisandmetega, mis antakse ka igale liikmesriigile, ning mis 
avaldab igal aastal iga tootja ja importija saldo, määratud trahvid ja tehtud maksed; 

16. soovitab jätta tootjate ja importijate otsustada, kas tunnustatud majandusüksus on 
korporatsioon või mõni tütarettevõte või üksus, mis otseselt vastutab asjaomaste sõidukite 
tootmise eest;

17. soovitab, et esimesel aastal piirduks CARS-süsteem andmete kogumise, sertifikaatide 
edastamise ja saldode avaldamisega ning rahaline kord hakkaks kehtima alles 1. 
jaanuarist 2012;

Katsetamise ja andmekontrolli parandamine

18. toetab katsetamismenetluste läbivaatamist, et need vastaksid paremini tegelikele 
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sõidutingimustele, ning nõuab, et Euroopa sõidutsükli muudatustes võetaks arvesse 
tehnilisi arenguid, nagu kuuenda käigu lisamine;

19. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks kasutusele uued mõõtemeetodid ja standardid, mis 
võimaldavad anda fikseeritud väärtuse CO2 vähendamise seisukohast kasulikele 
uuendustele (nt käiguvahetusnäidikud, tõhusamad kliimaseadmed, väikese 
veeretakistusjõuga rehvid ja paremad määrded), mille kasutamine sõltub juhi käitumisest;

20. palub nõukogul vaadata läbi katsetamismenetlused, et teha kindlaks, kas järgitakse 
tootmisnõudeid, ja tagada, et eri liikmesriikide sertifitseeritud asutuste lähenemises ei 
esineks erinevusi; 

Sõidukite tehnilised näitajad

21. rõhutab, et esmatähtis on tegeleda kiireloomuliste energiavarustuse kindlust puudutavate 
küsimustega, vähendada Euroopa sõltuvust importkütusest, vähendada CO2 heitkoguseid 
uute autode hinda tõstmata ning suurendada liiklusohutust; 

22. nõuab seetõttu, et alates 31. detsembrist 2012 ei lubataks ELi turule ühtegi uut sõiduauto 
mudelit, mille tippkiirus on suurem kui 162 km/h (101 miili/h), s.o 25% suurem kui 
suurim lubatud sõidukiirus rõhuvas enamikus liikmesriikides, v.a juhul, kui tegemist on 
õiguskaitseks, hädaolukordadeks või sõjaliseks otstarbeks mõeldud erisõidukiga; 

Reklaam ja märgistamine

23. soovitab kehtestada miinimumnõuded kütusekasutust ja CO2 heitkoguseid puudutava 
teabe esitamiseks uute sõiduautode reklaamides, kõikides turundus- ja reklaamtrükistes ja 
müügisaalides ning soovitab kasutada nõutava teabeesituse mudelina teatavate 
elektriseadmete energiatõhususe võrdlemiseks kasutatavat A–G skaalat;

24. peab kasulikuks näiteks õigusakte, mis nõuavad terviseohu hoiatusi sigaretipakkidel, ning 
soovitab, et vähemalt 20% uute sõiduautode reklaamide, turundustrükiste ja müügisaalide 
infotahvlite pinnast peaks pakkuma nõutavas vormingus teavet kütusekasutuse ja CO2
heitkoguste kohta;

Nõudluse edendamine

25. on seisukohal, et liikmesriigid võivad mängida olulist rolli tarbijate nõudluse 
suurendamisel väiksema heitkogusega sõidukite järele, ning nõuab vastavaid meetmeid 
sisaldavate riiklike tegevuskavade koostamist;

26. toetab eelkõige fiskaalmeetmete kasutamist ning soovitab liikmesriikidel kehtestada 
keskmisest suuremate heitkogustega sõidukitele nii ostu- kui ka kasutusmaks; 

Täiendavad meetmed

27. usub, et meetmeid, mis võivad aidata vähendada CO2 heitmeid, kuid millele ei saa anda 
absoluutväärtust, tuleks käsitada täiendavate meetmetena ja neid ei tohiks lisada praegu 
kavandatavasse õigusakti;
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28. kardab, et biokütuste suurem kasutamine võib suurendada toidu hinda väga väikese 
sissetulekuga inimeste jaoks ja kiirendada troopiliste vihmametsade hävitamist, ning 
nõuab biokütuseid käsitleva poliitika kiiret läbivaatamist, et võtta arvesse kõiki 
keskkonnaga seotud ja sotsiaalseid kaalutlusi;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Ligikaudu 19% Euroopa Liidu süsinikdioksiidiheitmetest pärineb sõiduautodest ja väikestest 
tarbesõidukitest ning heitmete koguhulk suureneb, hoolimata asjaolust, et keskmine heitkogus 
uue auto kohta vähenes 2004. aastaks kümme aastat varasemaga ajaga võrreldes 12,4%.

Kasvu põhjus on peamiselt suurenev autode hulk ja nende tekitatavad ummikud 
(registreerimiste hulk EL25s kasvas ajavahemikul 1990–2003 156 miljonilt 212 miljonile ehk 
36%), samuti uute autode võimsus, mis kasvas aastaks 2004 võrreldes 1995. aastaga 
keskmiselt 28% ehk märgatavalt rohkem kui autode kaal (15%), ehkki ükski valitsus ei ole 
piirkiirusi tõstnud. 

Ilmselgelt ei aita see ELil saavutada seatud eesmärki vähendada CO2 heitmeid aastaks 2020 
vähemalt 20% võrreldes 1990. aasta tasemega, rääkimata 30% vähendamise eesmärgist, kui 
saavutatakse rahvusvaheline kokkulepe.

CO2 heitmete ja kütusesäästlikkuse küsimused on lahutamatult seotud. Maanteetranspordi 
arvele jääb 60% kogu ELis kasutatavast naftast ning kütuse ebaefektiivne kasutamine 
sõiduautodes ei too kaasa mitte ainult põhjendamatult suuri heitkoguseid, vaid suurendab ka 
ohtu Euroopa energiavarustuse kindlusele ja kahandab maailma naftavarusid, samuti sunnib 
autojuhte tegema suuri jooksvaid kulutusi.

1999. aastal kohustus autotööstus vabatahtlikult vähendama uute Euroopas valmistatud 
sõiduautode keskmist heitkogust aastaks 2008 tasemeni 140g CO2/km. Ehkki 25% tootjaid on 
valmis seda eesmärki saavutama, pole üldine pilt nii rõõmustav. EL25 turul müüdud uute 
autode keskmine heitkogus 2004. aastal oli 162g CO2/km ega ole 2008. aasta lõpuks 
tõenäoliselt väiksem kui 150g CO2/km.

Alles jaanuaris 2007 nõustus komisjon põhimõtteliselt kehtestama siduva õigusakti ja tegi 
ettepaneku kehtestada tootjatele nõue vähendada keskmist heitkogust aastaks 2012 tehniliste 
meetmetega tasemeni 130g CO2/km, seejuures peaksid mitmed täiendavad meetmed tagama, 
et keskmine heitkoguste tase pole selleks ajaks kõrgem kui 120g CO2/km.

2012. aastaks sellist taset saavutada on üsna pöörane plaan. See eesmärk peegeldab erinevaid 
poliitilisi otsuseid (viimati võttis sellise ühehäälselt vastu nõukogu möödunud aasta juunis), 
mille puhul pole pööratud suuremat tähelepanu tegelikule olukorrale. Komisjon on püüdnud 
ületada lõhet soovi ja tegelikkuse vahel ettepanekuga, et eesmärk 120g CO2/km tuleks 
saavutada mitmesuguste „täiendavate meetmete” kaasabil (näiteks biokütuse kasutamine), 
mida saaks arvesse võtta lisaks tehnoloogilistele täiustustele, ehkki neid mõjutavad 
tõenäoliselt sellised muutujad nagu juhi käitumine ja alternatiivsete kütuste kättesaadavus.

Raportöör on veendunud, et autotootjatele tuleks anda täielik kindlus tehniliste nõuete osas, ja 
ehkki on võimalik kasutusele võtta ja inkorporeerida CO2 vähendamise meetmeid, mis on 
seotud paremate rehvide, määrete ja kliimaseadmete kasutamisega, tuleks muid meetmeid, 
mis otseselt ei allu tootjate kontrollile, käsitada kui täiendavaid meetmeid ja neid ei tuleks 
käesolevale õigusaktile lisada.
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Raportööri arvates on kõige kulutasuvam viis sama tulemuse saavutamiseks seada 
ambitsioonikam heitkoguste vähendamise eesmärk, kuid jätta autotööstusele nõudmiste 
täitmiseks pikem ajavahemik.

Õnneks saab heitkoguseid praegu oluliselt vähendada tehniliste ja projekteerimisega seotud 
uuenduste abil. Juba praegu müüakse ELis igal aastal rohkem kui üks miljon autot, mille 
heitkogus on väiksem kui 120g CO2/km ning mõned turul olevad tippklassi hübriidsõidukid 
tekitavad 25% vähem heitmeid (60g CO2/km) kui sarnase hinnaga müüdavad konkureerivad 
sõidukid. Euroopa autotootjate ühenduse ACEA juhi sõnul on tööstus võtnud viimase kümne 
aasta jooksul kasutusele umbes 50 CO2 heitmeid vähendavat tehnoloogiat, kuid neid ei 
rakendata veel nii ulatuslikult, nagu võiks loota.

Heitkoguste vähendamise võib tagada alternatiivsete kütuste ja mootorisüsteemide 
kasutamise abil, samuti aitavad seda saavutada hübriidmootorite suurem kasutamine, paremad 
bensiinimootorid, diiselmootorite suurem kasutamine ja turboülelaaduritega varustatud 
mootorite hulga vähendamine, jõuülekande edasiarendamine, sõidukite kaalu vähendamine 
alumiiniumi suurema kasutamise abil, stopp-start mehhanismide paigaldamine, täiustatud 
käigukastid, täiustatud aerodünaamiline disain, väiksema hõõrdumisega määrete ja 
kuullaagrite kasutamine, tõhusamate kliimaseadmete paigaldamine ja väikese 
veeretakistusjõuga rehvide kasutamine.

Tootjatele ja importijatele, kelle mudelivalik ületab selgelt keskmise heitkoguse nõudeid, 
tuleb paratamatult kehtestada rahaliselt ebasoodsamad tingimused. Samuti oleks kasulik, kui 
madala heitmete tasemega autode tootjad, kelle kasumimarginaal on sageli väga väike, 
saaksid mingit kompensatsiooni.

Raportöör teeb ettepaneku luua uus turumehhanism CARS (Carbon Allowance Reduction 
System), mille puhul võetakse arvesse autoturu eri segmente, kuid nõutakse tootjatelt ja 
importijatelt trahvide maksmist, kui kohustuslikku piirmäära üldiselt ületatakse, ning 
makstakse preemiat neile, kelle mudelivalik jääb piirmäärale alla.

Raportöör teeb ettepaneku luua süsteemi haldamiseks uus reguleeriv asutus.

Ehkki turumehhanism ei tohiks tööstusele tervikuna lisakulusid kaasa tuua, suurendab 
heitkoguste vähendamine esialgu tootjate kulusid. Uuendamine ja täiustamine maksavad ning 
erinevate hinnangute kohaselt suurendab CO2/km vähendamine ühe grammi võrra sõiduki 
hinda 100–150 euro võrra. Kulutused on väiksemad, kui tootjatele antakse piisavalt aega 
kavandamiseks, projekteerimise muutmiseks ja mastaabisäästu ärakasutamiseks, kui uus 
tehnoloogia läheb masstootmisse.

Õnneks on autotootjad suutnud rangemate turva- ja keskkonnanõuete kehtestamisest 
hoolimata vähendada Euroopa Liidus müüdavate autode keskmist hinda võrreldes 1996. 
aastaga 9% võrra. Võttes arvesse kohest kokkuhoidu kütusekulult, teenib rõhuv enamus 
sõidukiostjaid suurema esialgse väljamineku tõenäoliselt kiiresti tasa.

Euroopa autotootjad väidavad mõnikord, et need meetmed seavad nad ebasoodsasse 
konkurentsiolukorda. Seda väidet on raske tõestada. Euroopa Liidus ostetakse igal aastal 
rohkem autosid kui üheski teises maailma kaubanduspiirkonnas ning ELi ühtsel turul peavad 
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nii kohalikud tootjad kui ka importijad järgima ühesuguseid standardeid. Ebasoodsa 
konkurentsiolukorra tekitamise asemel loob EL kõikidele võrdsed võimalused ning pakub 
kohalikele tootjatele isegi teatud kaitset, kui nad arendavad vähe heitmeid tekitavaid autosid, 
mis peaksid aitama neil mujal turuosa võita.

Samuti väidavad tootjad, et üha võimsamate autode tootmine on lihtsalt vastus tarbija 
poolsele nõudlusele. See väide pole päris vale, kuid teisalt on tegemist nõudluse
kujundamisega tootjate poolt. Euroopa tarbijaühenduste uuringud on näidanud, et eelkõige 
reklaamitakse võimsaid, suure kütusekuluga ja palju CO2 heitmeid tekitavaid uusi autosid, 
mis esindavad tööstuse kõige tulusamat sektorit, ning reklaamides pannakse vähe rõhku uute 
sõidukite kütusesäästlikkusele ja heitkogustele.

Selle rõhuasetuse muutmiseks on vaja uusi reklaami- ja märgistusnõudeid ning nõudlust vähe 
heitmeid tekitavate sõidukite järele aitab oluliselt tõsta ka see, kui liikmesriigid kehtestavad 
rahalised stiimulid ning maksustavad rohkem heitmeid tekitavad sõidukid kõrgema ostu- ja 
kasutusmaksuga.

Raportööril on veel üks märkus. Euroopa Liit mitte ainult ei püüa vähendada sõidukite CO2
heitkoguseid, vaid tahab kaitsta ka oma energiavarustuse kindlust. Kui EL ei luba turule 
sõidukeid, mis ei vasta ohutusstandarditele, siis miks peaks ta lubama müüa sõidukeid, mis 
kasutavad liiga palju kütust või on valmistatud selliselt, et nad võimaldavad rikkuda 
kiirusepiiranguid, mis on kehtestatud liiklusohutust silmas pidades?

Raportöör peab seda poliitiliselt ja keskkonna seisukohalt süüdimatuks. Raport sisaldab 
ettepanekut mitte anda uutele sõidukitele tüübikinnitust, kui nendega saab sõita rohkem kui 
25% kiiremini peaaegu kõikides Euroopa riikides kehtivast piirkiirusest. See ei aitaks mitte 
ainult kütusekulu ja heitmeid vähendada, vaid vähendaks ka mudelivaliku tippu kuuluvate 
sõidukite hinda, kuna neid poleks enam vaja naeruväärselt võimsaks muuta.

Võimalik, et selliseid ülivõimsaid sõidukeid turustades julgustavad tootjaid varjatult autojuhte 
kiirusepiiranguid rikkuma. Nad peavad oma seisukohta ise selgitama. 
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