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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite 
vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames
(KOM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0856);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0022/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi 
(A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

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 
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lisamist määruse (EÜ) nr 715/2007 
kohaste katsemenetluste läbivaatamise 
käigus.

Or. it

Selgitus

Tunnistab selliste meetmete olulisust ja palub komisjonil neid arvesse võtta katsemenetluste 
läbivaatamise käigus.

Muudatusettepanek 2

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.
Ülemääraste heitkoguste maksude summad 
peaksid Euroopa Liidu eelarves kajastuma 
tuludena ning neid tuleks kasutada 
süsinikdioksiidi heitkoguste 
vähendamisega seotud teadus- ja 
innovatsioonitegevuse toetuse 
suurendamiseks autotööstuses.

Or. it
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Selgitus

Oluline on suunata kõnesolevad summad teadus- ja innovatsioonitegevusse autotööstuses.

Muudatusettepanek 3

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 üldine eesmärk, mis on 
süsinikdioksiidiheitmete vähendamine 
ELis, sh transpordisektoris. Käesoleva 
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. Käesoleva määrusega 
kehtestatakse samuti 1. jaanuarist 2020 
uue autopargi keskmine heitkoguste 
sihttase 95 g CO2/km.

Or. it

Selgitus

Autotööstussektor peab osalema süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise üldiste eesmärkide 
saavutamisel. Tehakse ettepanek saavutada aastaks 2020 keskmine heitkoguste tase 95 
CO2/km, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi 24. oktoobril 2007. aastal vastu võetud 
resolutsiooniga süsinikdioksiidiheidete vähendamist käsitleva ühenduse strateegia kohta.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
direktiivi 2007/46/EÜ II lisas määratletud 
M1 kategooria mootorsõidukite 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. it

Selgitus

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

Muudatusettepanek 5

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 või, kui tootja suhtes on 
kohaldatud artikli 9 kohast erandit, 
vastavalt kõnealusele erandile.

1. jaanuaril 2020 algaval kalendriaastal 
ja kõigil järgnevatel kalendriaastatel 
kehtestatakse artikli 10 kohase 
läbivaatamise käigus sõiduautode 
süsinikdioksiidi eriheite keskmine tase.
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Or. it

Selgitus

Komisjon kehtestab käesoleva määruse läbivaatamise ajal eriheite sihttaseme.

Muudatusettepanek 6

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 
sõidukite süsinikdioksiidi heitkoguseid 
vähendavate tehnoloogiliste uuenduste ja 
nullsaastega sõidukite väljatöötamisega 
seotud teadustegevusele antava toetuse 
suurendamiseks..

Or. it

Selgitus

Oluline on suunata kõnesolevad summad teadus- ja innovatsioonitegevusse.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kõigi uute sõiduautode keskmine 
mass ühenduses eelneval kalendriaastal.

Or. it

Selgitus

Tehakse ettepanek avaldada ka kõigi uute sõiduautode keskmine mass.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. 30. juuniks 2016 ja seejärel iga kolme 
aasta tagant 30. juuniks muudab 
komisjon I lisa, et M0 näitaja vastaks uute 
sõiduautode keskmise massi nende kolme 
viimase kalendriaasta keskmisele, mille 
kohta on vastavalt artikli 8 lõike 1 
punktile d a avaldatud keskmine mass. 
Muudatus jõustub järgneva aasta 1. 
jaanuarist.
Kõnealune muudatus, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 12 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek võimaldab komisjonil komiteemenetlust kasutades muuta I lisa vastavalt 
kõigi uute sõiduautode keskmise massi muutumisele.

Muudatusettepanek 9

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 
95 g, 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 
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võetakse arvesse süsinikdioksiidi 
vähendavate tehnoloogiliste uuenduste 
arengut. Komisjon võtab keskmise 
heitkoguste taseme kehtestamisel arvesse 
2012. aastale järgnevaid aastaid 
käsitlevate rahvusvaheliste lepingute ja 
kokkulepete suundumusi.
Komisjon kaalub samuti võimalust 
loobuda praegusest vahetegemisest 
erinevate meetmete vahel, mis aitavad 
kaasa heitkoguste vähendamise 
sihttaseme saavutamisele, eelkõige 
mootorsõidukitega seotud meetmete ja 
muude täiendavate meetmete osas.

Or. it

Selgitus

Komisjon kehtestab keskmise heitkoguste taseme käesoleva määruse läbivaatamise käigus. 
Tase, mis ei või mingil juhul olla suurem kui 95 g/km, kehtestatakse, võttes arvesse 
tehnoloogiliste uuenduste arengut ja rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemusi. Raportöör 
loodab, et pärast 2020. aastat kaotab komisjon praeguse eristuse täiendavate meetmete ja 
mootorsõidukitega seotud meetmete vahel.

Muudatusettepanek 10

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 kuulub  
sõiduautode süsinikdioksiidi eriheite 
kohta tarbijatele antav teave direktiiv 
1999/94/EÜ reguleerimisalasse.

Or. it
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Selgitus

Tarbijatele antavat teavet reguleerib kõige paremini direktiiv 1999/94/EÜ.
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SELETUSKIRI

Määruse ettepanek, millega kehtestatakse nõuded uute sõiduautode süsinikdioksiidi 
heitkogustele, on osa kaugeleulatuvamast strateegiast, mille kohaselt EL on otsustavalt ja 
ühepoolselt võtnud endale kohustuse vähendada aastaks 2020 järsult kasvuhoonegaaside 
heitkoguste taset vähemalt 20% võrra.

Maanteetranspordisektor on suuruselt teine kasvuhoonegaase õhkupaiskav sektor ELis ning 
sellest tuleneb 12% kõigist süsinikdioksiidi heitkogustest, kusjuures veelgi olulisem on see, et 
heitkoguste maht kasvab jätkuvalt. Autotööstuse tehnoloogia abil saavutatud oluline 
edasiminek ei ole olnud piisav, et tasakaalustada liikluse ja autode suurenemise poolt 
avaldatavat mõju.

Käesoleva määruse koostamise tinginud sündmused on hästi teada. Aastal 1998 komisjoni ja 
autotööstuse esindajate vahel sõlmitud vabatahtlikud kokkulepped aitasid vähendada 
süsinikdioksiidi heitkoguseid 13,5% võrra 1995. aastaga võrreldes, ehkki seda ei peeta 
vajalike tulemuste saavutamiseks piisavaks. Komisjon tegi 2007. aasta veebruaris ettepaneku 
võtta vastu terviklik lähenemisviis, mis keskendus kahele aspektile: heitkoguste vähendamine 
mootoritehnoloogia täiustamise abil, mille eesmärk on saavutada uue autopargi puhul tase 
keskmiselt 130g CO2/km, ning vähendada seda veel 10g CO2/ km võrra, täiustades veelgi 
tehnoloogiat ning suurendades biokütuste kasutamise osakaalu aastaks 2012.  Oktoobris 2007 
võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, milles avaldati põhimõttelist toetust terviklikule 
lähenemisviisile, kuid pooldati veelgi kaugeleulatuvamaid ja pikaajalisemaid eesmärke: 
vähendada aastaks 2015 heitkoguseid tasemeni 125g CO2/km ja aastaks 2020 pikaajalise 
eesmärgina tasemeni 95g CO2/km ning aastaks 2025 loodetavasti 70g CO2/km.

Käesolevas määruse ettepanekus järgitakse eelmise teatise ideed ja sihte, eelkõige eesmärke, 
ajakava ja tervikliku lähenemisviisi vastuvõtmise osas. Ettepanekuga nähakse ka ette iga 
tootja konkreetne sihttase kasulikkust määravast parameetrist – massist lähtuvalt. Ettepanekus 
kehtestatakse ka maksude süsteem, mida arvutatakse baassummalt ning suurendatakse alates 
2012. aastast juhul, kui püstitatud eesmärgid jäävad saavutamata. Ette on nähtud erandite 
tegemise mehhanism tootjate jaoks, kelle müüginäitaja ELis ei ületa 10 000 ühikut, kuid 
kellele siiski määratakse ajutine sihttase, mis arutatakse läbi komisjoniga. Ettepanekus 
nähakse tootjatele ka ette võimalus ühendada oma autopargid ning saavutada ühiselt 
püstitatud eesmärgid.

Raportööril on vaid kiitvad hinnangud määruse ettepaneku kohta tervikuna ja eelkõige toetab 
ta teemavaldkonna valikut, sihttasemeid ja eesmärke. Raportöör usub, et autotööstus peab 
kohanduma süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise üldiste eesmärkidega, ehkki võtab 
arvesse ka konkreetsete näitajate (juhi käitumine, autopargi uuendamine, infrastruktuuri 
seisukord) mõju. Ehkki raportöör kiidab heaks komisjoni kehtestatud sihttasemed ja ajakava, 
peab ta siiski esmatähtsaks jääda parlamendis heaks kiidetud pikaajaliste sihttasemete juurde 
ning teeb ettepaneku kehtestada aastaks 2020 heitkoguste keskmine tase, mis ei tohi olla 
suurem kui 95 g CO2/km. Täpse sihttaseme, mis loodetavasti on veelgi ambitsioonikam, 
kehtestab komisjon pärast käesoleva määruse läbivaatamist 2014. aastal, kusjuures enne seda 
viiakse läbi üldine mõjuhindamine koos kogu tootmisahelale avaldatava majandusliku, 
keskkonna- ja sotsiaalse mõju analüüsimisega.
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Raportöör toetab igati tervikliku lähenemisviisi kasutamist süsteemi käivitamise järgus,  kuid 
jääb siiski kahtlevale seisukohale, kas ei oleks kohasem lubada autotööstusel otsustada, 
kuidas saavutada kehtestatud eriheite sihttasemeid. See, kas tööstus suudab saavutada 
püstitatud eesmärke tehnika arengu ja täiendavate meetmete abil või muul viisil, ei peaks 
olema õigusakti käsitleva arutelu teema tingimusel, et kõnesolevad eesmärgid on mõõdetavad 
ning neid on võimalik hinnata olemasolevaid ja tulevikus rakendatavaid katsesüsteeme 
kasutades. Seepärast kutsub raportöör komisjoni kaaluma võimalust kaotada pikemas 
perspektiivis praegune vahetegemine täiendavate ja mootorsõidukitega seotud meetmete vahel. 

Raportöör toetab ka kasulikkust määrava parameetri valikut: komisjon on oma ettepanekus 
otsustanud sellise parameetri nagu mass kasuks, mis komisjoni sõnul „on praeguste 
heitkogustega rahuldavas vastavuses ning sellest lähtudes saaksime realistlikumad ja 
konkurentsi seisukohast neutraalsed sihttasemed ning ... andmed ... on kergesti kättesaadavad”.

Komisjon ei välista siiski automaatselt võimalust kasutada mõnda alternatiivset parameetrit 
nii, et ettepanekus peetakse sobivaks koguda „[A]andmeid teise kasulikkust määrava 
parameetri kohta, milleks on sõiduki jalajälg (rööbe korda teljevahe) ...”. Oktoobrikuu 
resolutsioonis lükkas parlament suure häälteenamusega tagasi sõiduki massi parameetri 
kasutusele võtmise, eelistades jalajälje varianti. Raportöör on teadlik asjaolust, et jalajälg 
annab parameetrina suurema garantii keskkonnaaspektist lähtuvalt, kuna sellel on vähem 
ebasoovitavaid mõjusid (massi suurendamine heitkoguste vähendamise madalama sihttaseme 
saamiseks).

Praeguses järgus ei ole raportöör esitanud komisjoni ettepanekule muudatusettepanekut 
kasulikkust määrava parameetri osas, kuid jätab õiguse vaadata läbi parlamendi seisukoha 
seadusandliku protsessi edasistes järkudes.

Ülemääraste heitkoguste maksu osas teeb raportöör ettepaneku kasutada neid nii täiendavate 
tehnoloogiate (nt puhtad ja energiatõhusad soojusmootorid, integreeritud ohutussüsteemid) 
kui ka uuenduslike tehnoloogiate (nt vesiniku- ja kütuseelemendid, laaditavate hübriidide 
arendus, teise põlvkonna biokütus) rahastamiseks.

Raportöör on nõus komisjoni ettepanekuga selles osas, mis puudutab kohaldatavaid karistusi 
seatud sihttaseme saavutamata jäämise korral, ehkki väljendab soovi kaaluda lahendusi, mis 
muudaksid süsteemi paindlikumaks selle rakendamise algjärgus (2012–2015), toetades ja 
innustades samal ajal tootjaid kasutama paremaid lähenemisviise.

Raportöör on teinud komisjoni ettepanekusse ka hulga tehnilisi kohandusi, kaotades eelkõige 
2 610 kg suuruse tuletatud massi, kuna on seisukohal, et see jätaks liiga palju raskeid 
sõidukeid määruse reguleerimisalast välja.

Raportöör muutis ka artiklit, mis käsitleb tarbijatele antavat teavet, sest kõnesolevat 
valdkonda peaks reguleerima direktiiv 1999/94/EÜ.
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