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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (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
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2019)0208),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0009/2019),

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

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust 1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni 
arvamusi,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A9-0000/2019),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

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

1 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Mootorsõidukite tüübikinnituse 
heitega seotud nõudeid on Euroopa 
normide kasutuselevõtmise ja hilisema 
läbivaatamisega järk-järgult oluliselt 
karmistatud. Kuigi üldiselt on sõidukite 
heide kõigi reguleeritud saasteainete 
ulatuses oluliselt vähenenud, ei olnud see 
nii diiselmootoritest pärinevate NOx 
heitkoguste puhul ega eelkõige 
kergsõidukitesse paigaldatud bensiini 
otsesissepritsega mootorite tahkete 
osakeste puhul. Seetõttu on vaja olukorra 
parandamiseks võtta meetmeid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)      

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määrusega (EL) 2016/6469 
kehtestati RDE-katsemenetluse 
kohaldamise tähtajad ning RDE-
katsemenetluses kasutatavad 
vastavuskriteeriumid. Selleks kasutati 
saasteainepõhiseid vastavustegureid, et 
võtta arvesse kaasaskantava 
heitemõõtmissüsteemi (PEMS) abil tehtud 
mõõtmiste statistilist ja tehnilist 
ebakindlust.

(6) Määrusega (EL) 2016/6469 
kehtestati RDE-katsemenetluse 
kohaldamise tähtajad ning RDE-
katsemenetluses kasutatavad 
vastavuskriteeriumid. Selleks võeti 
kasutusele saasteainepõhised 
vastavustegurid, kaasa arvatud veamäär, 
et võtta arvesse kaasaskantava 
heitemõõtmissüsteemi (PEMS) abil tehtud 
mõõtmiste statistilist ja tehnilist 
ebakindlust. Heite piirnormide 
vastavustegurit ja seadmetega seotud 
veamäära tuleks selgelt eristada.

_________________ _________________
9 Komisjoni 20. aprilli 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/646, millega muudetakse 

9 Komisjoni 20. aprilli 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/646, millega muudetakse 
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määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste 
sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) 
heitega (ELT L 109, 26.4.2016, lk 1).

määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste 
sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) 
heitega (ELT L 109, 26.4.2016, lk 1).

Or. en

Selgitus

Täpsustus, et vastavustegur koosneb heite piirnormidest Euro 5 ja 6 ning PEMS-seadmetega 
kaasnevast täiendavast mõõtemääramatusest.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üldkohus ei seadnud kahtluse alla 
vastavustegurite tehnilist põhjendatust. 
Seepärast ja arvestades, et tehnoloogia 
arengu praeguses etapis on tegelikus 
liikluses mõõdetud heitkogused ja laboris 
mõõdetavad heitkogused endiselt erinevad, 
on asjakohane võtta vastavustegurid 
määruses (EÜ) nr 715/2007 kasutusele.

(8) Üldkohus ei seadnud kahtluse alla 
vastavustegurite tehnilist põhjendatust. 
Seepärast ja arvestades, et tehnoloogia 
arengu praeguses etapis on tegelikus 
liikluses mõõdetud heitkogused ja laboris 
mõõdetavad heitkogused endiselt erinevad, 
on asjakohane võtta määruses (EÜ) 
nr 715/2007 kasutusele vastavustegurid, 
mis koosnevad nõudest, et sõiduk peab 
vastama määruses (EÜ) nr 715/2007 
sätestatud heite piirnormidele, mida ei 
tohi ületada, ning veamäärast, mis 
tuleneb PEMSi statistilisest ja tehnilisest 
mõõtemääramatusest.

Or. en

Selgitus

Täpsustus, et vastavustegur koosneb kohaldatavast heite piirnormidest Euro 5 ja 6 ning 
PEMS-seadmetega kaasnevast täiendavast mõõtemääramatusest.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et võimaldada tootjatel 
järgida Euro 6 heitkoguste piirnorme RDE-
katsemenetluses, tuleks tegelikus liikluses 
tekkivate heitkoguste katses kasutatavad 
vastavuskriteeriumid kehtestada kahes 
etapis. Esimese sammuna tuleks tootja 
taotluse korral kohaldada ajutist 
vastavustegurit, teise sammuna tuleks 
kasutada ainult lõplikku vastavustegurit. 
Komisjon peaks lõplikke vastavustegureid 
tehnika arengut silmas pidades pidevalt 
jälgima.

(9) Selleks et võimaldada tootjatel 
järgida Euro 6 heitkoguste piirnorme RDE-
katsemenetluses, on tegelikus liikluses 
tekkivate heitkoguste katses kasutatavad 
vastavuskriteeriumid kehtestatud kahes 
etapis. Esimese sammuna kohaldatakse 
tootja taotluse korral ajutist 
vastavustegurit, teise sammuna 
kasutatakse ainult lõplikku 
vastavustegurit. Komisjon peaks igal 
aastal korrigeerima allapoole veamäära, 
mida kasutatakse lõplike vastavustegurite 
arvutamiseks mõõtmiskorra paranenud 
kvaliteedi või PEMS-seadmetega seotud 
tehnika arengu tõttu, välja arvatud juhul, 
kui komisjon põhjendab, miks ta seda 
teha ei saa.

Or. en

Selgitus

Täpsustus, et vastavustegur koosneb heite piirnormidest Euro 5 ja 6 ning PEMS-seadmetega 
kaasnevast täiendavast mõõtemääramatusest. Veamäära kontrollitakse kord aastas ja see 
vaadatakse PEMS-korra kvaliteedi paranedes või tehnika arenedes läbi.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Kuna Euroopa Liidu Üldkohus 
otsustas, et vastavustegurid tuleb vastu 
võtta seadusandliku tavamenetluse 
korras, on käesoleva seadusandliku 
ettepaneku eesmärk vastavustegurid 
taastada, muutes määrust (EÜ) nr 
715/2007. Oluline on rõhutada, et kuigi 
käesolevas ettepanekus käsitletakse 
vastavustegurit, sealhulgas PEMS-
seadmete kasutamisest tulenevat 
veamäära, tuleb heite piirnormide 
küsimust käsitleda eelseisva Euro 6 järgse 
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ettepaneku kontekstis. Selleks et teha 
edusamme tulevaste (Euro 6 järgsete) 
heite piirnormide vastuvõtmisel, on 
oluline, et komisjon esitaks vajaduse 
korral vastava seadusandliku ettepaneku 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 2021. 
aasta juuniks, nagu ta teatas oma 11. 
detsembri 2019. aasta teatises „Euroopa 
roheline kokkulepe“. On vaja, et komisjon 
võtaks nõuetekohaselt arvesse kõiki 
Euroopa Standardikomitee (CEN) välja 
töötatud standardeid, milles hinnatakse 
PEMSi toimimist seoses NOx ja tahkete 
osakeste mõõtmisega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on määrata kindlaks kuupäev Euroopa Komisjoni 
käimasolevale tööle Euro 6 järgsete heite piirnormide valdkonnas, mille puhul komisjon 
peaks võtma arvesse Euroopa Standardikomitee tulemusi (CEN TC301) seoses PEMS-
seadmete hindamise rahvusvahelise standardi eelnõuga.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Lissaboni lepinguga anti 
seadusandjale võimalus delegeerida 
komisjonile õigus võtta vastu muid kui 
seadusandlikke akte, mis on 
üldkohaldatavad ja täiendavad või 
muudavad seadusandliku akti teatavaid 
mitteolemuslikke osi. Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 lõike 1 alusel 
delegeeritavad volitused võivad hõlmata 
meetmeid, mis vastavad üldjoontes 
nõukogu otsuse 1999/468/EÜ11 artikli 5a 
kehtestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohastele meetmetele. Seetõttu on vajalik 
kohandada määruse (EÜ) nr 715/2007 
kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist 
käsitlevad sätted Euroopa Liidu toimimise 

(10) Lissaboni lepinguga anti 
seadusandjale võimalus delegeerida 
komisjonile õigus võtta vastu muid kui 
seadusandlikke akte, mis on 
üldkohaldatavad ja täiendavad või 
muudavad seadusandliku akti teatavaid 
mitteolemuslikke osi. Euroopa Liidu (ELi) 
toimimise lepingu artikli 290 lõike 1 alusel 
delegeeritavad volitused võivad hõlmata 
meetmeid, mis vastavad üldjoontes 
nõukogu otsuse 1999/468/EÜ11 artikli 5a 
kehtestatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohastele meetmetele. Seetõttu on vajalik 
kohandada määruse (EÜ) nr 715/2007 
kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist 
käsitlevad sätted Euroopa Liidu toimimise 
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lepingu artiklile 290. lepingu artiklile 290.

_________________ _________________
11 Nõukogu otsus 1999/468/EÜ, 28. juuni 
1999, millega kehtestatakse komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise menetlused 
(EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

11 Nõukogu otsus 1999/468/EÜ, 28. juuni 
1999, millega kehtestatakse komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise menetlused 
(EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et aidata kaasa liidu 
õhukvaliteedi eesmärkide saavutamisele ja 
vähendada sõidukite heitkoguseid, tuleks 
komisjonile delegeerida õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte 
konkreetsete menetluste, katsete ja 
tüübikinnitusnõuete üksikasjalike 
eeskirjade kohta. Kõnealune delegeerimine 
peaks hõlmama määruse (EÜ) nr 715/2007 
täiendamist nende läbivaadatud 
eeskirjadega ning heitkoguste mõõtmiseks 
kasutatavate katsetsüklitega; 
heitekontrollisüsteemide tõhusust 
vähendavate katkestusseadmete kasutamise 
keelu rakendamise nõudeid; meetmeid, mis 
on vajalikud, et täita tootja kohustust 
tagada sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
piiranguteta ja standardses vormis 
kättesaadavus; tahkete osakeste mõõtmise 
muudetud korra vastuvõtmist. Samuti 
peaks delegeerimine hõlmama määruse 
(EÜ) nr 715/2007 muutmist, et 
korrigeerida lõplikke vastavustegureid 
allapoole, et võtta arvesse kaasaskantava 
heitemõõtmissüsteemi tehnilist arengut, 
ning et muuta tahkete osakeste massi 
põhiseid piirnorme ja kehtestada tahkete 
osakeste arvulised piirnormid. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks oma 

(11) Selleks et aidata kaasa liidu 
õhukvaliteedi eesmärkide saavutamisele ja 
vähendada sõidukite heitkoguseid, tuleks 
komisjonile delegeerida õigus võtta 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 
290 vastu õigusakte konkreetsete 
menetluste, katsete ja tüübikinnitusnõuete 
üksikasjalike eeskirjade kohta. Kõnealune 
delegeerimine peaks hõlmama määruse 
(EÜ) nr 715/2007 täiendamist nende 
läbivaadatud eeskirjadega ning heitkoguste 
mõõtmiseks kasutatavate katsetsüklitega; 
heitekontrollisüsteemide tõhusust 
vähendavate katkestusseadmete kasutamise 
keelu rakendamise nõudeid; meetmeid, mis 
on vajalikud, et täita tootja kohustust 
tagada sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
piiranguteta ja standardses vormis 
kättesaadavus; ning tahkete osakeste 
mõõtmise muudetud korra vastuvõtmist. 
Samuti peaks delegeerimine hõlmama 
määruse (EÜ) nr 715/2007 muutmist, et 
korrigeerida igal aastal veamäära ja 
lõplikku vastavustegurit allapoole, et võtta 
arvesse mõõtmiskorra parandatud 
kvaliteeti ja kaasaskantava 
heitemõõtmissüsteemi tehnilist arengut, 
ning et muuta tahkete osakeste massi 
põhiseid piirnorme ja kehtestada tahkete 
osakeste arvulised piirnormid. On eriti 
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ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 
viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. 
aasta institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, peaksid Euroopa 
Parlament ja nõukogu saama kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende ekspertidel peaks 
olema pidev juurdepääs komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutele, millel 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

oluline, et komisjon korraldaks oma 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 
viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. 
aasta institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes1a sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

_________________
1a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Or. en

Selgitus

Veamäära kontrollitakse kord aastas ja seda võidakse PEMS-korra kvaliteedi paranedes või 
tehnika arenedes läbi vaadata.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 715/2007
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Artikli 3 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine punkt:
„18a. „Veamäär“ – parameeter, millega 
võetakse arvesse PEMS-seadmete 
kasutamisega kaasnevat täiendavat 
mõõtemääramatust, mida kontrollitakse 
kord aastas, ja mida mõõtmiskorra 
kvaliteedi paranedes või tehnika arenedes 
läbi vaadatakse.“

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on määratleda veamäär komisjoni määruse (EL) 2016/646 II 
lisa punkti 2.1.1 alusel.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 715/2007
Artikkel 14 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) millega muudetakse käesolevat 
määrust, et kohandada I lisa tabelis 2a 
sätestatud saasteainepõhised lõplikud 
vastavustegureid tehnika arenguga.

b) millega muudetakse käesolevat 
määrust, et kohandada I lisa tabelis 2a 
sätestatud saasteainepõhist veamäära ja 
lõplikke vastavustegureid tehnika 
arenguga.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa
Määrus (EÜ) nr 715/2007
I lisa – tabel 2a

Komisjoni ettepanek

Tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste vastavustegurid

Lämmas
tikoksiid
id (NOx)

Tahkete 
osakeste 
arv (PN)

Süsinikm
onooksiid 
(CO)(1)

Süsivesinike 
koguheide 
(THC)

Süsivesinikud 
ja 
lämmastikoksii
did (THC + 
NOx) kokku

CF pollutant-

final (2) 
1,43 1,5 — — —

CF pollutant-

temp (3)
2,1 1,5 — — —

(1) CO heide mõõdetakse ja registreeritakse kõigi RDE-katsete puhul.
(2) CF pollutant-final — vastavustegur, mida kasutatakse Euro 6 heitkoguste piirnormide järgimise 
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kontrollimiseks, võttes arvesse mobiilse heitemõõtmissüsteemi (PEMS) kasutamisega seotud tehnilist 
ebakindlust.
(3) CF pollutant-temp on ajutine vastavustegur, mida võib tootja taotlusel kasutada alternatiivina tegurile 
CFpollutant-final 5 aasta ja 4 kuu pikkusel ajavahemikul pärast artikli 10 lõikes 4 ja 5 nimetatud kuupäevi.“.

Muudatusettepanek

Tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste vastavustegurid

Lämmast
ikoksiidi
d (NOx)

Tahkete 
osakeste 
arv (PN)

Süsinikm
onooksiid 
(CO)(1)

Süsivesinike 
koguheide 
(THC)

Süsivesinikud 
ja 
lämmastikoksii
did (THC + 
NOx) kokku

CF pollutant-

final (2) 
1 + 
veamäär 
(margin
aal=[0,4
3]*)

1 + 
veamäär 
(margin
aal = 
0,5)

— — —

CF pollutant-

temp (3)
2,1 1,5 — — —

* Korrigeeritakse allapoole Teadusuuringute Ühiskeskuse peatse hindamise alusel.
(1) CO heide mõõdetakse ja registreeritakse kõigi RDE-katsete puhul.
(2) CF pollutant-final — vastavustegur, mida kasutatakse Euro 6 heitkoguste piirnormide järgimise 
kontrollimiseks, võttes arvesse mobiilse heitemõõtmissüsteemi (PEMS) kasutamisega seotud tehnilist 
ebakindlust. Seetõttu on see 1 + veamäär.
(3) CF pollutant-temp on ajutine vastavustegur, mida võib tootja taotlusel kasutada alternatiivina tegurile 
CFpollutant-final 5 aasta ja 4 kuu pikkusel ajavahemikul pärast artikli 10 lõikes 4 ja 5 nimetatud kuupäevi.“.

Or. en

Selgitus

Täpsustus, et vastavustegur koosneb heite piirnormidest Euro 5 ja 6 ning PEMS-seadmetega 
kaasnevast täiendavast mõõtemääramatusest.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liidu Üldkohus tühistas 13. detsembril 2018 osaliselt komisjoni määruse (EL) 
2016/646. Kohtuotsuses1 sedastatakse, et Euroopa Komisjonil ei olnud õigust kehtestada 
vastavustegureid, mida kasutatakse sõiduki heite piirnormidele vastavuse hindamiseks 
tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katse tegemisel, kasutades vaid oma rakendusvolitusi 
muuta määrust (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste 
sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega. Kuna kohus otsustas, et 
vastavustegurid tuleks vastu võtta seadusandliku tavamenetluse korras, võttis Euroopa 
Komisjon 14. juunil 2019 vastu seadusandliku ettepaneku määruse (EÜ) nr 715/2007 
muutmiseks, taaskehtestades komisjoni määruses (EL) 2016/646 varem vastu võetud 
vastavustegurid.

Raportöör peab asjakohaseks taastada vastavustegurid, mis koosnevad nõuetest, mille kohaselt 
sõiduk peab vastama määruses (EÜ) nr 715/2007 sätestatud heite piirnormidele Euro 5 ja 6, 
mida ei tohi ületada, ning mobiilse heitemõõtmissüsteemi (PEMS) statistilisest 
mõõtemääramatusest ja tehnilisest ebakindlusest tulenevast veamäärast. Raportöör esitab 
muudatusettepanekud täpsustamaks, et vastavustegur koosneb heite piirnormidest ja 
seadmetega seotud veamäärast. Lisaks annab raportöör komisjonile õiguse vaadata veamäär 
kord aastas läbi ja seda allapoole korrigeerida mõõtmiskorra kvaliteedi paranedes või PEMSi 
tehnika arenedes. Raportöör palub samuti komisjonil esitada 2021. aasta keskel Euro 6 järgse 
ettepaneku, kus ta peaks võtma arvesse Euroopa Standardikomitee tulemusi (CEN TC301) 
seoses PEMS-seadmete hindamise rahvusvahelise standardi eelnõuga. 

1 Hagid T-339/16 (Ville de Paris/komisjon), T-352/16 (Brüssel/komisjon) ja T-391/16 (Ayuntamiento de 
Madrid/komisjon).


