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LÜHISELGITUS

Selle seadusandliku ettepaneku põhielement on vastavustegurite kehtestamine, mida 
kasutatakse selleks, et hinnata sõidukite vastavust ELi õigusaktides sätestatud Euro 6 
heitkoguste piirnormidele tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste mõõtmisel. Komisjon 
põhjendab vastavustegurite kehtestamist sellega, et neid on vaja erinevuste vähendamiseks 
heitkoguste mõõtmisel laboris ja tegelikes sõidutingimustes. Ettepanek koostati pärast seda, kui 
Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus tegi otsuse, mis käsitles Euro 6 piirnormide muutmist 
delegeeritud õigusaktiga ja milles märgiti, et sellega muudetakse õigusakti olemuslikku 
elementi, st suurendatakse vastavusteguri kehtestamisega kunstlikult NOx heitkoguste 
piirnorme. Kohus kinnitas seega, et sellisel juhul tuleks järgida seadusandlikku tavamenetlust.

Arvamuse koostaja on arvamusel, et vastavustegurite kehtestamine tegelikus liikluses tekkivate 
heitkoguste mõõtmiseks annab vale signaali ajal, mil on vaja võtta kiireloomulisi meetmeid, et 
liikmesriigid saaksid täita õhukvaliteedi direktiivi (2008/50/EÜ) nõudeid ja tagada Euro 6 heite 
piirnormide täitmine tavatingimustes. Autotootjad peavad hakkama arendama sõidukeid, mille 
puhul järgitakse õigusaktides sätestatud heitkoguste piirnorme, ning tootjatele ei tohiks jääda 
vabadust kohustustest kõrvale hoidmiseks. Lisaks tekitab vastavustegurite kehtestamine 
mõningast ebakindlust seoses tüübikinnitus- ja turujärelevalvetoimingutega, kuna kasutusele 
võetakse veamäär, mis raskendab selle kindlaks tegemist, kas sõidukid vastavad kokkulepitud 
standarditele või mitte. Arvamuse projektis ei käsitleta siiski õigusakti keskkonnaga seotud 
aspekte, st vastavustegureid, kuna need kuuluvad IMCO- ja ENVI-komisjoni esimeeste vahel 
sõlmitud kokkuleppe kohaselt ENVI-komisjoni pädevusse, kuigi eespool mainitud kahtlusi 
väljendati. IMCO-komisjoni ainupädevus on seotud remondi- ja hooldusteabega vastavalt 
määruse 715/2007/EL III peatükile, mida on muudetud ja konsolideeritud määrusega 858/2018. 
Kõnealuste osadega seotud muudatused on seega tehnilist laadi. 

Nende sätete kohta, milles täpsustatakse komisjonile delegeeritud volituste tingimusi (artikli 1 
lõige 11 [artikkel 14a], teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et ajavahemikku lühendatakse viielt 
aastalt kahele aastale, et määrata 2022. aasta lõpuks kindlaks, kas on vaja võtta täiendavaid 
meetmeid. Euroopa Komisjon võttis avalikult kohustuse vähendada vastavustegurit 1-ni 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 2023. aastaks. Delegeeritud volituste puhul tuleks seetõttu kinni 
pidada samast ajakavast. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Määrusega (EÜ) nr 715/2007 on 
ette nähtud, et uued kergsõidukid peavad 
vastama teatavatele heite piirnormidele 
(Euro 5 ja Euro 6 normid), ning 
kehtestatakse lisanõuded sõidukite 
remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse 
kohta. Kõnealuse määruse rakendamiseks 
vajalikud konkreetsed tehnilised sätted on 
sätestatud komisjoni määruses (EÜ) 
nr 692/200816 ja seejärel komisjoni 
määruses (EL) 2017/115117.

(2) Määrusega (EÜ) nr 715/2007 on 
ette nähtud, et uued kergsõidukid peavad 
vastama teatavatele heite piirnormidele 
(Euro 5 ja Euro 6 normid), ning 
kehtestatakse lisanõuded sõidukite 
remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse 
kohta, mida muudeti ja konsolideeriti 
lisaks määrusega (EL) 2018/85815a, mis 
kehtib alates 1. septembrist 2020. Määruse 
(EÜ) nr 715/2007 rakendamiseks vajalikud 
konkreetsed tehnilised sätted on sätestatud 
komisjoni määruses (EÜ) nr 692/200816 ja 
seejärel komisjoni määruses (EL) 
2017/115117.

__________________ __________________
15a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. mai 2018. aasta määrus (EL) 
2018/858 mootorsõidukite ja 
mootorsõidukite haagiste ning nende 
jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja 
eraldi seadmestike tüübikinnituse ja 
turujärelevalve kohta, ning millega 
muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 
ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ 
(ELT L 151, 14.6.2018, lk 1).

16 Komisjoni 18. juuli 2008. aasta määrus 
(EÜ) nr 692/2008, millega rakendatakse ja 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 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 (ELT L 199, 
28.7.2008, lk 1).

16 Komisjoni 18. juuli 2008. aasta määrus 
(EÜ) nr 692/2008, millega rakendatakse ja 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 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 (ELT L 199, 
28.7.2008, lk 1).

17 Komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrus 
(EL) 2017/1151, millega täiendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb 
mootorsõidukite tüübikinnitust seoses 
väikeste sõiduautode ja kommertsveokite 
heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning 
sõidukite remondi- ja hooldusteabe 

17 Komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrus 
(EL) 2017/1151, millega täiendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb 
mootorsõidukite tüübikinnitust seoses 
väikeste sõiduautode ja kommertsveokite 
heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning 
sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
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kättesaadavust, ning millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) 
nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) 
nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 692/2008 (ELT L 175, 
7.7.2017, lk 1).

kättesaadavust, ning millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) 
nr 692/2008 ja komisjoni määrust (EL) 
nr 1230/2012 ja tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 692/2008 (ELT L 175, 
7.7.2017, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 2

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.

(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 peamiselt ebaseadusliku 
tegevuse tõttu, mille tulemusel erines 
laboris mõõdetud heitkoguste hulk 
tegelikes tingimustes tekkivast heitkoguste 
hulgast. Seetõttu on vaja olukorra 
parandamiseks võtta meetmeid, et tagada 
Euro 6 standardite täitmine tavapärastes 
kasutustingimustes ja võimaldada 
liikmesriikidel viivitamata järgida liidu 
õhukvaliteedi standardeid, eelkõige 
linnapiirkondades.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määrusega (EL) 2016/646 
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) 2016/646 
kehtestati RDE-katsemenetluse 
kohaldamise tähtajad ning RDE-
katsemenetluses kasutatavad 
vastavuskriteeriumid. Esimeses etapis 
loodi ajutised saasteainepõhised 
vastavustegurid, et võimaldada tootjatel 
võtta arvesse muudatusi katsemetoodikas. 
Teises etapis kasutati lõplikke 
saasteainepõhiseid vastavustegureid, et 
võtta muu hulgas arvesse kaasaskantava 
heitemõõtmissüsteemi (PEMS) abil tehtud 
mõõtmiste statistilist ja tehnilist 
ebakindlust. Komisjon on võtnud 
kohustuse need vastavustegurid igal 
aastal läbi vaadata ja neid ajakohastada 
selliselt, et need kajastaksid täpselt 
mõõtmistehnoloogia arengut, eesmärgiga 
vähendada vastavustegurid 1-ni 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 2023. 
aastaks.

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üldkohus ei seadnud kahtluse alla 
vastavustegurite tehnilist põhjendatust. 

(8) Üldkohus seadis oma otsuses 
kahtluse alla vastavustegurite tehnilise 
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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.

põhjendatuse, märkides, et need 
põhjustaksid pädevatele asutustele 
tüübikinnituse- ja 
turujärelevalvetoimingute raames 
ebakindlust; st oleks raske tegelikult 
kindlaks määrata, kas testitud sõiduk 
vastab sõiduteel määruses (EÜ) nr 
715/2007 sätestatud piirnormidele, mis 
muudab kõnealuse määruse olemuslikku 
elementi, ning direktiivi 2008/50/EÜ1a 
heite piirnorme käsitlevatele sätetele. 
Vastavusteguri kehtestamine tekitaks 
seega täiendavat ebakindlust ja viivitusi, 
lubades heitkoguste mõõtmisel veamäära 
rahvatervise ja keskkonnakaitse arvelt.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ 
välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu 
puhtamaks muutmise kohta (ELT L 152, 
11.6.2008, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

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. Esimeses etapis 
tuleks tootja taotluse korral kohaldada 
ajutist vastavustegurit, teises etapis tuleks 
kasutada ainult lõplikku vastavustegurit. 
Komisjon peaks lõplikke vastavustegureid 
tehnika arengut silmas pidades pidevalt 
jälgima.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 715/2007
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need kohustused hõlmavad I lisas 
sätestatud heitkoguste piirnormide 
järgimist. I lisa tabelis 2 sätestatud Euro 6 
heitkoguste piirnormide järgimiseks 
jagatakse mis tahes kehtiva tegelikes 
sõidutingimustes tekkivate heitkoguste 
katse käigus kindlaks määratud 
heitkogused I lisa tabelis 2a sätestatud 
vastavusteguriga. Tulemus peab jääma 
allapoole nimetatud lisa tabelis 2 
sätestatud Euro 6 heite piirnorme.

Need kohustused hõlmavad I lisas 
sätestatud heitkoguste piirnormide 
järgimist.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 715/2007
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Artikkel 8 „Artikkel 8

Delegeeritud õigusaktid sõidukite remondi- 
ja hooldusteabe kättesaadavuse kohta

Delegeeritud õigusaktid sõidukite remondi- 
ja hooldusteabe kättesaadavuse kohta

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada artikleid 6 ja 7. Selle hulka 
kuulub OBD- ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe esitamise tehniliste 
tingimuste määratlemine ja 
ajakohastamine, pöörates erilist 
tähelepanu VKEde erivajadustele.“.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada artikleid 6 ja 7, määratledes ja 
ajakohastades OBD- ning sõidukite 
remondi- ja hooldusteabe esitamise 
tehnilisi tingimusi, pöörates erilist 
tähelepanu VKEde erivajadustele.“.
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Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 715/2007
Artikkel 14a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 5 lõikes 3, artiklis 8 ja artikli 
14 lõigetes 2 ja 3 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates ... 
[jõustumiskuupäev]. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist 
pikendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

2. Artikli 5 lõikes 3, artiklis 8 ja artikli 
14 lõigetes 2 ja 3 osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kaheks aastaks alates ... 
[jõustumiskuupäev]. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt kuus kuud enne kaheaastase 
tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist 
pikendatakse automaatselt samaks 
ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu esitab 
selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

Or. en


