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Teema: Dieselgate'i skandaaliga seotud muutused viimasel ajal

Euroopa Kontrollikoja 2019. aasta tööprogrammi käsitlevas 16. oktoobri 2018. aasta pressiteates 
teatas Euroopa Kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne, et kontrollikoda kavatseb uurida, milline 
on sõidukite heitkoguste mõõtmist puudutav ELi lähenemisviis, et teha kindlaks, kas EL täidab oma 
lubadusi. Võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 7. veebruari 2019. aasta teabedokumendis 
väljendatud muret, milliseid meetmeid võtavad liikmesriigid, et:

a. kõrvaldada turult „suur hulk saastavaid autosid“?

b. mõista piiratud mõju, mida käimasolev sõidukite tagasikutsumine on NOx-heitele avaldanud, ja 
selle probleemiga tegeleda, võttes ühtlasi arvesse loodud tarkvarauuenduste piiratud mõju?

c. tagada turujärelevalve kontrolli tõhusus?

d. takistada seda, et autotootjad leiaksid WLTP-põhises laborikatses uued paindlikkusvõimalused, 
mis laseksid neil oma CO2-heidet väiksemana näidata?

e. tagada, et tootjad ei optimeeriks RDE-katse jaoks oma sõidukeid? Kas liikmesriigid hakkavad 
kasutuses olevaid autosid katsetama ka muu kui RDE parameetrite osas?

Rohkem kui kaks aastat pärast rikkumismenetluse algatamist Saksamaa, Luksemburgi, 
Ühendkuningriigi ja Itaalia suhtes ei ole menetluse esimesest etapist ikka veel kaugemale jõutud, sest 
tundub, et mõned liikmesriigid ei tee komisjoniga ausat koostööd. Kas kõik asjaomased liikmesriigid 
hakkavad komisjoniga täielikku koostööd tegema ja edastavad talle kogu vajaliku teabe menetluse 
lõpuleviimiseks?

Milliseid järelmeetmeid on liikmesriigid võtnud heitkoguste piirmäärade ja tüübikinnitusnõuete 
rikkumiste suhtes? Miks ei ole Bulgaaria, Ungari, Iirimaa, Sloveenia ja Rootsi komisjonile oma 
tagasikutsumiskampaaniate kohta ikka veel teavet saatnud? Millisel alusel tegid liikmesriigid otsuse, 
et sõidukite tagasikutsumine on kohustuslik või vabatahtlik? Miks näitavad komisjoni viimased 
andmed, et liikmesriikide tagasikutsumiskampaaniad puudutavad üksnes väheseid Volkswageni, 
Renault’, Daimleri, Opeli ja Suzuki automudeleid, kuigi Euroopa Kontrollikoja dokumendis on taas 
kord märgitud, et teedel on palju väga saastavaid autosid?
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