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Euroopa Parlamendi resolutsioon Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutiste muutuste 
kohta
(2019/2670(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta 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 kättesaadavust1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivi 
2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning 
selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse 
kohta2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrust 
(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/EÜ3,

– võttes arvesse direktiivi 2007/46/EÜ artikli 40 lõike 1 alusel loodud mootorsõidukite 
tehnilise komitee 28. oktoobri 2015. aasta arvamust,

– võttes arvesse komisjoni 10. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/427, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite 
(Euro 6) heitmetega4,

– võttes arvesse komisjoni 20. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/646, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite 
(Euro 6) heitega5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2017. aasta määrust 
(EL) 2017/2394 tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamise eest vastutavate 
liikmesriigi asutuste vahelise koostöö kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 2006/20046,

– võttes arvesse oma 4. aprilli 2017. aasta soovitust nõukogule ja komisjonile 
autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise põhjal7,

– võttes arvesse autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni 2. märtsi 
2017. aasta lõppraportit,

1 ELT L 171, 29.6.2007, lk 1.
2 ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.
3 ELT L 151, 14.6.2018, lk 1.
4 ELT L 82, 31.3.2016, lk 1.
5 ELT L 109, 26.4.2016, lk 1.
6 ELT L 345, 27.12.2017, lk 1.
7 ELT C 298, 23.8.2018, lk 140.
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– võttes arvesse oma 13. septembri 2016. aasta resolutsiooni autotööstuses heitkoguste 
mõõtmise uurimise kohta8,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja 7. veebruari 2019. aasta infodokumenti ELi 
reaktsiooni kohta nn Dieselgate’i skandaalile,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 13. detsembri 2018. aasta otsust liidetud 
kohtuasjades T-339/16, T-352/16 ja T-391/169,

– võttes arvesse Euroopa Ombudsmani soovitust uurimise 1275/2018/EWM kohta,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ning volinik Elżbieta 
Bieńkowska arvamuste vahetust autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni 
soovituste järelmeetmete teemal10,

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2019. aasta resolutsiooni Euroopa kohta, mis kaitseb: 
puhas õhk kõigile11,

– võttes arvesse komisjoni talituste 22. novembri 2018. aasta töödokumenti „Report on 
Raw Materials for Battery Applications“ (aruanne akurakenduste toorainete kohta) 
(SWD(2018)0245),

– võttes arvesse komisjoni poolt 2016. aastal seitsme liikmesriigi, nimelt Tšehhi 
Vabariigi, Saksamaa, Kreeka, Leedu, Luksemburgi, Hispaania ja Ühendkuningriigi 
vastu algatatud rikkumismenetluste raames Saksamaale, Kreekale, Itaaliale, 
Luksemburgile, Hispaaniale ja Ühendkuningriigile saadetud märgukirju,

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

1. rõhutab, et alates nn Dieselgate’i heitkoguste skandaali puhkemisest 2015. aastal on 
tehtud märkimisväärseid edusamme, eelkõige ELi õigusraamistikus, näiteks tänu uute 
tüübikinnituseeskirjade vastuvõtmisele (määrus (EL) 2018/858) ja uutele 
katsemenetlustele, mis muudab sõidukid keskkonnasõbralikumaks, taastades samas 
tarbijate usalduse;

2. märgib, et määrustega (EL) 2018/858 ja (EÜ) nr 692/2008 ning muude nendega seotud 
õigusaktidega kehtestatakse kindlamad ja realistlikumad katsemeetodid selliste 
saasteainete nagu lämmastikoksiidide (NOx) ja CO2 heitkoguste mõõtmiseks, need 
muudavad sõidukite katsetamise kvaliteetsemaks ja sõltumatumaks ning võimaldavad 
juba kasutusel olevate sõidukite paremat vastavuskontrolli;

3. tuletab meelde, et 1. juunil 2017 kehtestas komisjon ka rangema ja realistlikuma 
laboratoorse kontrolli menetluse – koostöös ÜRO Euroopa Majanduskomisjoniga 
(UNECE) välja töötatud kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud katsemenetluse – 
sõiduautode ja kaubikute CO2-heite ja kütusekulu mõõtmiseks, ning et see tehti kõigi 

8 ELT C 204, 13.6.2018, lk 21.
9 Euroopa Kohtu 13. detsembri 2018. aasta otsus, Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid vs. 
Euroopa Komisjon, T-339/16, T-352/16 ja T-391/16, ECLI:EU:T:2018:927.
10 Volinik Bieńkowska kõne on kättesaadav järgmisel aadressil: 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bienkowska/announcements/commissioner-elzbieta-
bienkowska-exchange-views-envi-committee-ep-recommendation-former-committee_en. 
11 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0186.

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bienkowska/announcements/commissioner-elzbieta-bienkowska-exchange-views-envi-committee-ep-recommendation-former-committee_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bienkowska/announcements/commissioner-elzbieta-bienkowska-exchange-views-envi-committee-ep-recommendation-former-committee_en
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uute sõiduautomudelite jaoks kohustuslikuks alates 2017. aasta septembrist ja kõigi uute 
sõiduautode jaoks alates 2018. aasta septembrist;

4. juhib lisaks tähelepanu sellele, et ELi katserežiim hõlmab nüüd ka tegelikus liikluses 
tekkivate heitkoguste katseid, mis on kogu maailmas esimene kord, kui tegelikus 
liikluses tekkivate heitkoguste mõõtmine on õigusraamistikus kasutusele võetud, ja mis 
tagab, et ELis müüdavate sõiduautode heitkogused on madalad nii laboritingimustes kui 
ka tegelikus liikluses ning aitab ära hoida pettusi tegelikus liikluses tekkivate 
heitkoguste mõõtmisel;

5. tuletab meelde, et 28. oktoobril 2015 otsustasid liikmesriigid muuta tegelikus liikluses 
tekkivate NOx heitkoguste mõõtmise uute sõiduautomudelite jaoks kohustuslikuks 
alates 2017. aasta septembrist ja kõigi uute sõidukite jaoks alates 2019. aasta 
septembrist;

6. toonitab, et uued ELi tüübikinnituseeskirjad suurendavad märkimisväärselt sõidukite 
tüübikinnitus- ja katsetusasutuste töö kvaliteeti, sõltumatust ja järelevalvet; tunnistab 
siiski, et määrusega (EL) 2018/858 kehtestatud uued reeglid jõustuvad 1. septembril 
2020, mistõttu mitmed sõidukite tüübikinnitus- ja katsetusasutuste töö kvaliteeti, 
sõltumatust ja järelevalvet parandavad meetmed ei ole veel jõustunud;

7. kutsub komisjoni üles jätkama tööd ELi sõiduautode NOx-heite piirnormide 
vähendamisel, vaadates igal aastal tehnoloogia arengut arvestades läbi tegelikus 
liikluses tekkivate heitkoguste teises komiteemenetluse paketis ette nähtud 
vastavusteguri;

8. märgib siiski, et Euroopa Kohtusse jõudnud rikkumismenetluste suur hulk näitab, et 
kahjulikele õhusaasteainetele üha rangemate piirnormide kehtestamine ei ole iseenesest 
tulemuslik õhukvaliteedi parandamise meetod; märgib, et tulemuslik tegevuspoliitika 
peab hõlmama pikaajaliste ja integreeritud õhukvaliteedi parandamise kavade 
rakendamist ja seda toetavaid piisavaid rahalisi vahendeid;

9. märgib teatava murega, et mõned liikmesriigid või nende kohalikud omavalitsused on 
kehtestanud ebaproportsionaalseid meetmeid, näiteks piiranguid vanematele 
diiselmootoriga sõidukitele, mis tekitavad igapäevaseid praktilisi probleeme nende 
omanikele, vähendavad selliste sõidukite väärtust ning stimuleerivad vanemate ja 
tugevalt saastavate sõidukite ulatuslikku kasutuselevõtmist madalama sissetulekuga 
riikides;

10. juhib tähelepanu sellele, et autotootjad on teinud suuri investeeringuid NOx heitkoguste 
ulatuslikuks vähendamiseks (näiteks on laialdaselt kasutusele võetud selektiivne 
katalüütiline taandamine (SCR) ja NOx püüdursüsteemid);

11. rõhutab, kui tähtis on hinnata liidu turule lastavate sõidukite olelusringi jooksul 
tekkivaid heitkoguseid, nagu on nõudnud Euroopa Parlament, kuid tunnistab sellega 
seoses, et komisjonil lasub keeruline ülesanne töötada välja kogu olelusringi jooksul 
tekkivate CO2-heitkoguste hindamiseks ühine liidu metoodika;

12. rõhutab, et õhukvaliteedi ja seega rahvatervise parandamiseks, meie keskkonna 
kaitsmiseks, ELi konkurentsivõime suurendamiseks üleilmastuvas maailmas ning 
Euroopa töökohtade ja Euroopa tööstusbaasi kaitsmiseks tuleb autotööstusega 
konsulteerides üle minna keskkonnasõbralikumale ja tõhusamale liikuvusele;
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13. rõhutab, et diislitehnoloogial on CO2-heitkoguste vähendamise abil kliimamuutuste 
vastu võitlemisel oluline roll, sest alternatiivsete energiaallikatega sõidukitel on endiselt 
palju puudusi; tunnistab seetõttu, et ajakohastel diiselmootoriga sõidukitel on 
alternatiivkütust kasutavate sõidukite kõrval tulevikus suur roll selles, et aidata linnadel 
saavutada õhukvaliteediga seotud eesmärke;

14. rõhutab, kui tähtis on tehnoloogianeutraalsuse põhimõte, ning nõuab tungivalt, et 
õhukvaliteedi parandamiseks ja CO2-heitkoguste vähendamiseks kasutataks kõiki 
olemasolevaid tehnoloogiaid, sealhulgas sünteetilisi kütuseid ja kütuseelementide 
tehnoloogiat;

15. juhib tähelepanu sellele, et elektromobiilsusega kaasnevad nii tarbijate mugavusega 
seotud probleemid (näiteks elektrisõidukite sõiduulatus, raskus ja suur maksumus ning 
akude lühike kasutusiga) kui ka märkimisväärsed uued keskkonnaalased probleemid 
(näiteks akude valmistamiseks vajaliku tooraine hankimine ja akude ringlussevõtt);

16. kutsub komisjoni üles täitma rangelt oma järelevalvealaseid volitusi ning tegema ka 
edaspidi liikmesriikide ja muude sidusrühmadega koostööd, et optimeerida tulevikus 
sõidukite heitkoguseid käsitlevaid õigusnorme ning kiirendada üleminekut puhtamale ja 
konkurentsivõimelisemale liikuvusele;

17. rõhutab, et liikmesriigid ja nende ametiasutused peavad võtma esmase vastutuse ELi 
uue tüübikinnitus- ja katseraamistiku tegeliku jõustamise tagamise eest, et hoida ära 
uusi skandaale ja võita taas ELi tarbijate suurem usaldus;

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


