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(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 25. septembri 2019. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

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

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A9-
0139/2020),

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 14, 15.1.2020, lk 78.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

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 692/20084 ja seejärel komisjoni 
määruses (EL) 2017/11515.

(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 sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavuse kohta 
lisanõuded, mida muudeti ja 
konsolideeriti lisaks määrusega (EL) 
2018/8583a, mida kohaldatakse alates 
1. septembrist 2020. Määruse (EÜ) 
nr 715/2007 rakendamiseks vajalikud 
konkreetsed tehnilised sätted on sätestatud 
komisjoni määruses (EÜ) nr 692/20084 ja 
seejärel komisjoni määruses (EL) 
2017/11515.

__________________ __________________
3a 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).

4 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).

4 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).

5 Komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrus 
(EL) 2017/1151, millega täiendatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 

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

(EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb 
mootorsõidukite tüübikinnitust seoses 
väikeste sõiduautode ja kommertsveokite 
heitmetega (Euro 5 ja Euro 6) ning 
sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
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).

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. Seetõttu on vaja meetmeid 
olukorra parandamiseks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Euroopa Keskkonnaameti (EEA) 
avaldatud 2019. aasta õhukvaliteedi 
aruandes1a hinnati, et 2016. aastal 
põhjustas pikaajaline kokkupuude 
õhusaastega EL 28s üle 506 000 
enneaegse surmajuhtumi. Aruandes 
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kinnitati ka, et maanteetransport oli 
2017. aastal EL 28s jätkuvalt peamine 
NOx heite allikas, tekitades ligikaudu 
40 % ELi NOx koguheitest, ning et 
ligikaudu 80 % maanteetranspordi NOx 
koguheitest tekitavad diiselmootoriga 
sõidukid.
__________________
1a EEA 2019. aasta aruanne õhukvaliteedi 
kohta Euroopas.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3b) Sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavus sõltumatute 
ettevõtjate jaoks on väga oluline, et 
taastada tarbijate usaldus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3c) Hiljutised juhtumid, kus tootjad 
rikkusid kehtivat õigusraamistikku, 
sealhulgas jätsid täitmata oma määrusest 
(EÜ) nr 715/2007 tulenevad õiguslikud 
kohustused, andsid tunnistust kontrolli- ja 
jõustamismehhanismide nõrkustest. 
Tarbijad ei saanud rahuldavat hüvitist, 
sest isegi kui hüvitist maksti, siis pahatihti 
ei viidud sõidukeid vastavusse Euro 5 ja 
Euro 6 normidega. Kuna üha enamates 
Euroopa linnades kehtestatav 
diiselmootoriga autode sõidukeeld 
mõjutab kodanike igapäevaelu, oleks 
hüvitusena asjakohane varustada 
nõuetele mittevastavad sõidukid 
kohandatud heitgaaside puhastamise 
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tehnoloogiaga (muuta riistvara) või, juhul 
kui tarbija soovib ostetud sõiduki 
puhtama mudeli vastu vahetada, näha ette 
ümberehitamise lisatasude maksmine.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selle tulemusena töötas komisjon 
välja uue metoodika tegelikes 
sõidutingimustes tekkivate sõidukite 
heitkoguste katsetamiseks ehk tegelikus 
liikluses tekkivate heitkoguste (RDE) 
katsemenetluse. RDE-katsemenetlus 
kehtestati komisjoni määrustega (EL) 
2016/4276 ja (EL) 2016/6467. Hiljem võeti 
see üle määrusesse (EL) 2017/1151 ja 
täiendati parandatud komisjoni määrusega 
(EL) 2017/11548.

(5) Selle tulemusena töötas komisjon 
välja uue metoodika tegelikes 
sõidutingimustes tekkivate sõidukite 
heitkoguste katsetamiseks ehk tegelikus 
liikluses tekkivate heitkoguste (RDE) 
katsemenetluse. RDE-katsemenetlus 
kehtestati komisjoni määrustega (EL) 
2016/4276 ja (EL) 2016/6467. Hiljem võeti 
see üle määrusesse (EL) 2017/1151 ja 
täiendati parandatud komisjoni määrustega 
(EL) 2017/11548 ja (EL) 2018/18328a.

__________________ __________________
6 Komisjoni 10. märtsi 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/427, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste 
sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) 
heitmetega (ELT L 82, 31.3.2016, lk 1).

6 Komisjoni 10. märtsi 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/427, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste 
sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) 
heitmetega (ELT L 82, 31.3.2016, lk 1).

7 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).

7 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).

8 Komisjoni 7. juuni 2017. aasta määrus 
(EL) 2017/1154, millega muudetakse 
komisjoni määrust (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 kättesaadavust, ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning 
komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja 

8 Komisjoni 7. juuni 2017. aasta määrus 
(EL) 2017/1154, millega muudetakse 
komisjoni määrust (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 kättesaadavust, ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning 
komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja 
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komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 692/2008, ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ väikeste 
sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) 
tegelikus liikluses tekkiva heite osas 
(ELT L 175, 7.7.2017, lk 708).

komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 692/2008, ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ väikeste 
sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) 
tegelikus liikluses tekkiva heite osas 
(ELT L 175, 7.7.2017, lk 708).
8a Komisjoni 5. novembri 2018. aasta 
määrus (EL) 2018/1832, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ, komisjoni 
määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni 
määrust (EL) 2017/1151, et parandada 
kergsõidukite heitkoguste 
tüübikinnituskatseid ja -menetlusi, 
sealhulgas kasutusel olevate sõidukite 
vastavuskatseid ja tegelikus liikluses 
tekkivate heitkoguste katseid, ning võtta 
kasutusele kütuse- ja elektrienergiakulu 
jälgimise seadmed (ELT L 301, 
27.11.2018, lk 1).

Muudatusettepanek 7

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) 2016/646 
kehtestati RDE-katsemenetluse 
kohaldamise tähtajad ning RDE-
katsemenetluses kasutatavad 
vastavuskriteeriumid. Kohaldamise 
alguskuupäevad sõiduautode ja 
kergsõidukite jaoks kehtestati aastases 
järjestuses, et tagada iga sõidukirühma 
tootjatele õigeaegne planeerimine. Selleks 
võeti kasutusele saasteainepõhised 
vastavustegurid, et võtta arvesse 
kaasaskantava heitemõõtmissüsteemi 
(PEMS) abil tehtud mõõtmiste statistilist ja 
tehnilist ebakindlust.

Muudatusettepanek 8
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) EEA 2016. aasta aruande kohaselt 
tulenes erinevus tegelike ja laboriheidete 
vahel peamiselt kolmest tegurist: aegunud 
katsemenetlus, paindlikkus praeguses 
menetluses ja sõidukijuhist sõltuvad 
kasutustegurid. Selleks et teha kindlaks 
sõidustiilist ja välistemperatuurist tulenev 
marginaal, on vaja teha uuring. 
Vastavustegurit, seadmega seotud 
marginaali ning juhist ja temperatuurist 
sõltuvat kasutusteguri marginaali tuleks 
selgelt eristada.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) 13. detsembril 2018 võttis 
Üldkohus liidetud kohtuasjades T-339/16, 
T-352/16 ja T-391/1610 vastu otsuse seoses 
hagiga määruse (EL) 2016/646 
tühistamiseks. Üldkohus tühistas määruse 
(EL) 2016/646 selle osa, millega määrati 
kindlaks vastavustegurid, mida kasutatakse 
selleks, et hinnata RDE-katse tulemuste 
vastavust määruses (EÜ) nr 715/2007 
sätestatud heite piirnormidele. Kohus 
leidis, et vastavustegurid võib kehtestada 
ainult seadusandja, kuna need on seotud 
määruse (EÜ) nr 715/2007 olulise osaga.

(7) 13. detsembril 2018 võttis 
Üldkohus liidetud kohtuasjades T-339/16, 
T-352/16 ja T-391/1610 vastu otsuse seoses 
hagiga määruse (EL) 2016/646 
tühistamiseks. Üldkohus tühistas määruse 
(EL) 2016/646 selle osa, millega olid 
määratud kindlaks vastavustegurid, mida 
kasutatakse selleks, et hinnata RDE-katse 
tulemuste vastavust määruses (EÜ) 
nr 715/2007 sätestatud heite piirnormidele. 
Kohus leidis, et vastavustegurid võib 
kehtestada ainult seadusandja, kuna need 
on seotud määruse (EÜ) nr 715/2007 
olulise osaga, ja see „tähendab nimelt, et 
de facto muudetakse Euro 6 standardi 
kohta kehtestatud lämmastikoksiidide 
heitkoguste piirväärtusi [...], samas kui 
neid piirväärtusi tuleb [nende katsete 
puhul] kohaldada“.
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Muudatusettepanek 10

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 väljendas kahtlusi, kas 
„komisjoni tuginemine võimalikele 
statistilist laadi vigadele on põhjendatud“, 
eelkõige seoses ajutise vastavusteguriga 
2,1, ning märkis, et statistilisi ebatäpsusi 
korrigeeritakse valimi või katsetamise 
representatiivsuse või katsetamise mahu 
abil. Lisaks kinnitas kohus seoses 
kehtestatud mõõtemääramatuse 
vahemikuga, et „RDE katse tulemusena ei 
saa kindlaks teha, kas katse käigus 
kontrollitav sõiduk vastab või ei vasta või 
isegi kas see läheneb neile 
piirväärtustele“. Kõigil mõõteseadmetel 
on mõõtemääramatuse vahemik ning, 
arvestades PEMSi seadmete kasutamist 
muutuvamates tingimustes, on leitud, et 
nende vahemik on mõnevõrra suurem kui 
statsionaarsetel laboriseadmetel, kuigi see 
võib tegelikult tähendada nii heitkoguste 
üle- kui ka alahindamist. 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 ajutiselt kasutusele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Euroopa Parlamendi 28. märtsi 
2019. aasta resolutsioonis Dieselgate’i 
skandaaliga seotud hiljutiste muutuste 
kohta tervitati Üldkohtu otsust ja paluti 
komisjonil selgesõnaliselt mitte kehtestada 
uusi vastavustegureid, et tagada, et 
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Euro 6 standardeid enam ei nõrgendata ja 
et neid täidetakse tavapärastes 
kasutustingimustes, nagu määruses (EÜ) 
nr 715/2007 algselt ette nähti.

Muudatusettepanek 12

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. 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, 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. 
Lõplikku vastavustegurit tuleks kohaldada 
üleminekuperioodil ja see peaks 
sisaldama marginaali, mis väljendab 
PEMSi kasutuselevõtuga seotud 
täiendavat mõõtemääramatust. Komisjon 
peaks seda vastavustegurit pidevalt 
hindama, võttes arvesse tehnika arengut, 
ning korrigeerima seda igal aastal 
allapoole, lähtudes teaduslikest tõenditest, 
mõõtemenetluse täpsuse suurenemisest ja 
PEMSi tehnika arengust. Vastavustegurit 
tuleks järk-järgult vähendada ja selle 
kohaldamine tuleks lõpetada 
30. septembriks 2022.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

(9a) Hiljemalt 2021. aasta juuniks 
peaks komisjon kehtestama rangemad 
nõuded PEMSi mõõteseadmetele, mida 
saaks kasutada tegelikus liikluses 
tekkivate heitkoguste katsete puhul. 
Kehtestatud normide puhul tuleks 
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võimaluse korral arvesse võtta kõiki 
asjakohaseid CENi väljatöötatud 
standardimiselemente, mis põhinevad 
parimatel kättesaadavatel PEMSi 
seadmetel.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9b) Oluline on rõhutada, et kuigi 
käesolevas ettepanekus käsitletakse 
vastavustegurit, tuleb heite piirnormide 
küsimust käsitleda eelseisva Euro 6 järgse 
ettepaneku kontekstis. Selleks et tagada 
kiire edasiminek tulevaste (Euro 6 
järgsete) heite piirväärtuste vastuvõtmise 
ja õhukvaliteedi parandamise suunas 
liidu kodanike jaoks, on oluline, et 
komisjon esitaks vajaduse korral 
sellekohase seadusandliku ettepaneku 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 
2021. aasta juuniks, nagu teatati 
komisjoni 11. detsembri 2019. aasta 
teatises „Euroopa roheline kokkulepe“, 
milles rõhutatakse vajadust minna üle 
säästvale ja arukale liikuvusele ning 
tagada liikumine heitevaba liikuvuse 
suunas. Euro 6 järgsete normide 
rakendamisel ei tohiks vastavustegureid 
kasutada.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9c) Selleks et ergutada tootjaid 
käituma ennetavalt ja keskkonda 
soosivalt, tuleks NOx absorbeerimiseks 
mõeldud uusi tehnoloogilisi uuendusi 
katsetada, need kvantifitseerida ja 
kaaluda neid Euro-normide järgneval 
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läbivaatamisel.

Muudatusettepanek 16

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 
lepingu artiklile 290.

(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 (ELi toimimise leping) 
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 lepingu 
artiklile 290.

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

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

Muudatusettepanek 17

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 

(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 
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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 
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.

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. 
Käesoleva määruse jõustumise ning 
määrusega (EL) 2018/858 remondi- ja 
hooldusteavet käsitlevate sätete kehtetuks 
tunnistamise vahele jääva ajavahemiku 
lühidusele vaatamata peaks õiguskindluse 
huvides ja seadusandjale kõigi võimaluste 
tagamiseks hõlmama delegeerimine ka 
meetmeid, mis on vajalikud, et täita tootja 
kohustust tagada sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe piiranguteta ja standardses 
vormis kättesaadavus. Samuti peaks 
delegeerimine hõlmama määruse (EÜ) 
nr 715/2007 muutmist, et korrigeerida 
vastavustegureid allapoole, et võtta arvesse 
mõõtmiskorra paranenud kvaliteeti või 
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 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 
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ettevalmistamist.

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

Selgitus

Veamäär vaadatakse kord aastas läbi ja PEMS-korra kvaliteedi paranedes või tehnika 
arenedes võidakse seda muuta.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 715/2017
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. I lisa tabelis 2 sätestatud Euro 6 
heitkoguste piirnormide järgimise 
kontrollimiseks 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. 
Vastavustegurit vähendatakse järk-järgult 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
hinnangutel põhinevate iga-aastaste 
allapoole korrigeerimiste abil. 
Vastavusteguri kohaldamine lõpetatakse 
30. septembriks 2022.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 715/2017
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootja varustab sõidukid selliselt, et 1. Tootja varustab sõidukid selliselt, et 
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komponendid, mis võivad mõjutada 
heitmeid, oleksid konstrueeritud, 
valmistatud ja kokku monteeritud selliselt, 
et sõiduk on normaalse kasutamise korral 
kooskõlas käesoleva määrusega.

komponendid, mis võivad mõjutada 
heitmeid, oleksid konstrueeritud, 
valmistatud ja kokku monteeritud selliselt, 
et sõiduk on normaalse kasutamise korral 
kooskõlas käesoleva määrusega. Tootja 
tagab ka saastetõrjeseadmete töökindluse 
ja püüab vähendada nende seadmete 
varguse või rikkumise ohtu.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 715/2017
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. Selle hulka 
kuulub pardadiagnostika- ning sõidukite 
remondi- ja hooldusteabe esitamise 
tehniliste tingimuste määratlemine ja 
ajakohastamine, pöörates erilist tähelepanu 
VKEde, mikroettevõtjate ja FIEde 
erivajadustele.

Selgitus

Muudatus on vajalik kohaldamisala täiustamiseks.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 715/2017
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavust Euro 6 piirnormidele tuleb 
kontrollida mis tahes asjakohase RDE-
katse käigus, võttes arvesse I lisa tabelis 2a 
sätestatud saasteainepõhiseid 
vastavustegureid kooskõlas artikli 4 lõike 1 

Vastavust Euro 6 piirnormidele tuleb 
kontrollida mis tahes asjakohase RDE-
katse käigus, võttes arvesse I lisa tabelis 2a 
sätestatud saasteainepõhiseid 
vastavustegureid kooskõlas artikli 4 lõike 1 
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teise lõiguga. teise lõiguga. Vastavustegurit 
vähendatakse järk-järgult 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
hinnangutel põhinevate iga-aastaste 
allapoole korrigeerimiste abil. 
Vastavusteguri kohaldamine lõpetatakse 
30. septembriks 2022.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 715/2017
Artikkel 10 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavust Euro 6 piirnormidele tuleb 
kontrollida mis tahes asjakohase RDE-
katse käigus, võttes arvesse I lisa tabelis 2a 
sätestatud saasteainepõhiseid 
vastavustegureid kooskõlas artikli 4 lõike 1 
teise lõiguga.

Vastavust Euro 6 piirnormidele tuleb 
kontrollida mis tahes asjakohase RDE-
katse käigus, võttes arvesse I lisa tabelis 2a 
sätestatud saasteainepõhiseid 
vastavustegureid kooskõlas artikli 4 lõike 1 
teise lõiguga. Vastavustegurit 
vähendatakse järk-järgult 
Teadusuuringute Ühiskeskuse 
hinnangutel põhinevate iga-aastaste 
allapoole korrigeerimiste abil. 
Vastavusteguri kohaldamine lõpetatakse 
30. septembriks 2022.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud 
õigusakte:

3. Komisjon võtab kooskõlas 
artikliga 14a hiljemalt 1. juuniks 2021 
vastu käesolevat määrust täiendavad 
delegeeritud õigusaktid, et kohandada 
menetlusi, katseid ja nõudeid ning 
heitkoguste mõõtmiseks kasutatavaid 
katsetsükleid nii, et need kajastaksid 
adekvaatselt tegelikus liikluses tekkivaid 
heitkoguseid tavapärastes 
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kasutustingimustes, sealhulgas 
temperatuuri- ja piirtingimustes, 
vähendades nullitriivi ja käsitledes filtri 
puhastamisel tekkivaid ohtlikke tahkete 
osakeste teravikke, võttes arvesse kõiki 
asjakohaseid CENi väljatöötatud 
standardimiselemente, mis põhinevad 
parimatel kättesaadavatel seadmetel.

a) mis täiendavad käesolevat 
määrust, et kohandada menetlusi, katseid 
ja nõudeid ning heitkoguste mõõtmiseks 
kasutatavaid katsetsükleid, et õigesti 
kajastada tegelikus liikluses tekkivaid 
heitkoguseid;
b) millega muudetakse käesolevat 
määrust, et kohandada I lisa tabelis 2a 
sätestatud saasteainepõhised lõplikud 
vastavustegureid tehnika arenguga.

3a. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse käesolevat 
määrust, et kohandada I lisa tabelis 2a 
sätestatud saasteainepõhiseid 
vastavustegureid tehnika arenguga ja 
korrigeerida neid allapoole.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – lõik 1
Määrus (EÜ) nr 715/2017
I lisa– tabel 2a – rida 2

Komisjoni ettepanek

CFpollutant-

final (2)
1,43 1,5 — — —

(2) CF pollutant-final — vastavustegur, mida kasutatakse Euro 6 heitkoguste piirnormide järgimise 
kontrollimiseks, võttes arvesse mobiilse heitemõõtmissüsteemi (PEMS) kasutamisega seotud tehnilist 
ebakindlust.

Muudatusettepanek

CFpollutant

-final (2)
1 + 
marginaal 
(marginaal 

1 + 
marginaa
l 

– – –
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= 0,32*) (margina
al = 0,5*)

* korrigeeritakse vähemalt kord aastas allapoole Teadusuuringute Ühiskeskuse korrapäraste hindamiste 
alusel

(2) CF pollutant-final – vastavustegur, mida kasutatakse Euro 6 heitkoguste piirnormide järgimise 
kontrollimiseks üleminekuperioodil, võttes arvesse mobiilse heitemõõtmissüsteemi (PEMS) 
kasutuselevõtmisega seotud täiendavat tehnilist mõõtemääramatust. Seda väljendatakse kujul 1 + 
mõõtemääramatuse marginaal. 30. septembriks 2022 on marginaal null ja vastavusteguri kohaldamine 
lõpetatakse.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liidu Üldkohus tühistas 13. detsembril 2018 osaliselt komisjoni määruse (EL) 
2016/646. Kohtuotsuses sedastatakse1, et Euroopa Komisjonil ei olnud õigust kehtestada 
vastavustegureid, mida kasutatakse sõiduki heite piirnormidele vastavuse hindamiseks 
tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katse tegemisel, kasutades vaid oma 
rakendamisvolitusi, et 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) statistilistest ja tehnilistest 
mõõtemääramatustest tulenevast veamäärast. Raportöör esitab muudatusettepanekud 
täpsustamaks, et vastavustegur koosneb heite piirnormidest ja seadmega seotud veamäärast. 
Lisaks annab raportöör komisjonile õiguse korrigeerida vastavustegureid kord aastas allapoole, 
lähtudes mõõtmiskorra kvaliteedi paranemisest või mobiilse heitemõõtmissüsteemi tehnilisest 
arengust. Samuti palub raportöör komisjonil esitada 2021. aasta keskpaigaks Euro 6 järgse 
ettepaneku, võttes arvesse Euroopa Standardikomitee eelseisvaid tulemusi (CEN TC301) 
seoses PEMS-seadmete hindamise rahvusvahelise standardi eelnõuga. 

1 Hagid T-339/16 (Ville de Paris/komisjon), T-352/16 (Ville de Bruxelles/komisjon) ja T-391/16 
(Ayuntamiento de Madrid/komisjon).
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SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

mis käsitleb ettepanekut 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))

Arvamuse koostaja (*): Anna Cavazzini

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 57

LÜHISELGITUS

Käesoleva seadusandliku ettepaneku põhisisuks on vastavustegurite kehtestamine, mida 
kasutatakse selleks, et tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmisel hinnata 
sõidukite vastavust ELi õigusaktides sätestatud Euro 6 heitkoguste piirnormidele. Komisjon 
põhjendab vastavustegurite kehtestamist vajadusega vähendada erinevusi 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 arvates annab vastavustegurite kehtestamine tegelikus liikluses tekkivate 
heitkoguste mõõtmiseks 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 välja töötama sõidukeid, 
mille puhul järgitakse õigusaktides sätestatud heitkoguste piirnorme, ning tootjatele ei tohiks 
jääda võimalust kohustustest kõrvale hoida. Lisaks tekitab vastavustegurite kehtestamine 
mõningast ebakindlust seoses tüübikinnitus- ja turujärelevalvetoimingutega, kuna kasutusele 
võetakse veamäär, mis sisuliselt raskendab selle kindlakstegemist, kas sõidukid vastavad 
kokkulepitud normidele või mitte. Arvamuse projektis ei käsitleta siiski õigusakti keskkonnaga 
seotud aspekte, st vastavustegureid, kuna IMCO- ja ENVI-komisjoni esimeeste vahel sõlmitud 
kokkuleppe kohaselt kuuluvad need ENVI-komisjoni pädevusse, kuid eelnimetatud kahtlusi 
siiski väljendatakse. IMCO-komisjoni ainupädevus on seotud remondi- ja hooldusteabega 
vastavalt määruse 715/2007/EL III peatükile, mida on muudetud ja konsolideeritud määrusega 
(EL) 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 lühendada ajavahemikku viielt 
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aastalt kahele aastale, et 2022. aasta lõpuks otsustada, kas on vaja võtta täiendavaid meetmeid. 
Euroopa Komisjon võttis avalikult kohustuse viia vastavustegur 1-ni võimalikult kiiresti ja 
hiljemalt 2023. aastaks. Delegeeritud volituste puhul tuleks seetõttu järgida sama ajakava. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

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 692/20084 ja seejärel komisjoni 
määruses (EL) 2017/11515.

(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 sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavuse osas 
lisanõuded, mida muudeti ja 
konsolideeriti lisaks määrusega (EL) 
2018/85815a, mida kohaldatakse 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 
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(ELT L 151, 14.6.2018, lk 1).
4 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).

5 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 
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).

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 
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).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Sõltumatute ettevõtjate juurdepääs 
sõidukite remondi- ja hooldusteabele on 
väga oluline, et taastada tarbijate usaldus.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3b) Hiljutised juhtumid, kus tootjad 
rikkusid kehtivat õigusraamistikku, 
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sealhulgas jätsid täitmata oma määrusest 
(EÜ) nr 715/2007 tulenevad õiguslikud 
kohustused, andsid tunnistust kontrolli- ja 
jõustamismehhanismide nõrkustest. 
Tarbijad ei saanud rahuldavat hüvitist, 
sest isegi kui hüvitist maksti, siis pahatihti 
ei viidud sõidukeid vastavusse Euro 5 ja 
Euro 6 normidega. Kuna üha enamates 
Euroopa linnades kehtestatav diislikütuse 
keeld mõjutab inimeste igapäevaelu, oleks 
hüvitusena asjakohane varustada 
nõuetele mittevastavad sõidukid 
kohandatud heitgaaside puhastamise 
tehnoloogiaga (muuta riistvara) või, juhul 
kui tarbija soovib ostetud sõiduki 
puhtama mudeli vastu vahetada, näha ette 
ümberehitamise lisatasu.

Muudatusettepanek 4

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 

(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; ning tahkete 
osakeste mõõtmise muudetud korra 
vastuvõtmist. Käesoleva määruse 
jõustumise ning määrusega (EL) 
2018/858 remondi- ja hooldusteavet 
käsitlevate sätete kehtetuks tunnistamise 
vahele jääva ajavahemiku lühidusele 
vaatamata tuleks õiguskindluse huvides ja 
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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 
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.

seadusandjale kõigi võimaluste 
tagamiseks delegeerimisega hõlmata ka 
meetmed, mis on vajalikud, et täita tootja 
kohustus tagada sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe piiranguteta ja standardses 
vormis kättesaadavus. Samuti peaks 
delegeerimine hõlmama määruse (EÜ) 
nr 715/2007 muutmist, et korrigeerida 
lõplikke vastavustegureid allapoole, et 
võtta arvesse mobiilse 
heitemõõtmissüsteemi tehnilist arengut, 
ning et muuta tahkete osakeste massi 
põhiseid piirnorme ja kehtestada tahkete 
osakeste arvulised piirnormid. On eriti 
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 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.

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada artikleid 6 ja 7. See hõlmab 
pardadiagnostika- ning sõidukite remondi- 
ja hooldusteabe esitamise tehniliste 
tingimuste määratlemist ja 
ajakohastamist, pöörates erilist tähelepanu 
VKEde, mikroettevõtjate ja FIEde 
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tähelepanu VKEde erivajadustele. erivajadustele.

Selgitus

Muudatus on vajalik kohaldamisala täiustamiseks.
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TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

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))

Arvamuse koostaja: Sven Schulze

LÜHISELGITUS

Käesolev vastutavale keskkonnakomisjonile esitatav transpordikomisjoni arvamus on 
muutunud vajalikuks pärast Euroopa Kohtu otsust.

13. detsembri 2018. aasta kohtuotsuses märgiti, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 715/20071 kohaseid tüübikinnituse vastavustegureid ei oleks tohtinud kehtestada 
komiteemenetlusega. Selle asemel oleks tulnud otsustada seadusandliku tavamenetluse kasuks. 
Selle kohtuotsuse peale on esitatud apellatsioonkaebus. Sellest hoolimata on komisjon 
otsustanud esitada samaaegselt seadusandliku ettepaneku vastavustegurite kehtestamiseks.

Arvamuse koostaja väljendab heameelt komisjoni kavatsuse üle tagada käesoleva 
seadusandliku ettepanekuga tootjatele ja tarbijatele õiguskindlus ja usaldusväärsus. Arvamuse 
koostaja arvates hõlmab see ka asjaolu, et tootjad ja tarbijad saavad jätkuvalt tugineda 
komiteemenetlusest juba teada olevatele vastavusteguritele.

Arvamuse koostaja soov on, et vastavustegurid ja veamäärad oleksid tulevikus selgelt eristatud, 
ning on seda väljendanud muudatusettepanekutes.

_______

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (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 171, 29.6.2007, lk 1).

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:
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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.

(3) Mootorsõidukite tüübikinnituse 
heitega seotud nõudeid on Euroopa 
normide kasutuselevõtmise ja hilisema 
läbivaatamisega järk-järgult oluliselt 
karmistatud. Kuigi üldiselt on sõidukite 
heide kõigi käesolevas õigusnormis 
reguleeritud saasteainete ulatuses oluliselt 
vähenenud, ei olnud see nii 
diiselmootoritest pärinevate NOx 
heitkoguste puhul ega eelkõige 
kergsõidukitesse paigaldatud bensiini 
otsesissepritsega mootorite tahkete 
osakeste puhul. NOx heitkoguste edasiseks 
vähendamiseks tegelikes sõidutingimustes 
on vaja välja töötada uued tehnoloogiad 
PEMS-seadmete sertifitseerimise ja 
standardimise kaudu. Komisjon peaks igal 
aastal korrigeerima allapoole veamäära, 
kuni saavutatakse täpsus, mis näitab 
mõõtmiskorra paranenud kvaliteeti ja 
PEMS-seadmetega seotud tehnika 
arengut, välja arvatud juhul, kui komisjon 
põhjendab, miks ta seda teha ei saa.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjon analüüsis määruses (EÜ) 
nr 692/2008 kehtestatud tüübikinnitusega 
seotud menetlusi, katseid ja nõudeid oma 
uuringutele ja komisjonivälistele allikatele 
toetudes põhjalikult ja leidis, et Euro 5 ka 
Euro 6 sõidukite tegelikus liikluses teel 
tekkivad heitkogused ületavad oluliselt 
heitkoguseid, mida on mõõdetud 

(4) Komisjon analüüsis määruses (EÜ) 
nr 692/2008 kehtestatud tüübikinnitusega 
seotud menetlusi, katseid ja nõudeid oma 
uuringutele ja komisjonivälistele allikatele 
toetudes põhjalikult ja leidis, et Euro 5 ka 
Euro 6 sõidukite tegelikus liikluses teel 
tekkivad heitkogused ületavad paljude 
sõidukite puhul oluliselt heitkoguseid, 
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regulatiivses uues Euroopa sõidutsüklis 
(New European Driving Cycle, NEDC), 
seda eriti diiselsõidukite NOx heite osas. 

mida on mõõdetud regulatiivses uues 
Euroopa sõidutsüklis (New European 
Driving Cycle, NEDC), seda eriti 
diiselsõidukite NOx heite osas. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selle tulemusena töötas komisjon 
välja uue metoodika tegelikes 
sõidutingimustes tekkivate sõidukite 
heitkoguste katsetamiseks ehk tegelikus 
liikluses tekkivate heitkoguste (RDE) 
katsemenetluse. RDE-katsemenetlus 
kehtestati komisjoni määrustega (EL) 
2016/42718 ja (EL) 2016/64619. Hiljem 
võeti see üle määrusesse (EL) 2017/1151 ja 
täiendati parandatud komisjoni määrusega 
(EL) 2017/115420.

(5) Selle tulemusena töötas komisjon 
välja uue metoodika tegelikes 
sõidutingimustes tekkivate sõidukite 
heitkoguste katsetamiseks ehk tegelikus 
liikluses tekkivate heitkoguste (RDE) 
katsemenetluse. RDE-katsemenetlus 
kehtestati komisjoni määrustega (EL) 
2016/42718 ja (EL) 2016/64619. Hiljem 
võeti see üle määrusesse (EL) 2017/1151 ja 
täiendati parandatud komisjoni määrustega 
(EL) 2017/115420 ja 2018/183220a.

__________________ __________________
18 Komisjoni 10. märtsi 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/427, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste 
sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) 
heitmetega (ELT L 82, 31.3.2016, lk 1).

18 Komisjoni 10. märtsi 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/427, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste 
sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) 
heitmetega (ELT L 82, 31.3.2016, lk 1).

19 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).

19 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).

20 Komisjoni 7. juuni 2017. aasta määrus 
(EL) 2017/1154, millega muudetakse 
komisjoni määrust (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 kättesaadavust, ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning 
komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja 

20 Komisjoni 7. juuni 2017. aasta määrus 
(EL) 2017/1154, millega muudetakse 
komisjoni määrust (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 kättesaadavust, ning millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning 
komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 ja 
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komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 692/2008, ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ väikeste 
sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) 
tegelikus liikluses tekkiva heite osas (ELT 
L 175, 7.7.2017, lk 708).

komisjoni määrust (EL) nr 1230/2012 ja 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 692/2008, ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ väikeste 
sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) 
tegelikus liikluses tekkiva heite osas (ELT 
L 175, 7.7.2017, lk 708).
20a Komisjoni 5. novembri 2018. aasta 
määrus (EL) 2018/1832, millega 
muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ, komisjoni 
määrust (EÜ) nr 692/2008 ja komisjoni 
määrust (EL) 2017/1151, et parandada 
kergsõidukite heitkoguste 
tüübikinnituskatseid ja -menetlusi, 
sealhulgas kasutusel olevate sõidukite 
vastavuskatseid ja tegelikus liikluses 
tekkivate heitkoguste katseid, ning võtta 
kasutusele kütuse- ja elektrienergiakulu 
jälgimise seadmed (ELT L 301, 
27.11.2018, lk 1).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määrusega (EL) 2016/64621 
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) 2016/64621 
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. Vastavustegur (CF = 1) peaks 
olema selgelt eristatud seadmetest tingitud 
veamäärast.

__________________ __________________
21 Komisjoni 20. aprilli 2016. aasta määrus 
(EL) 2016/646, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses väikeste 

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

sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 6) 
heitega (ELT L 109, 26.4.2016, lk 1).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) 13. detsembril 2018 võttis 
Üldkohus liidetud kohtuasjades T-339/16, 
T-352/16 ja T-391/1622 vastu otsuse seoses 
hagiga määruse (EL) 2016/646 
tühistamiseks. Üldkohus tühistas määruse 
(EL) 2016/646 selle osa, millega määrati 
kindlaks vastavustegurid, mida kasutatakse 
selleks, et hinnata RDE-katse tulemuste 
vastavust määruses (EÜ) nr 715/2007 
sätestatud heite piirnormidele. Kohus 
leidis, et vastavustegurid võib kehtestada 
ainult seadusandja, kuna need on seotud 
määruse (EÜ) nr 715/2007 olulise osaga.

(7) 13. detsembril 2018 võttis 
Üldkohus liidetud kohtuasjades T-339/16, 
T-352/16 ja T-391/1622 vastu otsuse seoses 
hagiga määruse (EL) 2016/646 
tühistamiseks. Üldkohus tühistas määruse 
(EL) 2016/646 selle osa, millega määrati 
kindlaks vastavustegurid ja veamäärad, 
mida kasutatakse selleks, et hinnata RDE-
katse tulemuste vastavust määruses (EÜ) 
nr 715/2007 sätestatud heite piirnormidele. 
Kohus leidis, et vastavustegurid ja 
veamäärad võib kehtestada ainult 
seadusandja, kuna need on seotud määruse 
(EÜ) nr 715/2007 olulise osaga. Selle 
kohtuotsuse peale on esitatud 
apellatsioonkaebus.

__________________ __________________
22 13. detsembri 2018. aasta kohtuotsus 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja 
Ayuntamiento de Madrid vs. komisjon, T-
339/16, T-352/16 ja T-391/16, 
EU:T:2018:927.

22 13. detsembri 2018. aasta kohtuotsus 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles ja 
Ayuntamiento de Madrid vs. komisjon, T-
339/16, T-352/16 ja T-391/16, 
EU:T:2018:927.

Muudatusettepanek 6

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, 

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

erinevad, on asjakohane võtta määruses 
(EÜ) nr 715/2007 kasutusele täpselt samad 
vastavustegurid ja PEMSi veamäär.

Muudatusettepanek 7

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. 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, 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 veamäära igal aastal 
jälgima, pidades silmas sõidukite ja 
heitkoguste mõõtmise süsteemide (PEMS) 
tehnika arengut ning võtma neid arvesse 
tulevastes õigusaktides.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9a) Et vältida õiguskindlusetust alates 
1. septembrist 2017 juba antud 
tüübikinnituste ja tulevaste 
tüübikinnituste puhul, on väga oluline 
taastada kõik varem vastu võetud 
vastavustegurid ja veamäärad, muutmata 
üldist näitajat, eriti arvestades, et tootjad 
on oma sõidukid juba projekteerinud, 
võttes arvesse varem vastu võetud 
tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste 
RDE (tegelikus liikluses tekkivate 
heitkoguste) menetlust. Veamäära 
vähendamiseks kutsutakse komisjoni üles 
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võtma arvesse kõiki Euroopa 
Standardikomitee (CEN) poolt vastu 
võetud standardeid standardmenetluse 
kohta, et hinnata RDE 
mõõtemääramatust seoses gaasiliste ja 
tahkete osakeste heitega. Seepärast volitab 
komisjon Euroopa Standardikomiteed 
töötama välja PEMS-tulemuse standardi 
PEM-süsteemide individuaalsete 
veamäärade kindlaksmääramiseks. Enne 
PEMSi tulemuslikkuse standardi 
kohaldamist kohustub komisjon veamäära 
iga-aastaselt läbi vaatama ja seda 
ajakohastama alles siis, kui 
mõõtmistehnoloogiat on parandatud.

Muudatusettepanek 9

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, 

(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. Samuti peaks 
delegeerimine hõlmama määruse (EÜ) 
nr 715/2007 muutmist, et korrigeerida 
veamäärasid, et võtta arvesse 
kaasaskantava heitemõõtmissüsteemi 
tehnilist arengut. On eriti oluline, et 
komisjon korraldaks oma ettevalmistava 
töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 
kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 
kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
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ning et muuta tahkete osakeste massi 
põhiseid piirnorme ja kehtestada tahkete 
osakeste arvulised piirnormid. On eriti 
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 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.

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.

Muudatusettepanek 10

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. 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 või seal, kus see on 
täpsustatud, vastavusteguri ja veamäära 
summaga. Tulemus peab järgima 
nimetatud lisa tabelis 2 sätestatud Euro 6 
heite piirnorme.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 715/2007
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootja varustab sõidukid selliselt, et 
komponendid, mis võivad mõjutada 
heitmeid, oleksid konstrueeritud, 
valmistatud ja kokku monteeritud selliselt, 
et sõiduk on normaalse kasutamise korral 
kooskõlas käesoleva määrusega.“;

1. Tootja varustab sõidukid selliselt, et 
komponendid, mis võivad mõjutada 
heitmeid, oleksid konstrueeritud, 
valmistatud ja kokku monteeritud selliselt, 
et sõiduk on normaalse kasutamise korral 
kooskõlas käesoleva määrusega. Tootja 
tagab ka saastetõrjeseadmete töökindluse 
ja püüab vähendada nende seadmete 
varguse või rikkumise ohtu.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 715/2007
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud 
õigusakte, et võtta vastu järgmised 
meetmed, mis põhinevad sõidukeid 
käsitlevate eeskirjade ühtlustamise 
ülemaailmse foorumi egiidi all läbiviidava 
ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 
tahkete osakeste mõõtmise programmi 
tulemustel, vähendamata liidus 
keskkonnakaitse taset:

2. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud 
õigusakte:

a) Muuta käesolevat määrust, et 
vaadata läbi I lisas sätestatud tahkete 
osakeste massi ja osakeste arvu 
piirnormid;

a) muuta käesolevat määrust, et 
vaadata läbi I lisa tabelis 2a sätestatud 
saasteainepõhiseid veamäärad, pidades 
silmas tehnika arengut, võttes arvesse 
kaasaskantavate heitemõõtmissüsteemide 
(PEMS) kasutamisega seotud tehnilist 
ebakindlust;

b) täiendada käesolevat määrust, 
võttes vastu tahkete osakeste arvu 
läbivaadatud mõõtmiskorra.

b) täiendada käesolevat määrust, et 
kohandada menetlusi, katseid ja nõudeid 
ning heitkoguste mõõtmiseks kasutatavaid 
katsetsükleid, et õigesti kajastada 
tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid.
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Muudatusettepanek 13

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 vaadata läbi I lisa tabelis 2a 
sätestatud saasteainepõhised veamäärad, 
pidades silmas tehnika arengut, võttes 
arvesse kaasaskantavate 
heitemõõtmissüsteemide (PEMS) 
kasutamisega seotud tehnilist ebakindlust;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 715/2007
Artikkel 14 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Artiklisse 14 lisatakse järgmine 
lõige:
5a. komisjon võtab arvesse kõiki Euroopa 
Standardikomitee (CEN) poolt vastu 
võetud standardeid, millega nähakse ette 
tehniliselt põhjendatud lähenemisviis 
RDE mõõtemääramatuse hindamiseks 
seoses gaasiliste ja tahkete osakeste 
heitega, eesmärgiga nõuda sellise 
standardi kasutamist käesoleva määruse 
alusel, et pädev asutus saaks kontrollida 
PEMS-rakenduste konkreetset 
mõõtemääramatuse määra ja kaaluda, 
kas see on piisav käesoleva määruse I lisa 
tabelis 2a esitatud konkreetsete 
veamäärade asendamiseks või 
täiendamiseks.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 715/2007
I lisa – tabel 2 a

Komisjoni ettepanek

Tabel 2a. Tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste vastavustegurid

Lämmastikoksi
idid (NOx)

Tahkete 
osakeste arv 
(PN)

Süsinikmonook
siid (CO)(1)

Süsivesinike 
koguheide 
(THC)

Süsivesinikud 
ja 
lämmastikoksii
did (THC + 
NOx) kokku

CFpollutant-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) CFpollutant-final — vastavustegur, mida kasutatakse Euro 6 heitkoguste piirnormide järgimise 
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

Tabel 2a. Tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste vastavustegurid(0a)

Lämmastikoksi
idid (NOx)

Tahkete 
osakeste arv 
(PN)

Süsinikmonook
siid (CO)(1)

Süsivesinike 
koguheide 
(THC)

Süsivesinikud 
ja 
lämmastikoksii
did (THC + 
NOx) kokku

CFpollutant-final 
(2) 1 + marginaal, 

kusjuures 
marginaal = 

0,43

..1 + marginaa
l, kusjuures 
marginaal = 

0,5
CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1 + marginaal, 
kusjuures 

marginaal = 
0,5 

(0a) Selleks et kontrollida PEM-süsteemide individuaalset veamäära käesoleva määruse lisa 
tabelis 2a esitatud marginaalide täiendamiseks või asendamiseks, võtab komisjon arvesse kõiki 
CEN-standardeid, millega nähakse ette tehniliselt usaldusväärne lähenemisviis RDE mõõtmise 
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veamäära hindamiseks seoses gaasiliste ja tahkete osakeste heite (NOx ja PN) mõõtmisega, et 
määrata kindlaks PEMS-standard.
(1) CO heide mõõdetakse ja registreeritakse kõigi RDE-katsete puhul.
(2) CFpollutant-final — vastavustegur, mida kasutatakse Euro 6 heitkoguste piirnormide järgimise 
kontrollimiseks, väljendatud sõiduki saastaine tulemuse sihtväärtuse summana ja võttes arvesse 
mobiilse heitemõõtmissüsteemi (PEMS) kasutamisega seotud tehnilist ebakindlust, s.t veamäära.
(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.
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