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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 
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
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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 692/20084 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 
(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 

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 
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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).

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, 
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.
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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 
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 

(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 
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 
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dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende ekspertidel peaks 
olema pidev juurdepääs komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutele, millel 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

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 
tähelepanu VKEde erivajadustele.

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 
erivajadustele.

Selgitus

Muudatus on vajalik kohaldamisala täiustamiseks.
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