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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:

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 

(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 
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heitkoguste puhul ega eelkõige 
kergsõidukitesse paigaldatud bensiini 
otsesissepritsega mootorite tahkete 
osakeste puhul. Seetõttu on vaja olukorra 
parandamiseks võtta meetmeid.

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

(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, 
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 

(5) Selle tulemusena töötas komisjon 
välja uue metoodika tegelikes 
sõidutingimustes tekkivate sõidukite 
heitkoguste katsetamiseks ehk tegelikus 
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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.

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 
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).

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

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

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 

(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 
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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.

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, 
on asjakohane võtta vastavustegurid 
määruses (EÜ) nr 715/2007 kasutusele.

(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 
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 

(9) Selleks et võimaldada tootjatel 
järgida Euro 6 heitkoguste piirnorme RDE-
katsemenetluses, tuleks tegelikus liikluses 
tekkivate heitkoguste katses kasutatavad 
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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.

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 
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.
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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, 
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 

(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 
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.
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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
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.
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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.

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 

b) millega muudetakse käesolevat 
määrust, et vaadata läbi I lisa tabelis 2a 
sätestatud saasteainepõhised veamäärad, 
pidades silmas tehnika arengut, võttes 
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vastavustegureid tehnika arenguga; 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.

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 + 
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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 
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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