
PA\1194537ET.docx PE644.889v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Transpordi- ja turismikomisjon

2019/0101(COD)

18.12.2019

ARVAMUSE PROJEKT
Transpordi- ja turismikomisjon

Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

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



PE644.889v01-00 2/9 PA\1194537ET.docx

ET

PA_Legam



PA\1194537ET.docx 3/9 PE644.889v01-00

ET

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. 
Kohtuotsuse apellatsioonkaebuse menetlemine on pooleli. 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 
heitkoguste puhul ega eelkõige 
kergsõidukitesse paigaldatud bensiini 
otsesissepritsega mootorite tahkete 
osakeste puhul. Seetõttu on vaja olukorra 

(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 



PE644.889v01-00 4/9 PA\1194537ET.docx

ET

parandamiseks võtta meetmeid. osakeste puhul. Seetõttu on vaja heite 
täiendavaks vähendamiseks võtta 
meetmeid.

Or. de

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

Or. de

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) 
2016/4276 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 määrusega 
(EL) 2017/11548 ja määrusega 
2018/18328a.

__________________ __________________
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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 
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).

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 
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).

Or. de
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Selgitus

Lisatud ei ole viidet neljandale tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid käsitlevale 
määrusele.

Muudatusettepanek 4

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) 2016/6469 
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 ning veamäära. Vastavustegur 
(CF = 1) peaks olema seadmetest tingitud 
veamäärast selgelt eristatud.

__________________ __________________
9 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).

9 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).

Or. de

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-391/1610 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-391/1610 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, 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. 
Selle kohtuotsuse peale on esitatud 
apellatsioonkaebus.

__________________ __________________
10 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.

10 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.

Or. de

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 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 vastavustegurid ja 
PEMSi veamäär.

Or. de

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 lõplikke vastavustegureid 
ja veamäära sõidukite ja heitkoguste 
mõõtmise süsteemide (PEMS) tehnika 
arengut silmas pidades pidevalt jälgima 
ning võtma neid arvesse tulevastes 
õigusaktides.

Or. de

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Määrus (EÜ) nr 715/2007
Tabel 2a.

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

Lämmastikoksi
idid (NOx)

Tahkete 
osakeste arv 

Süsinikmonook
siid (CO)(1)

Süsivesinike 
koguheide 

Süsivesinikud 
ja 
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(PN) (THC) lämmastikoksii
did (THC + 
NOx) kokku

CFpollutant-final 
(2) 1+0,43 1+0,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1+0,5

(1) CO-heide mõõdetakse ja registreeritakse kõigi RDE-katsete puhul.
(2) CFpollutant-final — vastavustegur, mida kasutatakse sihtväärtuse ja veamäära summana 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.“.

Or. de

Selgitus

Vastavustegur peab olema 1, millele lisandub veamäär (vastavalt 0,43 või 0,5). Need kaks 
näitajat peavad olema selgelt eristatud. Komisjoni ettepanek on eksitav, sest jääb mulje, et 
vastavustegur on kas 1,43 või 1,5.


