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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heidetega 
(Euro VI) ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust
(KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0851);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon 
esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0007/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
transpordi- ja turismikomisjoni ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi 
(A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Et tagada üliväikeste tahkete osakeste 
(PM 0,1 µm ja alla selle) heitkoguste 
vähendamine, peaks komisjonile andma 
volituse tahkete osakeste heitkoguste 
arvulise arvestuse kasutuselevõtuks lisaks 
praegu kasutatavale massil põhinevale 
arvestusele. Tahkete osakeste heitkoguste 
arvuline arvestus peaks tuginema ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjoni tahkete 
osakeste mõõtmise programmi tulemustele 
ja olema kooskõlas praeguste 

(11) Et tagada üliväikeste tahkete osakeste 
(PM 0,1 µm ja alla selle) heitkoguste 
vähendamine, peaks komisjonile andma 
volituse tahkete osakeste heitkoguste 
arvulise arvestuse kasutuselevõtuks lisaks 
praegu kasutatavale massil põhinevale 
arvestusele. Tahkete osakeste heitkoguste 
arvuline arvestus peaks tuginema ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjoni tahkete 
osakeste mõõtmise programmi tulemustele 
ja olema kooskõlas praeguste 
ambitsioonikate keskkonnaeesmärkidega. 
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ambitsioonikate keskkonnaeesmärkidega. Tahkete osakeste arv peaks olema 
kindlaks määratud rakendusmeetmete 
väljatöötamise raames 1. aprilliks 2009.

Or. de

Selgitus

Tahkete osakeste arvu kasutuselevõtt on oluline diiselmootorite tahkete osakeste suletud 
filtrite kasutamise tagamiseks. Erinevalt teatavatest avatud filtritest ei lase suletud filtrid läbi
ühtegi üliväikest tahket osakest. Üliväikesed tahked osakesed on eriti kergesti sissehingatavad 
ja ohustavad tervist seetõttu märkimisväärselt.

.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Komisjon peaks kasutusele võtma 
ülemaailmsed ühtlustatud sõidutsüklid 
katsemenetluses, mis on aluseks heidete 
tüübikinnitust käsitlevatele EÜ määrustele. 
Tuleks kaalutleda ka kaasaskantavate 
heitkoguste mõõtmise süsteemide 
kasutamist töötavate sõidukite tegelike 
heitkoguste kontrollimiseks ja tsükli 
mittetöötava osa heidete (OCE) 
kontrollimenetluse kasutuselevõtmist.

(12) Komisjon peaks kasutusele võtma 
ülemaailmsed ühtlustatud sõidutsüklid 
katsemenetluses, mis on aluseks heidete 
tüübikinnitust käsitlevatele EÜ määrustele. 
Tuleks rakendada ka kaasaskantavate 
heitkoguste mõõtmise süsteemide 
kasutamist töötavate sõidukite tegelike 
heitkoguste kontrollimiseks ja tsükli 
mittetöötava osa heidete (OCE) 
kontrollimenetluse kasutuselevõtmist.

Or. de

Selgitus

Heitkoguste mõõtmine tegelikus tööolukorras näitab tihti olulisi erinevusi kontrolltsüklis 
mõõdetud arvudest. Et vältida olukorda, kus sõidukid konstrueeritakse spetsiaalselt 
kontrolltsükli jaoks ja ülejäänud ajal paiskavad nad õhku rohkem heiteid, on kaasaskantavate 
heitkoguste mõõtmise süsteemide kasutamine ja tsükli mittetöötava osa heidete (OCE) 
kontrollimine vältimatu.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Diiselmootorite tahkete osakeste 
filtrite paigaldamine raskeveokitele võib 
suurendada NO2 heitkoguseid. Õhusaaste 
vähendamise temaatilise strateegia 
raames peaks komisjon seetõttu välja 
töötama õigusakti ettepaneku täiendavat 
paigaldamist käsitlevate siseriiklike 
õigusaktide ühtlustamiseks ja tagama, et 
seejuures järgitakse keskkonnakaitse 
nõudeid.

Or. de

Selgitus

Paljudel linnadel ja omavalitsustel tekib raskusi tulevastest õhukvaliteedi direktiivi NO2
piirväärtustest kinnipidamisega. Allikapõhiste heitkoguste vähendamise tagamiseks on 
seetõttu oluline reguleerida ka kasutusel olevate sõidukite moderniseerimine.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Et jälgida kõnealuse sektori osa 
globaalses kasvuhoonegaaside (GHG) 
heites, peaks komisjon võtma kasutusele 
raskeveokite kütusetarbimise ja 
süsinikdioksiidi heitkoguste mõõtmise.

(14) Et jälgida kõnealuse sektori osa 
globaalses kasvuhoonegaaside (GHG) 
heites, peaks komisjon võtma kasutusele 
raskeveokite kütusetarbimise ja 
süsinikdioksiidi heitkoguste mõõtmise. 
Vajaduse korral peaks komisjon esitama 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile 
õigusakti ettepaneku raskeveokite 
süsinikdioksiidi heitkoguste reguleerimise 
kohta.

Or. de
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Selgitus

Juhul, kui jälgimisel peaks täheldatama murettekitavaid väärtusi, peaks komisjon esitama 
nõukogule ja parlamendile õigusakti ettepaneku süsinikdioksiidi heitkoguste reguleerimise 
kohta.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Komisjonile tuleks eelkõige anda 
volitused kehtestada I lisas tahkete 
osakeste heitkoguste arvuline piirväärtus, 
määratleda NO2 komponendi lubatud tase 
NOx piirväärtuses, kehtestada 
erimenetlused, katsed ja nõuded 
tüübikinnituseks, samuti tahkete osakeste 
arvu mõõtmise kord, ja võtta meetmed 
tsükli mittetöötava osa heidete, sõidukite 
remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse 
ning heidete mõõtmiseks kasutatavate 
katsetustsüklite kohta. Et need meetmed on 
üldise reguleerimisalaga ja on ette nähtud
käesoleva määruse täiendamiseks uute
vähemoluliste osade lisamisega, tuleb need 
vastu võtta kooskõlas otsuse 1999/468/EÜ 
artikli 5 lõikes a sätestatud õigusliku 
kontrollmenetlusega.

(24) Komisjonile tuleks eelkõige anda 
volitused kehtestada I lisas tahkete 
osakeste heitkoguste arvuline piirväärtus, 
määratleda vajaduse korral NO2
komponendi lubatud tase NOx
piirväärtuses, kehtestada erimenetlused, 
katsed ja nõuded tüübikinnituseks, samuti 
tahkete osakeste arvu mõõtmise kord, ja 
võtta meetmed tsükli mittetöötava osa 
heidete, kaasaskantavate heitkoguste 
mõõtmise süsteemide kasutamise,
sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
kättesaadavuse ning heidete mõõtmiseks 
kasutatavate katsetustsüklite kohta. Kuna 
need on üldmeetmed ja nende eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähemolulisi 
sätteid, täiendades seda uute vähemoluliste 
sätetega, tuleb need vastu võtta vastavalt
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Or. de

Selgitus

Heitkoguste mõõtmine tegelikus tööolukorras näitab tihti olulisi erinevusi kontrolltsüklis 
mõõdetud arvudest. Et vältida olukorda, kus sõidukid konstrueeritakse spetsiaalselt 
kontrolltsükli jaoks ja ülejäänud ajal paiskavad nad õhku rohkem heiteid, on kaasaskantavate 
heitkoguste mõõtmise süsteemide kasutamine ja tsükli mittetöötava osa heidete (OCE) 
kontrollimine vältimatu.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – sissejuhatav osa ja punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab vastavalt direktiivi 
2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 viidatud 
menetlusele meetmed käesoleva artikli 
rakendamiseks. Need meetmed on seotud:

4. Komisjon võtab vastavalt direktiivi 
2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 viidatud 
menetlusele meetmed käesoleva artikli 
rakendamiseks. Need meetmed peavad 
olema esitatud hiljemalt 1. aprilliks 2009 
ja need puudutavad: 

a) summutitorust väljuvate heitgaasidega, 
sealhulgas katsetsüklite, tsükli mittetöötava 
osa heidete, tahkete osakeste arvu, 
tühikäigul väljuvate heidete, heitgaaside 
suitsususe ja saastetõrjeseadmete õige
toimimise ja regenereerimisega;

a) summutitoru heitgaase, sealhulgas 
katsetsükleid, kaasaskantavate heitkoguste 
mõõtmise süsteemide kasutamist töötavate 
sõidukite tegelike heitkoguste 
kontrollimiseks, tsükli mittetöötava osa 
heidete kontrollimist ja piiramist 
vastavuse tagamiseks I lisas sätestatud 
heitkoguste piirväärtustele, tahkete 
osakeste arvu piirväärtuste kehtestamist 
kooskõlas praeguste ambitsioonikate 
keskkonnakaitsenõuetega, tühikäigul 
väljuvaid heiteid, heitgaaside suitsusust ja 
saastetõrjeseadmete õiget toimimist ja 
regenereerimist;

Or. de

Selgitus

1. aprilliks 2009 tuleks esitada rakendusmeetmed, et tootjatel ja tarnijatel oleks kõik andmed 
sõidukite õigeaegseks nõuetekohaseks ajakohastamiseks. Heitkoguste mõõtmine tegelikus 
tööolukorras näitab tihti olulisi erinevusi kontrolltsüklis mõõdetud arvudest. Et vältida 
olukorda, kus sõidukid konstrueeritakse spetsiaalselt kontrolltsükli jaoks ja ülejäänud ajal 
paiskavad nad õhku rohkem heiteid, on kaasaskantavate heitkoguste mõõtmise süsteemide 
kasutamine ja tsükli mittetöötava osa heidete (OCE) kontrollimine vältimatu.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib vastavalt direktiivi Komisjon võib vastavalt direktiivi 
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2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 viidatud 
menetlusele võtta teisi meetmeid, mis on 
seotud erimenetluste, katsete ja nõuetega 
tüübikinnituseks.

2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 viidatud 
menetlusele võtta teisi meetmeid, mis on 
seotud erimenetluste, katsete ja nõuetega 
tüübikinnituseks, peegeldamaks tehnika 
arengut valdkondades, mida hõlmavad 
olemasolevad sätted, vähendamata 
seejuures praegust keskkonnaalaste 
ambitsioonide taset. Need meetmed tuleb 
võtta 1. aprilliks 2009.

Or. de

Selgitus

Komiteemenetluse alusel ei tohiks kasutusele võtta uusi elemente ja tuleb tagada olemasoleva 
kõrge keskkonnakaitse taseme püsimajäämine.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sõidukite kasutajad tagavad, et sõidukit
ei juhitaks ilma reaktiivi kasutamiseta.

2. Tootjad tagavad, et sõidukiga ei saa 
sõita ilma reaktiivi kasutamiseta.

Or. de

Selgitus

Seadusandluse praeguses olukorras võivad sõidukid ka ilma reaktiivita veel sõita ja 
paiskavad seega õhku rohkem saasteaineid kui I lisas sätestatud. Selle takistamiseks peaksid 
tootjad tulevikus tagama, et sõidukitega ei saa ilma reaktiivi kasutamiseta enam sõita.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. oktoobrist 2014 loevad 
riigiasutused direktiivi 2007/46/EÜ artikli 
26 tähenduses kehtetuks nende uute 
sõidukite vastavustunnistuse, mis ei ole 

2. Alates 1. aprillist 2013 loevad 
riigiasutused direktiivi 2007/46/EÜ artikli 
26 tähenduses kehtetuks nende uute 
sõidukite vastavustunnistuse, mis ei ole 
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kooskõlas käesoleva määrusega ja 
keelavad heidetega seotud põhjustel nende 
registreerimise, müügi ja 
kasutuselevõtmise.

kooskõlas käesoleva määrusega, ja 
keelavad heidetega seotud põhjustel nende 
registreerimise, müügi ja 
kasutuselevõtmise.

Or. de

Selgitus

Varasem rakenduskuupäev on tehniliselt teostatav ja jätab komisjonile piisavalt aega 
rakendusmeetmete vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need soodustused kehtivad kõikide 
käesolevale määrusele vastavate uute 
sõidukite suhtes, mida pakutakse müügiks 
asjaomase liikmesriigi turul. Kuid nende 
soodustuste kehtivus lõpeb hiljemalt 1. 
oktoobril 2014.

Need soodustused kehtivad kõikide 
käesolevale määrusele ja selle 
rakendusmeetmetele vastavate uute 
sõidukite suhtes, mida pakutakse müügiks 
asjaomase liikmesriigi turul. Kuid nende 
soodustuste kehtivus lõpeb hiljemalt 1. 
aprillil 2013.

Or. de

Selgitus

Varasem rakenduskuupäev on tehniliselt teostatav ja jätab komisjonile piisavalt aega 
rakendusmeetmete vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõidukite kasutajate poolt toimepandud 
karistatav rikkumine on ka ilma 
reaktiivita sõiduki juhtimine.

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

Seadusandluse praeguses olukorras võivad sõidukid ka ilma reaktiivita veel sõita ja 
paiskavad seega õhku rohkem saasteaineid kui I lisas sätestatud. Selle takistamiseks peaks 
tootjatele kehtestatama kohustus tagada, et sõidukitega ei saa ilma reaktiivi kasutamiseta 
enam sõita.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pärast seda, kui sõidukeid käsitlevate 
eeskirjade ühtlustamise ülemaailmse 
foorumi egiidi all läbiviidava ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjoni tahkete 
osakeste mõõtmise programm lõpule 
jõuab, võtab komisjon ühenduse 
keskkonnakaitse taset vähendamata 
järgmised meetmed:

1. Pärast seda, kui sõidukeid käsitlevate 
eeskirjade ühtlustamise ülemaailmse 
foorumi egiidi all läbiviidava ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjoni tahkete 
osakeste mõõtmise programmi vastavad 
osad lõpule jõuavad, ja hiljemalt 1. 
aprilliks 2009 võtab komisjon ühenduse 
keskkonnakaitse taset vähendamata 
järgmised meetmed:

Or. de

Selgitus

1. aprilliks 2009 tuleks esitada rakendusmeetmed, et tööstusel oleks kõik andmed sõidukite 
õigeaegseks nõuetekohaseks ajakohastamiseks.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon jälgib artikli 3 lõikes 2 
loetletud saasteaineid. Kui komisjon 
järeldab, et on asjakohane reguleerida 
täiendavate saasteainete heitkoguseid, 
muudab ta käesolevat määrust vastavalt.

4. Komisjon jälgib artikli 3 lõikes 2 
loetletud saasteaineid. Kui komisjon 
järeldab, et on asjakohane reguleerida 
täiendavate saasteainete heitkoguseid, 
esitab ta Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku käesoleva määruse
muutmiseks.
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Or. de

Selgitus

Kui komisjon peaks olema seisukohal, et on vaja reguleerida täiendavate saasteainete 
heitkoguseid, peaks see toimuma kaasotsustamismenetluse raames.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõukogu direktiiv 80/1269/EMÜ, 
komisjoni direktiivid 88/195/EMÜ, 
97/21/EÜ, 1999/99/EÜ ja 2005/78/EÜ ning 
direktiiv 2005/55/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. oktoobrist 2014.

1. Nõukogu direktiiv 80/1269/EMÜ, 
komisjoni direktiivid 88/195/EMÜ, 
97/21/EÜ, 1999/99/EÜ ja 2005/78/EÜ ning 
direktiiv 2005/55/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. aprillist 2013.

Or. de

Selgitus

Varasem rakenduskuupäev on tehniliselt teostatav ja jätab komisjonile piisavalt aega 
rakendusmeetmete vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrust kohaldatakse alates 1. aprillist 
2013, kuid artikli 8 lõiget 3 ja artiklit 10 
kohaldatakse nende jõustumisest alates 
ning II lisa punkte 1(a)(i), 1(b)(i), 2(a), 
3(a)(i), 3(b)(i), 3(c)(i) ja 3(d)(i)
kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2014.

Määrust kohaldatakse alates 1. aprillist 
2012, kuid artikli 8 lõiget 3 ja artiklit 10 
kohaldatakse nende jõustumisest alates 
ning II lisa punkti 1 alapunkti a alapunkti i, 
punkti 1 alapunkti b alapunkti i, punkti 2 
alapunkti a, punkti 3 alapunkti a alapunkti 
i, punkti 3 alapunkti b alapunkti i, punkti 3 
alapunkti c alapunkti i ja punkti 3 
alapunkti d alapunkti i kohaldatakse alates 
1. aprillist 2013.

Or. de
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Selgitus

Varasem rakenduskuupäev on tehniliselt teostatav ja jätab komisjonile piisavalt aega 
rakendusmeetmete vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa
Komisjoni ettepanek

I LISA 

Euro VI kohased heitkoguste piirväärtused 

Piirväärtused
(CO) 

(mg/km)
Kogu 

süsivesi
nike 
mass 
THC 

(mg/km)

Mitteme
taansete 
süsivesi

nike 
mass 

NMHC 
(mg/km)

CH4 
(mg/km)

NOX (3) 
(mg/km)

NH3 
(ppm)

Tahkete 
osakeste 

mass 
PM 

(mg/km)

Tahket
e 

osakest
e (1) 

arv PM 
(mg/km

)
Euroop

a 
statsio
naarne 
katse 

tsükkel 
ESC 
(CI)

1500 130 400 10 10

Euroop
a 

siirdek
atsetsü

kkel 
ETC 
(CI)

4000 160 400 10 10

Euroop
a 

siirdek
atsetsü

kkel 
ETC 
(PI) 

4000 160 500 400 10 10

Ülema
ailmse
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d 
ühtlust
atud 

püsiva
d 

sõiduts
üklid 

WHSC 
(2)

Ülema
ailmse

d 
ühtlust
atud 

muutu
vad 

sõiduts
üklid 

WHTC 
(2)

Märkus:
PI = ottomootor, 
CI = diiselmootor
(1) Arvuline norm määratakse kindlaks hiljem.
(2) Ülemaailmsete ühtlustatud püsivate ja muutuvate sõidutsüklite piirväärtused võetakse kasutusele hiljem, kui on määratud 
korrelatsioonitegurid praeguste Euroopa statsionaarse katse tsükli ja Euroopa siirdekatsetsükli vahel. 
(3) NO2 komponendi lubatud taseme NOx piirväärtuses võib kindlaks määrata hiljem. 

Muudatusettepanek

I LISA 

Euro VI kohased heitkoguste piirväärtused

Piirväärtused
CO 

(mg/kW
h)

Kogu 
süsivesi

nike 
mass 
THC 

(mg/kW
h)

Mitteme
taansete 
süsivesi

nike 
mass 

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Tahkete 
osakeste 

mass 
PM 

(mg/kW
h)

Tahket
e 

osakest
e (1) 

arv PM 
(tk/kW

h)

Euroop
a 

statsio
naarne 
katse 

tsükkel 

1500 130 400 10 5
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ESC 
(CI)

Euroop
a 

siirdek
atsetsü

kkel 
ETC 
(CI)

4000 160 400 10 5

Euroop
a 

siirdek
atsetsü

kkel 
ETC 
(PI) 

4000 160 500 400 10 5

Ülema
ailmse

d 
ühtlust
atud 

püsiva
d 

sõiduts
üklid 

WHSC 
(2)

Ülema
ailmse

d 
ühtlust
atud 

muutu
vad 

sõiduts
üklid 

WHTC 
(2)

Märkus:
PI = ottomootor, 
CI = diiselmootor
1) Arvuline norm määratakse kindlaks hiljem ja hiljemalt 1. aprilliks 2009.
2) Ülemaailmsete ühtlustatud püsivate ja muutuvate sõidutsüklite piirväärtused võetakse kasutusele hiljem, kui on määratud 
korrelatsioonitegurid praeguste Euroopa statsionaarse katse tsükli ja Euroopa siirdekatsetsükli vahel, ja hiljemalt 1. aprilliks 
2009.
3) NO2 komponendi lubatud taseme NOx piirväärtuses võib kindlaks määrata hiljem, aga hiljemalt 1. aprilliks 2009.

Or. de
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Selgitus

Mõõtmised on näidanud, et tehnika praegusel tasemel on võimalik saavutada tahkete osakeste 
massi väärtus alla 10 mg/kWh. Õhku paisatav peentolm kujutab endast tõsist probleemi 
õhukvaliteedi ja inimeste tervise jaoks. Parlament on varem korduvalt rõhutanud, et see 
probleem tuleb lahendada heidete allika juures. Seega ei tuleks madalamad tahkete osakeste 
massi väärtused kasuks mitte üksnes transiidiriikidele.

1. aprilliks 2009 tuleks esitada rakendusmeetmed, et tööstusel oleks kõik andmed sõidukite 
õigeaegseks nõuetekohaseks ajakohastamiseks.
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SELETUSKIRI

Fossiilkütustel põhinevate kütuste, nagu bensiin, diislikütus ja gaas, põletamisel paisatakse 
õhku heiteid, mis on kahjulikud nii tervisele kui ka taimestikule ja loomastikule ning aitavad 
kaasa atmosfääri soojenemisele.

Keskkonnasõbralikud veoautod annavad märkimisväärse panuse õhukvaliteedi parandamisse 
Euroopas. See on tihedalt seotud Euroopa teedel liikuva mootorsõidukipargi keskmise 
vanusega. Kui veoautode keskmine vanus langeb, suureneb nende veoautode osakaal, mis 
paiskavad õhku vähem keskkonda ja tervist kahjustavaid heitgaase.

Komisjoni ettepanek

Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi ja sellel põhineva programmi „Puhas õhk 
Euroopale” (CAFE) raames esitas komisjon 2005. aasta septembris ettepaneku õhusaaste 
vähendamise temaatilise strateegia kohta. Komisjoni 21. detsembril 2007 esitatud ettepanek 
Euro VI määruse kohta on mõeldud olema üheks meetmetest, millega tagada puhas õhk.

Komisjoni ettepanekus nähakse ette ühtsete tehniliste nõuete kehtestamine raskeveokite jaoks, 
et tagada siseturu nõuetekohane toimimine ning samal ajal keskkonnakaitse kõrge tase. 
Kehtestatakse piirmäärad kahjulike ainete, nagu süsinikmonooksiidi (CO), 
lämmastikoksiidide (NOx) ja tahkete osakeste (PM) heitkoguste jaoks. Võrreldes Euro V-ga 
alandatakse lubatavat tahkete osakeste massi 66% ja NOx heitkogust 80% võrra. Et saavutada 
kõrge keskkonnakaitse tasemega nõuetekohaselt toimiva siseturu eesmärk, sisaldab komisjoni 
ettepanek ka meetmeid juurdepääsu tagamiseks sõidukite remonditeabele.

Paralleelselt käesoleva määruse ettepanekuga („poliitiline määrus”) töötatakse kahe tasandi 
põhimõttel välja „tehniline määrus”, millega kehtestatakse põhilistele nõuetele vastavad 
tehnilised tingimused.

Alates 2013. aastast asendab Euro VI määrus alates 2006. aasta novembrist kehtivad Euro IV 
kohased heitkoguste piirväärtused ja alates 2008. aasta oktoobrist kehtima hakkavad Euro V 
kohased heitkoguste piirväärtused.

Raportööri seisukoht

Raportöör avaldab kahetsust, et komisjoni ettepanek ei ole tahkete osakeste massi 
piirväärtuste kehtestamisel ambitsioonikam. Ettevalmistavate arutelude käigus selgus, et 
täiendavad piirmäärade vähendamised on vajalikud, et tagada ülipeeneid osakesi filtreerivate 
suletud filtrite kasutamine. See on tehniliselt teostatav ja seda on juba ka katseliselt mõõdetud. 
Raportöör teeb seetõttu ettepaneku minna sammu võrra kaugemale ja alandada tahkete 
osakeste massi piirväärtust komisjoni pakutud tasemelt 10 mg/kWh tasemele 5 mg/kWh. 

Komisjoni ettepanekus nähakse ette uute heitkoguste piirväärtuste sisseviimine alles alates 
2013. aastast. Varasem rakenduskuupäev on aga tehnika praeguse taseme juures võimalik. 
Seetõttu nõuab raportöör komiteemenetluse kaudu tehtavate tööde lõpetamist 1. aprilliks 
2009. 36 kuud hiljem, s.o 1. aprilliks 2012 peavad uued heitkoguste piirväärtused kehtima 
uute sõidukitüüpide suhtes ja 1. aprillil 2013 kõigi sõidukite suhtes.
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Arutelus lämmastikoksiidide üle ei tohi unustada peentolmu problemaatikat. See saastuse 
vorm on eriti tuntav suurlinnades. Tahkete osakeste arvu sisseviimine seoses tahkete osakeste 
väikese massiga tagab, et ülipeeneid osakesi õhku ei paisata. Tahkete osakeste arv tuleks 
kindlaks määrata rakendusmeetmetega.

Raportöör toetab komisjoni ettepanekus liikmesriikide jaoks edasi kehtivat võimalust 
edendada keskkonnasõbralike mootorsõidukite varajast kasutuselevõttu rahaliste soodustuste 
abil.

Komisjon on oma ettepanekus üle võtnud normide Euro 5 ja 6 sätted remonditeabele 
juurdepääsu kohta. Raportöör toetab komisjoni ettepanekut ja rõhutab, et sõltumatutel 
ettevõtjatel peab olema remondi- ja OBD-teabele samasugune standardne juurdepääs nagu 
volitatud edasimüüjatel või remonditöökodadel. Hooldus ja remont on sõiduki usaldatavuse ja 
nõuetekohase töötamise seisukohast üliolulised. Kui ka sõltumatud ettevõtjad saavad remonti 
lihtsalt teostada, lihtsustatakse juurdepääsu korrapärasele hooldusele. Korrapärane hooldus
tagab sõiduki turvalise ja keskkonnasõbraliku kasutamise ning seetõttu tuleb seda toetada.

Sõltumatult läbiviidud katsed näitavad, et heitkogused tegelikus tööolukorras võivad erineda 
kontrolltsüklis mõõdetavatest arvudest. Et tagada, et sõidukid ka väljaspool kontrolltsüklit 
piirväärtusi ei ületa, nõuab raportöör kaasaskantavate heitkoguste mõõtmise süsteemide 
kasutamist ja tsükli mittetöötava osa heidete (OCE) kontrollimenetluse kasutuselevõtmist.

Diiselmootorite tahkete osakeste filtrite paigaldamine raskeveokitele võib põhjustada 
suuremaid NO2 heitkoguseid. Paljudel linnadel ja omavalitsustel tekib raskusi tulevastest 
õhukvaliteedi direktiivi NO2 piirväärtustest kinnipidamisega. Allikapõhiste heitkoguste 
vähendamise tagamiseks on oluline reguleerida kasutusel olevate sõidukite moderniseerimine. 
Raportöör kutsub komisjoni üles töötama välja sellekohast ettepanekut.

Kliimamuutust puudutava arutelu ning väiksema kütusekulu kaudu kulude vähendamise 
valguses nõuab raportöör samuti, et komisjon esitaks mõõdetud andmeid arvesse võttes 
vajaduse korral ettepaneku raskeveokite süsinikdioksiidi heitkoguste reguleerimise kohta.

Selle üle otsustamisel, mida tuleks otsustada kaasotsustamismenetluse ning mida 
komiteemenetluse alusel, tuleb jälgida, et olulised otsused, nagu piirväärtuste sisseviimine 
uutele ainetele, võetaks vastu kaasotsustamismenetluse alusel.

Sõidukid, mille heitkoguseid vähendatakse reaktiivi kasutades, võivad praegu ka ilma selle 
reaktiivita sõita ja paisata tegelikus tööolukorras õhku heitkoguseid, mis on palju suuremad 
nõutavatest piirväärtustest. Tootjad peaksid tulevikus tagama, et sõidukitega, mille puhul 
saavutatakse EURO VI piirväärtuste täitmine nimetatud tehnoloogia abil, ei saa ilma reaktiivi 
kasutamiseta enam sõita. Sellega oleks tagatud piirväärtustest kinni pidamine.


