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Kokkuvõte 
I Halb õhukvaliteet on nii ELi kodanike kui ka poliitikakujundajate jaoks suur 
probleem. Seda seostatakse sadade tuhandete enneaegsete surmadega ning see 
tekitab majandusele märkimisväärseid kulusid. Maanteetransport on oma heitkoguste 
tõttu üks oluline õhusaaste allikas. ELi kehtestas esimese õigusakti sõidukite 
heitkoguste vähendamiseks 1970. aastal ja EURO heitenormid 1990ndate aastate 
alguses. 

II Erinevused laboris ja tegelikus liikluses mõõdetud sõidukite heitkoguste vahel 
kerkisid teravalt esile 2015. aastal, kui avastati, et Volkswageni kontsern manipuleeris 
enda sõidukite heitgaasisüsteeme (nn Dieselgate’i skandaal). Manipulatsioonidega 
püüti saavutada ametlike katsete ajal märgatavalt väiksemat heidet kui tavapärases 
sõiduolukorras. 

III Dieselgate’i käigus esile kerkinud probleemid ajendasid ELi kiirendama juba 
käimasolevaid algatusi ning võtma uusi meetmeid. Pärast seda heaks kiidetud ELi 
õigusaktide eesmärk on vältida selliste probleemide kordumist. Euroopa Parlament 
algatas probleemi uurimiseks heitkoguste mõõtmise uuringu. 

IV Käesolevas infodokumendis esitatakse Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandil 
võetud meetmed ja kirjeldatakse sõidukite heitkoguste mõõtmise süsteemis pärast 
2015. aasta septembrit tehtud muudatusi. Dokumendi eesmärk ei ole hinnata, kas 
võetud ja kavandatud meetmed on probleemi lahendanud. 

V Heitkoguste skandaal on kiirendanud mitme ELi sõidukite heitkoguste kontrollimise 
süsteemi puudutava seadusandliku muudatuse elluviimist: 

o komisjonil on nüüd õigus läbi vaadata liikmesriikide tüübikinnitusasutuste töö, 
katsetada sõidukeid, tühistada või peatada tüübikinnitused ja määrata karistusi; 

o liikmesriikides on nüüd kohustuslik katsetada sõidukeid liikluses ning seda tuleb 
teha kas kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrolli või turujärelevalve vormis; 

o kasutusele on võetud uus laborikatsete meetod, ülemaailmne ühtlustatud 
kergsõidukite katsemenetlus (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure 
(WLTP)), mis peaks kõrvaldama suure erinevuse laboris ja tegelikus liikluses 
mõõdetud CO2-heitkoguste vahel; 
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o NOx-heite mõõtmiseks on kasutusele võetud tegelikus liikluses tekkivate 
heitkoguste (RDE) katsed; 

o nüüd võivad heitkoguste katseid teha ka huvitatud kolmandad pooled. 

VI Komisjon kavatseb parandada praegust olukorda, kus sõidukite heitkoguste 
katsete andmed on piiratud, killustatud ja raskesti ligipääsetavad. Hiljutistest 
seadusandlikest meetmetest hoolimata 

o võib linnade õhukvaliteedi parandamiseks kuluda palju aastaid, kuna juba praegu 
on teedel suur hulk väga saastavaid autosid; 

o ehkki tootjad on tagasi kutsunud enam kui 10 miljonit eri marki sõidukit, näitavad 
vähesed kättesaadavad andmed, et selle mõju NOx-heitele on olnud väike; 

o kuigi RDE-katse kasutuselevõtt on diiselmootoriga autode NOx-heidet oluliselt 
vähendanud, oleks mõju olnud veelgi suurem, kui 168 mg/km asemel oleks vastu 
võetud algselt kavandatud ajutine NOx piirnorm (128 mg/km). 

VII Õigusaktides tehtud muudatustest tuleneva paranemise ilmnemiseks kulub veel 
aega. Nimetatud muudatuste tulemuslikku elluviimist võivad mõjutada järgmised 
probleemid: 

o turujärelevalve raames toimuva kontrollimise tõhusus sõltub 
liikmesriikidepoolsest korraldusest ja rakendamisest; 

o ehkki autode optimeerimise võimalusi on kitsendatud ja komisjoni hiljuti vastu 
võetud õigusaktidega on ette nähtud laborinäitajate ja tegeliku CO2-heite vahelise 
erinevuse parem jälgimine, võivad tootjad leida WLTP-põhises laborikatses uusi 
võimalusi CO2-heite vähendamiseks; 

o on oht, et tootjad optimeerivad sõidukeid RDE-katse jaoks ja et NOx-heide 
väljaspool RDE-katsetest erinevates tingimustes on endiselt kõrge. Selle ohu 
vältimiseks võiks sõidukeid liikluses katsetada RDE-parameetritest erinevates 
tingimustes; 

o hiljuti kasutusele võetud sõltumatud kolmandate isikute pakutavaid katseid 
võidakse teha vähe, kuna WLTP- ja RDE-katsed on kallid. 
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Sissejuhatus 

Õhusaaste ja kasvuhoonegaasid 

01 Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) peab õhusaastet suurimaks tervist 
ohustavaks keskkonnariskiks Euroopas1. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) hinnangul 
sureb õhusaaste tõttu iga päev rohkem kui 1000 inimest enneaegselt. ELi 
maanteetransport on märkimisväärne õhusaaste allikas. 2015. aastal põhjustas see 
39% lämmastikoksiidide (NOx) ja 11% tahkete osakeste (PM10 ja PM2.5) heitest2. 
Euroopa Kontrollikoda jõudis hiljuti järeldusele, et ELi õhukvaliteeti tuleb tõhusamalt 
käsitleda3. 

1. foto. Autod ühel Brüsseli tänaval 

 
Allikas: Euroopa Parlament.  

                                                      
1 WHO aruanne „Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of 

disease“, 2016, lk 15. 

2 EEA „Air quality in Europe — 2018 report“, 2018, lk 8, 24 ja 64. 

3 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 23/2018: „Õhusaaste: meie tervis pole ikka veel 
piisavalt kaitstud“. 

https://multimedia.europarl.europa.eu/et/exhaust-pipe-air-pollution-fine-particul-pollution-gas-fumes_20130226_Exhaust__pipe_082-Modifier_p#ssh
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250141/9789241511353-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018/at_download/file
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=46723
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=46723
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=46723
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02 Kasvuhoonegaasid soojendavad atmosfääri ja aitavad kaasa kliimamuutusele. 
Süsinikdioksiid (CO2) on suurimas koguses tekkiv kasvuhoonegaas, mis moodustab 80% 
kasvuhoonegaaside üldkogusest4. EEA andmetel suurenes aastatel 1990–2016 
maanteetranspordist tulenev kasvuhoonegaaside heide 22% ning moodustas 2016. 
aastal ligikaudu 20% ELi kasvuhoonegaaside koguheitest5. 

Sõidukite heitkoguste mõõtmine ELis 

03 Enne, kui uut sõidukimudelit võib ELis müüa, peab tootja selle esitama 
tüübikinnituseks6. Nimetatud menetlusega tõendatakse, et sõiduki prototüüp vastab 
kõikidele ELi ohutus-, keskkonna- ja tootmisnõuetele. Tootjad koguvad tavaliselt 
üksikute komponentide ja süsteemide jaoks eraldi sertifikaate enne kogu sõiduki jaoks 
tüübikinnituse taotlemist. Heitekatsed võib läbi viia mõni muu tüübikinnitusasutus 
(mitte see kes väljastab tüübikinnituse kogu sõidukile). 

04 Tüübikinnitusasutused on liikmesriikide ametiasutused, kes vastutavad uutele 
sõidukimudelitele tüübikinnituse andmise eest. Need asutused akrediteerivad tehnilisi 
teenistusi, kes tegelikult sõidukeid katsetavad. Tehnilised teenistused võivad teha 
katseid enda tegevusüksustes (kui need on olemas) või autotootjate juures. 
Tüübikinnitusi annavad liikmesriikide ametiasutused ja need kehtivad kogu ELis. 

05 Turujärelevalveasutused on liikmesriikide ametiasutused, kes vastutavad selle 
kontrollimise eest, kas nende riigi turul olevad tooted vastavad ELi standarditele. Nad 
peaksid kasutama kogu olemasolevat teavet, sh oma tootekatsete tulemusi, et teha 
kindlaks tooted, mis ohustavad tervist, ohutust või keskkonda. 
Turujärelevalveasutused võivad määrata karistusi ja keelustada lõpuks toodete müügi 
oma riigis. 

06 Sõiduautode puhul reguleerib EL õigusaktides sätestatud heitkoguste 
piirväärtuste (EURO piirnormid) abil järgmisi õhusaasteaineid: süsinikmonooksiid (CO), 
süsivesinike koguheide (THC), mittemetaansed süsivesinikud (NMHC) ja 

                                                      
4 Euroopa Kontrollikoja ülevaatearuanne „Energiat ja kliimamuutusi käsitlevad ELi meetmed“, 

2017, lk 10. 

5 EEA Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM02) ja Progress of EU 
transport sector towards its environment and climate objectives, november 2018. 

6 Uus automudel peab vastama enam kui 70 tehnilisele, ohutus- ja keskkonnanõudele (vt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2018/858 II lisa (ELT L 151, 14.6.2018, lk 1). 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-11
https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018
https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018
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lämmastikoksiidid (NOX). EL reguleerib ka õhuga edasikanduvate tahkete osakeste 
kogust, mida mõõdetakse tahkete osakeste ja tahkete osakeste arvuna. 
Tüübikinnitusmenetluse käigus katsetatakse uusi sõidukimudeleid, tagamaks, et nende 
heitkogused ei ületaks kõnealuseid piirnorme. Joonisel 1 kirjeldatakse diiselmootoriga 
sõidukite ja bensiinimootoriga autode NOx-piirnormi muutumist alates 1992. aastast. 

Joonis 1. NOx-heite EURO piirnormid koos kuupäevadega, mil need uute 
registreeritud autode jaoks kohustuslikuks muutusid 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes ELi õigusaktidele. 

07 Lämmastikoksiidid (NOx) tekivad, kui mootoris põletatakse kütust õhu 
juuresolekul. NOx on lämmastikoksiidi (NO), mis ei ole kahjulik, ja lämmastikdioksiidi 
(NO2) segu, mis põhjustab mitmesuguseid keskkonna- ja terviseprobleeme. Kahjuliku 
NO2 sisaldus NOx diiselmootori heites on palju suurem kui samaväärse bensiinimootori 
omas7. 

08 Aastate jooksul on tootjad mootorite põlemisprotsessi täiustanud ja töötanud 
heitenormide täitmiseks välja uusi heitgaasi järeltöötlusseadmeid. Nende hulka 

                                                      
7 EEA „Explaining road transport emissions“, 2016, lk 11. 
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kuuluvad diiselmootoritele8 mõeldud tahkete osakeste filtrid ja selektiivsed 
katalüütilised taandamised, mis kasutavad NOx-heite vähendamiseks karbamiidi. 

09 Diislikütus sisaldab rohkem energiat liitri kohta kui bensiin. Diiselmootorid on ka 
tarbimise seisukohast tõhusamad kui bensiinimootorid. Need kaks eelist on sundinud 
paljusid Euroopa riike pakkuma stiimuleid diiselmootorite kasutamiseks9. Ehkki 
õhusaasteaineid on võimalik oluliselt vähendada, kasutades sobivat heitgaaside 
järeltöötlustehnoloogiat, on CO2-heide otseselt proportsionaalne diislikütuse või 
bensiini tarbimisega. 

10 EL kehtestas 2009. aastal uutele sõiduautodele kohustuslikud CO2-
heitestandardid10. Neid ei kohaldata üksikute mudelite suhtes, vaid pigem autotootja 
kõigile mudelitele tervikuna (sõidukipargi keskmine heitkogus). ELis müüdud uute 
autode jaoks kehtestatud sõidukipargi keskmise CO2-heite esimene sihttase oli 
130 kg/km aastaks 2015 ning teine 95 g/km aastateks 2020–202111. Iga sõidukitootja 
kehtestatud sihttaset korrigeeritakse vastavalt tema toodetavate mudelite keskmisele 
massile. Joonisel 2 on kujutatud üheksa suurema autokontserni sõidukipargi keskmisi 
heitkoguseid aastal 2017. 

                                                      
8 Diislikütuse tahkete osakeste filtreid (DPF) hakati paigaldama mõningatele EURO 5 

diiselsõidukitele ja need muudeti kohustuslikuks EURO 6 diiselsõidukitele. Need filtrid 
vähendavad tahkete osakeste heite massi kokku ligikaudu 98% (Z. Gerald Liu, Devin R. Berg 
ja James J. Schauer „Detailed Effects of a Diesel Particulate Filter on the Reduction of 
Chemical Species Emissions“, 2008, lk 8). 

9 EEA „Explaining road transport emissions“, 2016, lk 50. 

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 443/2009, millega 
kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite 
vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames (ELT L 140, 5.6.2009, lk 1). 

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 333/2014, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 443/2009, et määrata kindlaks meetodid uute sõiduautode 
CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttaseme saavutamiseks (ELT L 103, 5.4.2014, lk 15). 

https://www.eea.europa.eu/publications/explaining-road-transport-emissions
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Joonis 2. Sõidukipargi keskmine CO2-heide autokontserni kohta aastal 
2017 

 
Allikas: Rahvusvaheline puhta transpordi nõukogu (ICCT) „CO2 emissions from new passenger cars in the 
EU: Car manufacturers’ performance in 2017“, 11.7.2018, lk 3. 

11 Joonisel 3 on näidatud erinevust laboris tüübikinnitusprotsessi käigus mõõdetud 
ja tegelikus liikluses tekkivate CO2-heitkoguste vahel. ICCT hinnang näitas, et kuigi 
tüübikinnituse CO2-väärtust suudeti aastatel 2001–2016 vähendada peaaegu 31%, siis 
liikluses vähenes see tegelikult vaid 9%. 
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Joonis 3. Keskmine tegelik CO2-heide liikluses võrreldes uute 
sõiduautode heitkogustega seotud tüübikinnituse arvnäitajatega 

 
Allikas: ICCT „From laboratory to road: a 2017 update of official and real world fuel consumption and 
CO2 values for passenger cars in Europe“, lk 5112. 

12 Parlament ja nõukogu kavatsevad vastu võtta õigusaktid, millega reguleeritakse 
sõiduautode ja kaubikute 2020. aasta järgseid CO2-heite sihttasemeid. Komisjon on 
teinud ettepaneku vähendada ajavahemikus 2021–2030 ELi väikesõidukite (sõiduautod 
ja väikesed tarbesõidukid/kaubikud) sõidukipargi keskmist CO2-heidet 30%13. 
Parlament hääletas selle määra suurendamise poolt 40%-ni14. ELi sõidukipargi uued 
2025. ja 2030. aasta sihttasemed kavatsetakse kehtestada vähendamise protsendina, 
mida kohaldatakse ELi sõidukipargi heite sihttaseme lähtepunkti suhtes, ja mis põhineb 
heitkoguste laborikatsete tulemustel. 

                                                      
12 Spritmonitor.de hinnangute ja Euroopa Keskkonnaameti tüübikinnituse andmete põhjal 

(EEA, 2016). 

13 Ettepanek määruseks, millega kehtestatakse uute sõiduautode ja uute väikeste 
tarbesõidukite heitenormid 2020. aasta järgseks ajaks, COM(2017) 676 final. 

14 Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud tekst – 2017/0293(COD). 
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https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1555248&t=d&l=en
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Nn Dieselgate’i skandaal 

13 Volkswageni heitkoguste skandaal, mida tuntakse ka Dieselgate’i nime all, sai 
alguse septembris 2015, kui Ameerika Ühendriikide keskkonnakaitseamet (EPA) 
süüdistas ametlikult Volkswagenit USA heitenormide rikkumises15. Seejärel möönis 
Volkswagen, et kogu maailmas oli 11 miljonile diiselmootoriga sõidukile paigaldatud 
katkestusseade16. Need seadmed suutsid tuvastada, kui sõidukit laboris katsetati, ning 
aktiveerisid oma heitekontrollisüsteemi, et saavutada vastavus NOx-heitenormidele. 
Laborist väljaspool lülitas seade aga heitekontrollisüsteemi välja ning sõiduk tekitas 
palju rohkem heiteid, kui Ameerika Ühendriikide õigusaktides kehtestatud NOX 
piirnormid lubasid. 

14 Isegi enne seda oli üldteada, et sõidukite NOX-heide liikluses oli palju suurem 
laboris mõõdetud heitkogustest (vt joonis 4). Skandaali käigus tuli välja, et üks selle 
erinevuse põhjustest oli katkestusseadmete kasutamine17. 

                                                      
15 EPA veebisait „Learn About Volkswagen Violations“. 

16 Volkswageni pressiavaldus, 22.9.2015. 

17 Transport & Environment Dieselgate: Who? What? How?, 2016, lk 7 

https://www.epa.gov/vw/learn-about-volkswagen-violations
http://www.volkswagenag.com/en/news/2015/9/Ad_hoc_US.html
https://www.transportenvironment.org/publications/dieselgate-who-what-how
https://www.transportenvironment.org/publications/dieselgate-who-what-how
https://www.transportenvironment.org/publications/dieselgate-who-what-how


 13 

 

Joonis 4. Euroopa diiselmootoriga sõiduautode NOx-heite (g/km) 
muutumine (tegelikkus ja piirnormid). 

 
Allikas: ICCT „Impact of improved regulation of real world NOx emissions from diesel passenger cars in 
the EU, 2015–2030“, 2016, lk 1. 

15 Jooniselt 5 on näha, et erinevused tüübikinnituses lubatud heitkoguste ja liikluses 
tekkiva heite vahel on enamiku diiselmootoriga autode puhul oluline probleem. 
Kasutasime Saksamaa valitsuselt saadud diiselmootoriga autode andmeid, mis 
põhinevad laboris ja tegelikus liikluses aastatel 2015–2016 tehtud katsetel. Joonisel on 
näidatud iga katsetatud sõidukimudeli kõrgeim ja madalaim NOx-heitkogus. See ei 
näita kõiki tulemusi. 

EURO heite piirnorm Tegelikus liikluses mõõdetud väärtused (Carslaw et al., 2011; Franco et al., 2014)

EURO 3
(2000)

EURO 4
(2005)

EURO 5
(2009)

Euro 6 (enne RDEd)
(2014)
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Joonis 5. Saksamaa transpordiministeeriumi poolt laboris ja tegelikus 
liikluses mõõdetud suurim ja väikseim NOx-heitkogus (valitud 
diiselmootoriga automudelid) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda ICCT poolt konsolideeritud Saksamaa valitsuse andmete põhjal18. 
Arvnäitajad ja read võivad olla ühtlustatud ja on lisatud üksnes näitestamiseks. 

Käesoleva infodokumendi eesmärk ja selles kasutatud 
lähenemisviis 

16 Käesolevas infodokumendis esitatakse ELi ja liikmesriikide tasandil võetud 
meetmed ja kirjeldatakse sõidukite heitkoguste mõõtmissüsteemis pärast 2015. aasta 
septembrit tehtud muudatusi. Dokumendi eesmärk ei ole hinnata, kas võetud ja 
kavandatud meetmed on probleemi lahendanud. Me keskendume diiselautode NOx-
heite mõõtmisele ja kaalume ka CO2-heite mõõtmist. 

                                                      
18 Algsed katsete tulemused avaldas internetis Saksamaa Liitvabariigi transpordi-, ehituse- ja 

linnaarengu ministeerium. ICCT on avaldanud tulemuste lühianalüüsi. 
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https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/bericht-untersuchungskommission-volkswagen.pdf?__blob=publicationFile
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17 Käesoleva infodokumendi eesmärk on teavitada avalikkust ELi vastusest 
Dieselgate’i skandaalile. Kuna seadusandlikud muudatused ei avalda lähitulevikus 
mõõdetavat mõju, koostasime auditi asemel ülevaated.  

18 Käesolevas infodokumendis esitatud teave pärineb 

o välisaruannete, uuringute, dokumentide ja artiklite läbivaatamisest; 

o ajavahemikus 2015–2018 esitatud ja vastu võetud ELi õigusaktide läbivaatamisest; 

o intervjuudest asjaomaste komisjoni peadirektoraatidega (siseturu, tööstuse, 
ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat, kliimameetmete peadirektoraat ja 
õigusküsimuste peadirektoraat), sh Teadusuuringute Ühiskeskuse külastamine 
Itaalias; 

o konsultatsioonid sidusrühmadega, näiteks Rahvusvaheline Puhta Transpordi 
Nõukogu; Transport & Enivironment ning Euroopa autotootjate ühendus); 

o ekspertide rühma kohtumine, kus osalesid keskkonnaorganisatsioonide, 
tüübikinnitusasutuste ja tehniliste teenistuste esindajad ning teadusinsenerid; 

o teabekülastused kahte liikmesriiki, kus kohtusime tüübikinnitusasutuste, ühe 
teadusinstituudi ja kahe keskkonnaagentuuri esindajatega; 

o kõikide liikmesriikide tüübikinnitusasutuste seas läbi viidud uuring (saadi 15 
vastust). 

19 Oleme käesolevat dokumenti komisjoniga kogu protsessi vältel arutanud ja 
võtnud saadud tagasisidet selle koostamisel arvesse. 
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Ülevaade Dieselgate’i skandaaliga 
seoses võetud ELi meetmetest 

Meetmete kokkuvõte 

ELi institutsioonilised meetmed 

20 Mõni aasta enne Dieselgate’i skandaali hoiatas Euroopa Komisjoni 
Teadusuuringute Ühiskeskus 2011. aastal, et laboritingimustes mõõdetud autode NOx-
heitkogused erinevad oluliselt tegelikus liikluses mõõdetud kogustest19. Seejärel 
hakkasid komisjoni talitused otsima võimalusi selle probleemi lahendamiseks. 

21 Euroopa Parlament moodustas 17. detsembril 2015 autotööstuses heitkoguste 
mõõtmise uurimiskomisjoni (EMIS), et uurida väidetavaid rikkumisi ja haldusomavoli 
ELi õiguse kohaldamisel seoses heitkoguste mõõtmisega autotööstuses. Euroopa 
Parlament võttis lõpparuande ja soovitused vastu 4. aprillil 201720. 

22 Dieselgate’i skandaali tõttu viidi seadusandlik protsess läbi kiirendatud korras ja 
kiideti heaks mitu uut õigusakti (vt I lisa). Osa õigusaktidest jõustub alles 2020. aasta 
septembris. Komisjon peab vastu võtma märkimisväärse arvu rakendusmäärusi. 

23 Komisjon esitas järelaruande Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjonile 17. oktoobril 201821. Tabelis 1 on loetletud peamised 
puudused, mida Euroopa Parlament ELi sõidukite heitkoguste mõõtmise süsteemis 
leidis, ja kuidas komisjon kavatseb neid käsitleda. Tabelis näidatakse ka seda, kus me 
neid punkte käesolevas dokumendis käsitleme. 

                                                      
19 Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus: „Analyzing on-road emissions of light-duty 

vehicles with Portable mission Measurement Systems (PEMS)“, 2011. 

20 Report on the inquiry into emission measurements in the automotive sector. 

21 Komisjoni vastused Euroopa Parlamendi soovitustele. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0049&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/155520/State_of_play_recall_actions_EC_SPI_2018_43_EN.pdf
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Tabel 1. Euroopa Parlamendi EMIS-uurimise käigus tuvastatud peamised 
puudused ja komisjoni võetud meetmed 

Puuduste kirjeldus Komisjoni võetud meetmed nende 
kõrvaldamiseks 

Vt meie 
dokumendi 

punkt 

NEDC-põhine laborikatse ei kajasta 
tegelikke sõidutingimusi ning 
võimaldab paindlikkust, mis 
suurendab erinevust tegelikus 
liikluses ja laboris mõõdetud CO2-
heite vahel. 

Uue laborikatsega võeti kasutusele 
ülemaailmne ühtlustatud 
kergsõidukite katsemenetlus 
(Worldwide harmonised Light vehicles 
Test Procedure (WLTP))  

30–35 
 

Tegelikud NOx-heitkogused ületavad 
piirnorme märkimisväärselt 

Tegelikus liikluses tekkivate 
heitkoguste (RDE) katsete 
kasutuselevõtt 

36–39 

Enamik autotootjatest kasutab 
katkestusseadmeid; 
tüübikinnitusasutused ei teinud 
nende avastamiseks kontrolle. 

Meetodid, mis on välja töötatud 
katkestusseadmete avastamiseks, 
sealhulgas muudetud RDE-katse ja 
üllatuskatsed 

40–41 

Tootjatelt ei nõuta heitestrateegiate 
avalikustamist 

Kohustuslik nõue, et tootja 
deklareeriks kõik peamised ja 
täiendavad heitestrateegiad  

41 

Pärast tüübikinnituse saamist 
sõidukeid ei kontrollita 

Kasutusel olevate sõidukite 
vastavuskontrolli uued eeskirjad; 
turujärelevalvetoimingud võetakse 
kasutusele 2020. aastal 

46–52 

Puudub konkreetne ELi järelevalve 
sõidukite tüübikinnituse üle ja 
õigusaktide jõustamine on nõrk 

Komisjon võib tüübikinnituse peatada 
ja tühistada ning kehtestada 
tootjatele sanktsioonid; loodi foorum, 
mille eesmärk on edendada parimaid 
tavasid ja ühtlustada rakendamist 
liikmesriikides 

53–55 

Katsetatud sõidukite kohta puuduvad 
läbipaistvad andmed 

Tootjad on kohustatud avalikustama 
andmed, mis on vajalikud kolmandate 
isikute tehtavate katsete jaoks 

56–58 

Ebapiisav teave selle kohta, kuidas 
liikmesriigid tegelesid 
katkestusseadmeid sisaldavate 
sõidukitega 

Komisjon käivitas sõidukite 
tagasivõtmise keskse teabeplatvormi 

63–64 

Puudub ühtne ELi õigusraamistik 
tarbijatele hüvitise maksmiseks 

Komisjoni ettepanek tarbijate 
kollektiivse hüvitamise 
mehhanismide kohta 

70–72 

Allikas: Euroopa Parlamendi EMIS-aruanne ja soovitused ning komisjoni vastus sellele. 
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24 2015. aasta novembris algatas Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) Euroopa 
Investeerimispanga (EIP) poolt Volkswagenile antud 400 miljoni euro suuruse laenu 
uurimise. Kuigi laen oli mõeldud keskkonna- ja kütusesäästlikumate mootoriosade 
arendamiseks sõiduautodele ja tarbesõidukitele, väideti, et EIP projekti raames tegeleti 
ka katkestusseadmete väljatöötamisega. OLAF lõpetas uurimise 2017. aasta juulis ja 
soovitas EIP-l meetmeid võtta. EIP teatas, et rakendab praegu meetmeid vastavalt 
soovitustele. 2018. aastal algatas komisjon ametliku põhjaliku uurimise, et hinnata, kas 
BMW, Daimler ja VW kontsern leppisid kokku mitte konkureerida üksteise vastu 
bensiini- ja diiselautode heitgaaside vähendamise süsteemide väljatöötamisel ja 
kasutuselevõtul22. 

Liikmesriikide reageering skandaalile 

25 Teatavate liikmesriikide23 tüübikinnitusasutused reageerisid Volkswageni 
heitkoguste skandaalile diiselmootoriga sõiduautode uuesti katsetamisega, eelkõige 
nende sõidukite puhul, mille jaoks nad olid väljastanud tüübikinnitustunnistused. Need 
katsed näitasid, et peaaegu kõigi EURO 5 ja EURO 6 diiselmootoriga väikesõidukite 
heitgaaside puhul ületati kohaldatavaid NOx-piirnorme oluliselt, mõnel juhul isegi 
rohkem kui 10 korda24. 

26 Tüübikinnitusasutuste katsed ja lisauuringud koos üldsuse ja komisjoni suurema 
survega viisid selleni, et peaaegu kõik autotootjad hakkasid diiselmootoriga autosid 
ulatuslikult tagasi kutsuma.  

27 Ameerika Ühendriikides oli Volkswageni kontsern sunnitud vaidluste 
lahendamiseks eraldama 9,7 miljardit USA dollarit (vt 1. selgitus). 

                                                      
22 Euroopa Komisjoni pressiteade „Antitrust: Commission opens formal investigation into 

possible collusion between BMW, Daimler and the VW group on clean emission 
technology“. 

23 Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Madalmaad, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriik. 

24 ICCT kasutas Ühendkuningriigi, Madalmaade, Prantsusmaa ja Saksamaa valitsuse aruandeid 
Road tested: Comparative overview of real world versus type-approval NOx and CO2 
emissions from diesel cars in Europe, 2017, lk 7. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm
https://www.theicct.org/publications/road-tested-comparative-overview-real-world-versus-type-approval-nox-and-co2-emissions
https://www.theicct.org/publications/road-tested-comparative-overview-real-world-versus-type-approval-nox-and-co2-emissions
https://www.theicct.org/publications/road-tested-comparative-overview-real-world-versus-type-approval-nox-and-co2-emissions
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1. selgitus  

Dieselgate’iga seotud jõustamismeetmed Ameerika Ühendriikides 

Ameerika Ühendriikides nõustus VW kontsern kolme tsiviilkohtuasja tulemusel 
tegema järgmist: a) kõrvaldama turult enamiku oma diiselmootoriga sõidukitest või 
paigaldama neile lisaseadmed; b) maksma riigi NOx-heitkoguste vähendamise 
usaldusfondile 2,925 miljardit USA dollarit; c) investeerima 2 miljardit USA dollarit 
elektrisõidukite laadimistaristusse ja müügiedendamisse; d) maksma 1,45 miljardit 
USA dollarit haldustrahvi25. 

Lisaks tunnistas VW kontsern end Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi 
kriminaalasjas süüdi vandenõus, õigusemõistmise takistamises ning kauba riiki 
toomises valeandmete alusel26. Kohtuasja lahendiks määrati kontsernile 
kriminaalkorras trahv suurusega 2,8 miljardit USA dollarit. 

28 Euroopa Liidus algatas komisjon rikkumismenetluse järgmiste riikide suhtes: 

a) Tšehhi, Kreeka ja Leedu, kus puudub tootjatele rakendatav karistussüsteem; 

b) Hispaania, Saksamaa, Luksemburg ja Ühendkuningriik, kes ei määranud VW-le 
karistusi ebaseadusliku katkestusseadmete tarkvara kasutamise eest; 

c) Itaalia, kes ei reageerinud Fiat Chrysleri rühma heitekontrollistrateegiates esile 
tõstetud probleemidele27. 

29 Liikmesriigid ei ole tootjatele tüübikinnituse määruse rikkumise eest mingeid 
karistusi määranud. Siiani on vähemalt kolm liikmesriiki määranud trahve kaubandus- 
või tarbijaõiguse rikkumise eest. Saksamaal maksis VW Alam-Saksi liidumaale 1 miljard 
eurot ja Audi 800 miljonit eurot Baieri liidumaale selle eest, et sai ebaõiglasi 
majanduslikke eeliseid ja jättis nõuetekohased järelevalvemeetmed võtmata. 

                                                      
25 VW kontsern hõlmab VW, Audi ja Porsche kaubamärke. Kontsern saavutas 

tsiviilkohtulahendi EPA, California õhuressursside nõukogu (CARB) ja Ameerika Ühendriikide 
tolli- ja piirivalveametiga. Vt EPA veebisait „Volkswagen Clean Air Act Civil Settlement“ ja 
Ameerika Ühendriikide tolli- ja piirivalveameti veebisait „CBP Joins DOJ, FBI, and EPA in 
Announcing a Settlement Against Volkswagen as a Result of Their Scheme to Cheat U.S. 
Emissions Test“. 

26 Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi veebisait. 

27 Euroopa Komisjoni pressiteated „Car emissions: Commission opens infringement 
procedures against 7 Member States for breach of EU rules“ ja „Car emissions: Commission 
opens infringement procedure against Italy for breach of EU rules on car type-approval“. 

https://www.epa.gov/enforcement/volkswagen-clean-air-act-civil-settlement
https://www.cbp.gov/newsroom/spotlights/cbp-joins-doj-fbi-and-epa-announcing-settlement-against-volkswagen-result-their
https://www.cbp.gov/newsroom/spotlights/cbp-joins-doj-fbi-and-epa-announcing-settlement-against-volkswagen-result-their
https://www.cbp.gov/newsroom/spotlights/cbp-joins-doj-fbi-and-epa-announcing-settlement-against-volkswagen-result-their
https://www.justice.gov/opa/pr/volkswagen-ag-agrees-plead-guilty-and-pay-43-billion-criminal-and-civil-penalties-six
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4214_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4214_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4214_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htm
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Madalmaades määras tarbija- ja turujärelevalveasutus (ACM) Volkswagenile 
450 000 euro suuruse trahvi, mis on Madalmaade ebaausaid kaubandustavasid 
käsitleva seaduse kohaselt kõige suurem summa28. Itaalias trahvis riigi 
konkurentsiamet Volkswageni kontserni 5 miljoni euroga29. Hispaanias on käimas 
SEATi vastu algatatud haldus- ja kriminaalmenetlused. 

Uus süsteem sõidukite heitkoguste kontrollimiseks 

Uued katsetsüklid 
Uus laborikatsetsükkel 

30 Komisjon ja Jaapan toetasid 2007. aastal ÜRO tehnilise töörühma moodustamist, 
et töötada välja uus laborikatse sõidukite heitkoguste mõõtmiseks; kergsõidukite 
ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus (Worldwide Harmonised Light Duty Vehicle 
Test (WLTP)). Katsega sooviti välja vahetada aegunud uus Euroopa sõidutsükkel (NEDC) 
ning see võeti vastu 1. juunil 201730. 

31 WLTP muutus uute automudelite jaoks ELis kohustuslikuks alates 2017. aasta 
septembrist ning kõigi uute registreeritavate sõidukite jaoks alates 2018. aasta 
septembrist. WLTP meetmed hõlmavad kõiki õhusaasteaineid ja kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid, mida reguleeriti ka juba NEDC-ga. Joonisel 6 on esitatud NEDC- ja WLTP-
katsetsükli peamised erinevused. Eesmärk oli, et WLTP-tsükkel sõidutingimusi paremini 
kajastaks. 

                                                      
28 Autoriteit Consument & Markt veebisait „ACM beboet Volkswagen voor misleiding bij 

dieselaffaire“. 

29 „PS10 211 - Antitrust sanziona il gruppo Volkswagen per 5 milioni di euro per 
manipolazione del sistema di controllo delle emissioni inquinanti“. 

30 Komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrus (EL) nr 2017/1151 (ELT L 175, 7.7.2017, lk 1). 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-beboet-volkswagen-voor-misleiding-bij-dieselaffaire
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-beboet-volkswagen-voor-misleiding-bij-dieselaffaire
http://www.agcm.it/media/dettaglio?id=46c1b9cc-a8bc-4505-bddf-26bf2120bd52
http://www.agcm.it/media/dettaglio?id=46c1b9cc-a8bc-4505-bddf-26bf2120bd52
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1541511682823&uri=CELEX:32017R1151
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Joonis 6. NEDC- ja WLTP-katsetsükli peamised erinevused 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes ACEA andmetele. 

32 Üks WLTP põhiotstarve on olla CO2-heite ja kütusekulu tööstusstandard. Uue 
katsetsükli eesmärk on ka kõrvaldada teatav paindlikkus, mis oli endistel 
katserežiimidel. Joonisel 7 on esitatud mõningane teadaolev paindlikkus, mida 
teatavad tootjad NEDC katsetsüklis kasutavad. 

Katsetsükkel

Tsükli kestus

Tsükli pikkus

Sõidufaasid

Keskmine kiirus

Suurim kiirus

Lisaseadmete
mõju

Üks katsetsükkel

20 minutit

11 kilomeetrit

2 etappi, 66% linna- ja 34% 
linnavälist sõitu

34 kilomeetrit tunnis

120 kilomeetrit tunnis

Mõju CO2-le ja 
kütusetarbimisele

ei võeta NEDC-s arvesse

NEDC

Dünaamiline tsükkel kajastab 
rohkem tegelikke 
sõidutingimusi

30 minutit

23,25 kilomeetrit

veel 4 dünaamilist etappi, 
52% linna- ja 48% 
linnavälist sõitu

46,5 kilomeetrit tunnis

131 kilomeetrit tunnis

Arvesse võetakse lisaomadusi 
(mis võivad iga auto puhul 
erineda)

WLTP

http://wltpfacts.eu/from-nedc-to-wltp-change/
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Joonis 7. Näited teadaolevast paindlikkusest, mida mõned tootjad NEDC 
katsetsüklis kasutavad 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda EEA „Explaining road transport emissions“, 2016, lk 32–37 põhjal. 

33 2016. aastal komisjoni jaoks koostatud aruanne sisaldab andmeid, mis näitavad, 
et tüübikinnituse käigus ja liikluses mõõdetud CO2-heitkoguste erinevus võib teatavatel 
juhtudel olla suurem kui 50%31. Teadusuuringute Ühiskeskuse 2018. aasta aruandes32 
järeldatakse, et uus WLTP-katsetsükkel hakkab seda erinevust oluliselt vähendama, 
kuid seda on vaja pidevalt jälgida ja luua stiimuleid tehnoloogiate jaoks, mis 
vähendavad CO2-heidet tegelikes sõidutingimustes. Määruse (EL) nr 2018/1832 artiklis 
1 nõutakse kütusekulu jälgimise seadmete paigaldamist uutele sõidukimudelitele.  

                                                      
31 Euroopa Komisjon (Teaduslik nõuandemehhanism) „Closing the gap between light duty 

vehicle real world CO2 emissions and laboratory testing“, 2016, lk 27. 

32 J. Pavlovic, B. Ciuffo, G. Fontaras, V. Valverde, A. Marotta „How much difference in type-
approval CO2 emissions from passenger cars in Europe can be expected from changing to 
the new test procedure (NEDC vs. WLTP)?“; Euroopa Komisjoni Teadusuuringute 
Ühiskeskus, 2018, 5. osa – järeldused ja poliitika rakendamine. 

Sissetöötamisaeg Pidurite 
seadistamine

Sõiduki 
katsemass

Ratta- ja 
rehvimõõt

Nt generaatori 
väljalülitamine

Töötemperatuur Rehvirõhk ja
rehvimustri sügavus

Käiguvahetuse 
ajastus

https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_co2_emissions_report.pdf
https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_co2_emissions_report.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856417312831?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856417312831?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856417312831?via=ihub
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34 Madalmaade rakenduslike teadusuuringute organisatsioon (TNO) teatas ühes 
oma 2016. aasta aruandes33, et tüübikinnituse käigus mõõdetav CO2-heide oli 
keskmiselt 20 g/km madalam kui sõltumatute katsete käigus saadud väärtused. TNO 
juhtis tähelepanu sellele, et WLTP-katsetsükli väljatöötamisel neid erinevusi ei uuritud. 
Kuigi aruandes väidetakse, et WLTP-katsetsükkel võiks seda lõhet vähendada 7 g/km 
võrra, jäävad mõningad lüngad endiselt alles. Aruandes juhitakse tähelepanu ka sellele, 
et tootja, kes on 2021. aasta sõidukipargi CO2-heite sihttaseme saavutamise graafikus, 
võib WLTP paindlikkuse kasutamise edasi lükata, luues n-ö puhvri CO2-heite 
vähendamiseks tulevikus. 

35 2018. aasta juulis saatsid volinikud Bienkowska ja Arias Canete Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kirja, et teavitada neid komisjoni leiust, et tüübikinnituse 
saamisel mõõdetud WLTP-põhist CO2-heidet võidakse näidata suuremana, mis 
suurendab omakorda võimalikku n-ö puhvrit CO2-heite vähendamiseks pärast 2021. 
aastat (vt punkt 12). 2017. aasta septembris tüübikinnituse saanud 114 sõiduki katse 
tulemused näitavad, et mõõdetud ja deklareeritud WLTP-väärtuste vahe on keskmiselt 
ligikaudu 4,5% võrra suurenenud, kusjuures suurim erinevus oli 15%. Kirjas esitati kolm 
meedet selle probleemi lahendamiseks34. Meetmete elluviimist on juba alustatud. 

Tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste (RDE) katse 

36 Uut Euroopa sõidutsüklit (New European Driving Cycle, NEDC) on kasutatud alates 
1990. aastast, et sertifitseerida autode ja väikeste tarbesõidukite heitgaaside 
(sealhulgas NOx) heidet. See on rangelt määratletud laborikatse, milles kasutatakse 
veojõustendi ja täpselt määratletud ümbritseva keskkonna parameetrid temperatuuri 
ja niiskuse jaoks (vt 2. foto). 2011. aastal moodustas komisjon töörühma, et töötada 
välja uus katsetsükkel peamiselt NOx-heite mõõtmiseks. 2012. aasta oktoobris otsustas 
töörühm välja töötada mobiilse heitemõõtmissüsteemiga (PEMS) teekatsed. Uute 
tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste (RDE) katsete jaoks on koostatud neli 
õigusaktide paketti (vt I lisa). 

                                                      
33 TNO „NEDC – WLTP comparative testing“, 2016, lk 26. 

34 WLTP-põhiste väärtuste kasutamine uue 2020. aasta järgse sihttasemete arvutamise 
lähtepunkti kindlaksmääramiseks, WLTP-põhiste katsetingimuste selgitamine ja WLTP 
kindla rakendamise tagamine. 

https://www.tno.nl/en/
https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:94644528-afda-4983-91e4-bb8e02b092e3
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2. foto. Sõidukite heitgaaside laborikatsed 

 
Allikas: Euroopa Komisjon, ELi teaduskeskuse veebisait. 

37 RDE-katse tehakse tegelikus liikluses avalikel teedel ja see hõlmab paljusid 
sõidutingimusi, mis sõidukijuhtidel ELis ette tuleb (vt 3. foto). Sellel on kolm osa (linn, 
asulaväline tee ja kiirtee), mille aluseks on auto liikumiskiirus. RDE-katse läbimiseks 
peab sõiduki keskmine NOx-heide olema väiksem kui katse kui terviku ja linnasõidu osa 
piirnorm. Kuna NOx-heitkoguseid mõjutavad sõidustiil, kõrgus merepinnast, 
ümbritseva õhu temperatuur, jõudeaeg ja muud muutujad, on komisjon kindlaks 
määranud RDE-katse tingimused (vt II lisa). 

https://ec.europa.eu/jrc/en/image-gallery/better-control-co2-emissions-road-transport-curb-climate-change-pictures-9333
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3. foto. Näide RDE-katsest, milles kasutatakse mobiilset 
heitemõõtmissüsteemi (PEMS) 

 
Allikas: Euroopa Komisjon, ELi teaduskeskuse veebisait. 

38 Mõned teadlased on väitnud, et ELi õigusaktide vastuvõtmise protsess on 
nõrgendanud RDE-katse kasutuselevõtmise mõju35, kuna komisjoni poolt 
diiselmootoriga autode piirnormiks algselt kavandatud 128 mg/km 
suurendati168 mg/km-ni (kuni 31. detsembrini 2020). See vastandub Ameerika 
Ühendriikides kehtestatud NOx-piirnormile, milleks on 40 mg/km36. Tabelis 2 on 
esitatud WLTP- ja RDE-tüübikinnituse katsetsüklite rakendamine ning nii diisel- kui ka 
bensiinimootorite suhtes kohaldatavad NOx-piirnormid. 

                                                      
35 Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J., Coosemans, T. „A review of the European 

passenger car regulations – Real driving emissions vs local air quality“, 2018; lk 9–10. 

36 EPA kasutab tegelikes sõidutingimustes tekkivate heitkoguste katsete hindamiseks 
marginaali, kuid seda ei ole määruses sätestatud. Euroopa Parlament „Comparative study 
on the differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive 
sector“, 2016, lk 15. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/transport-emissions-jrc-lead-development-new-test-procedure-cars-9707
https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.01.012
https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.01.012
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ea40a8a1-fa5c-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ea40a8a1-fa5c-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ea40a8a1-fa5c-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-en
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Tabel 2. EURO 6 standardid: erinevused ja rakendamine 

 EURO 6b EURO 6c EURO 6d 
(temp) EURO 6d 

Kohaldatav uute 
tüübikinnituste 
suhtes (näidised) 
alates 

1.9.2014 Ei ole 
asjakohane 1.9.2018 1.1.2020 

Kohaldatakse 
kõigi uute autode 
suhtes alates 

1.9.2015 1.9.2018 1.9.2019 1.1.2021 

Laborikatsed37  NEDC WLTP WLTP WLTP 

Kohaldatav RDE 
NOx-piirnorm 
diiselmootoriga 
sõidukite puhul 

RDE-katse 
ei ole 
vajalik 

RDE-katse 
ei ole 
vajalik 

168 mg/km 114,4 mg/km38 

Kohaldatav RDE 
NOx-piirnorm 
bensiinimootoriga 
sõidukite puhul 

RDE-katse 
ei ole 
vajalik 

RDE-katse 
ei ole 
vajalik 

126 mg/km 85,8 mg/km 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes ELi õigusaktidele. 

39 Saksamaa autoklubi ADAC andmetel39 vastas 2018. aasta novembris EURO 6d-
temp standardile 28 sõidukimargi 463 diiselmootoriga sõidukitüüpi. See tähendab, et 
Saksamaal kasutatavad sõidukitüübid on läbinud RDE-katse ning nende NOx-heide ei 
olnud suurem kui 168 mg/km. See näitab RDE positiivset mõju, eriti võrreldes EURO 5 
ja EURO 6 diiselsõiduki NOx-heitega (keskmine heide ligikaudu vastavalt 800 mg/km ja 
450 mg/km)40). Selle peamine põhjus on tõhusamate järeltöötlustehnoloogiate 

                                                      
37 Kohaldatavad NOx-heite piirnormid laborikatsete jaoks (NEDC või WLTP) on alati samad: 

80 mg/km diiselmootoriga sõiduautode ja 60 mg/km bensiinimootoriga sõiduautode puhul. 

38 Väärtus, mille aluseks on vastavustegur 1,43, mis võeti vastu RDE 4 õigusaktides. 
Vastavusteguri erinevuse põhjuseks on PEMS-seadme ja laboriseadmete erinev täpsus. 
Sama kehtib ka bensiinimootoriga sõidukite puhul. 

39 Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) veebisait. 

40 ICCT „Impact of improved regulation of real world NOx emissions from diesel passenger cars 
in the EU, 2015–2030“, 2016, lk iv. 

https://www.adac.de/infotestrat/umwelt-und-innovation/abgas/modelle_mit_euro_6d_temp/
https://www.theicct.org/publications/impact-improved-regulation-real-world-nox-emissions-diesel-passenger-cars-eu-2015%E2%88%922030
https://www.theicct.org/publications/impact-improved-regulation-real-world-nox-emissions-diesel-passenger-cars-eu-2015%E2%88%922030
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kasutamine, näiteks selektiivne katalüütiline taandamine (SCR), ilma milleta ei oleks 
RDE-katsete käigus NOx-heitkoguste piirnorme võimalik täita. 

40 RDE-katse eesmärk on imiteerida tavapäraseid sõidutingimusi. See tähendab, et 
katse ei hõlma nt temperatuuri, mis on madalam kui miinus 7 °C ja agressiivselt 
sõitmist. Samuti võivad tootjad püüda kasutada heitetehnoloogiaid ja -strateegiaid, 
mis vastavad RDE-katseparameetritele, st autosid RDE-katsete jaoks optimeerida, selle 
asemel et püüda vähendada sõiduki üldisi NOx-heitkoguseid. Valitsusvälised 
organisatsioonid väidavad, et tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katse 
parameetrid on liiga kitsad41 ja nõuavad sõidukite heitgaaside katsetamist RDE 
katseparameetritest väljaspool, et saada parem ülevaade eralduvast NOx kogusest42. 

41 Alates 2016. aasta maist peavad autotootjad tüübikinnituskatse jaoks esitama 
rohkem dokumente, milles nad esitavad oma heitekontrolli põhi- ja abistrateegiad43. 
See lisaetapp koos RDE-katse kasutuselevõtmisega peaks raskendama tootjatel 
kasutada ebaseaduslikke katkestusseadmeid heitkoguste kontrollsüsteemi toimimise 
muutmiseks. Esiteks saavad heitekontrolli abistrateegiaid hinnata 
tüübikinnitusasutused. Teiseks võimaldab kasutuses olevate sõidukite erinevates 
tingimustes katsetamine (RDE) hinnata nende strateegiate mõju ja võimaluse korral 
avastada tootjate esitamata jäetud abistrateegiad. Kui mõni esitamata jäetud 
heitekontrolli abistrateegia avastatakse hiljem, loetakse see tüübikinnitusmenetluse 
tootjapoolsete kohustuste mittetäitmiseks. 

Kasutuses olevate sõidukite kohustuslik heitkoguste kontroll 
Tähelepanu on endiselt suunatud tüübikinnituskatsetele 

42 Joonisel 8 on esitatud vanade ja uute ELi süsteemide peamised elemendid, 
millega tagatakse, et sõidukid vastavad heitkoguste piirnormidele. Vanad ja uued 
süsteemid põhinevad suuremas osas uute automudelite tüübikinnituse saamiseks 

                                                      
41 T&E „Cars with engines: can they ever be clean?“, 2018, lk 16. 

42 ICCT „Real-driving emission test procedure for exhaust gas pollutant emissions of cars and 
light commercial vehicles in Europe“, 2017, lk 8. 

43 Põhiline heitekontrollistrateegia – heitekontrollistrateegia, mis on aktiivne mootori 
käituskiiruse ja -koormuse vahemikus, kui täiendav heitekontrollistrateegia ei ole 
aktiveeritud. Heitekontrolli abistrateegia – heitekontrollistrateegia, mis aktiveerub ning 
asendab või muudab heitekontrolli põhistrateegiat teataval konkreetsel eesmärgil ja 
reageerib konkreetsetele ümbritseva keskkonna ja/või töötingimustele ning on kasutusel 
üksnes nimetatud tingimuste korral. 

https://www.transportenvironment.org/publications/cars-engines-can-they-ever-be-clean
https://www.theicct.org/publications/real-driving-emissions-test-procedure-exhaust-gas-pollutant-emissions-cars-and-light
https://www.theicct.org/publications/real-driving-emissions-test-procedure-exhaust-gas-pollutant-emissions-cars-and-light
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tehtavatel kontrollidel. Kavandatav uus süsteem näeb ette rohkem kasutuses olevate 
sõidukite kontrollimist. 

Joonis 8. Ülevaade vanade ja uute ELi süsteemide peamised 
elementidest, millega tagatakse, et sõidukid vastavad heitkoguste 
piirnormidele 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

VANA

TÜÜBIKINNITUSRAAMISTIK

UUS

Tüübikinnitus

Tootmise nõuetele 
vastavus

Turujärelevalve

Kasutusel olevate 
sõidukite nõuetele 

vastavus

tehnika

tootmine

turg + kasutus

• NEDC-katsed• Tüübikinnitusasutus 
väljastab sertifikaadid• Tehnilise teenistuse / 
tüübikinnitusasutuse 
tegevuse vähene kontroll

• Tootja tagab tootmise 
nõuetele vastavuse• Tüübikinnitusasutus 
sertifitseerib seda

• Vähene turujärelevalve, 
mis toimus paralleelselt 
muude tarbekaupadega

• Tootja tagab kontrollimise• Tüübikinnitusasutus 
sertifitseerib seda

• WLTP- + RDE-katsed• Tüübikinnitusasutus 
väljastab sertifikaadid• Uus kvaliteedikontrollikord 
tüübikinnitusasutuste ja 
tehniliste teenistuste jaoks• Tüübikinnitusasutuste ja 
turujärelevalveasutuste 
foorum• Komisjoni suurem roll 
kõikides etappides

• Tootja tagab toodangu 
nõuetele vastavuse• Tüübikinnitusasutus 
sertifitseerib seda

• Liikmesriikide 
turujärelevalveasutuste 
nõutavad kohustuslikud 
katsed• Euroopa Komisjoni 
Teadusuuringute 
Ühiskeskus teeb oma 
katseid 

• Tootja jätkab kontrollide 
tegemist ja annab nende 
kohta aru• Tüübikinnituse väljastanud 
tüübikinnitusasutused 
teevad kohustuslikku 
kontrolli 
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43 Euroopa Parlamendi uurimise44 käigus leiti, et tüübikinnitusasutused ja nende 
määratud tehnilised teenistused viisid läbi üksnes õigusaktides nõutud minimaalsed 
kontrollid ning et nende asutuste nõutavad tasud on nende jaoks oluline tuluallikas. 
Uurimise käigus juhiti tähelepanu sellele, et autotootjad võisid nende sõidukeid 
katsetavaid tehnilisi teenistusi vabalt valida ja et enamik katseid tehti autotootjate 
endi laborites. Neil oli võimalus katsetada uusi sõidukimudelid mitu korda enne, kui 
tehnilised teenistused kutsuti lõplikku katset tegema.  

44 Sõidukite heitenormidele vastavuse ja nende täitmise tagamise süsteemid on 
olemas ka väljaspool ELi. ICCT andmetel45 lubavad USA, Kanada ja Lõuna-Korea 
tüübikinnituskatsetusi teha tootjatel ise, ilma et tehnilised teenistused katsete ajal 
kohal oleksid (nii nagu see on ELi puhul). Seejärel esitatakse katsete tulemused 
tüübikinnitusasutusele, kes võib korduskatseid teha. Ameerika Ühendriikides teevad 
tüübikinnitusasutused 15% katsete puhul korduskatseid; osa neist valitakse 
juhuslikkuse ja osa riskikriteeriumide alusel. Samuti märgib ICCT, et tootmisjärgsed 
nõuetele vastavuse kontrollid, mida toetavad ranged jõustamismeetmed, annavad 
tootjatele tugeva stiimuli viia läbi põhjalikud kontrollid, et vältida trahve ja maine 
kahjustamist. 

45 Saksamaa valitsusvälised keskkonnaorganisatsioonid on nõudnud uue 
tüübikinnitusmenetluse kehtestamist. See peaks põhinema tootjate endi kinnitustel ja 
lisaks peaksid sõltumatud asutused (parimal juhul riigi keskkonnaamet) tegema 
tootjate kinnituste kontrollimiseks kasutusel olevate autodega katseid tegelikes 
sõidutingimustes; need asutused ei tohiks ka osaleda tüübikinnitusprotsessis46. 

Kasutusel olevate sõidukite tõhustatud vastavuskontroll 

46 Nii tootjate kui ka tüübikinnitust väljastavate asutuste tehtava kasutusel olevate 
sõidukite vastavuskontrolli eesmärk on kontrollida, kas tüübikinnituse saanud auto 
vastab sõiduki kasutusajal kehtivates õigusaktides sätestatud heitenõuetele. Komisjon 
on süsteemi märkimisväärselt tugevdanud, nõudes, et lisaks tootjate tehtud kontrolle 

                                                      
44 Euroopa Parlament „Raport autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimise kohta“, 

2.3.2017, lk 47. 

45 ICCT „Global baseline assessment of compliance and enforcement programs for vehicle 
emissions and energy efficiency“, lk 22–32 ja 45. 

46 VCD veebisait „Lehren aus dem Abgasskandal: Typzulassung von Pkw reformieren und reale 
Emissionen messen“. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2017-0049&language=ET
https://www.theicct.org/publications/compliance-and-enforcement-global-baseline
https://www.theicct.org/publications/compliance-and-enforcement-global-baseline
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
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käsitlevate aruannete läbivaatamisele teeksid tüübikinnitusasutused RDE-katseid 
teatud miinimumarvu sõidukite suhtes. 

47 2019. aastal kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrollidega hõlmatud 
sõidukite arvu arvutamiseks vajalik teave ei ole avalikult kättesaadav. 
Tüübikinnitusasutused, kes ei ole tüübikinnitusi andnud, ei pea ka kasutusel olevate 
sõidukite nõuetele vastavust kontrollima. Komisjon märkis, et näiteks Prantsusmaa, 
Hispaania ja Luksemburgi ametiasutused peavad igal aastal kontrollima ligikaudu viit 
sõidukimudelit. Iga sõidukimudeli kontrollimiseks on vaja teha katseid kolme kuni 
kümne erineva sõidukiga. 

48 Tüübikinnitisasutuste tehtavate kohustuslike nõuetele vastavuse katsete 
kasulikkust on võimalik hinnata alles pärast 2021. aastat, kui neid kontrolle on tehtud 
vähemalt kaks täisaastat. 

Alates 2020. aastast nõutav minimaalne turujärelevalve 

49 Määruse (EL) nr 2018/858 artikliga 8 kehtestati komisjoni (Teadusuuringute 
Ühiskeskus) ja liikmesriikide kohustus teostada turujärelevalvet. Selle käigus 
analüüsitakse ka sõidukite nõuetele vastavuse kohta olemasolevaid andmeid, et 
koostada kasutuses olevatest sõidukitest valim heitekatsete tegemiseks. Komisjon 
tegeleb uue tüübikinnitusraamistiku rakendusmääruste väljatöötamisega. 

50 Liikmesriigid peavad tagama, et nende oma turujärelevalve- ja 
tüübikinnitusasutuste ülesanded ja kohustused oleksid rangelt eraldatud. Paljud 
valitsusvälised organisatsioonid eelistaksid, et heitkoguste katsetamist viiksid läbi 
sõltumatud keskkonnaasutused47, nagu seda tehakse Ameerika Ühendriikides, kus 
föderaaltasandil teostab turujärelevalvet ja täitetoiminguid keskkonnakaitseamet. ELis 
on selline roll vaid kahe riigi keskkonnaametil – Madalmaades ja Hispaanias (Melilla 
autonoomses linnas). 

51 Määruse (EL) nr 2018/858 artikli 8 kohaselt peavad turujärelevalveasutused 
katsetama ühte sõidukit iga registreeritud 40 000 sõiduki kohta, ning tegema vähemalt 
viis katset aastas. Vähemalt 20% valitud autode puhul tuleb katsetada nende 
heitkoguseid. See tähendab, et mõnes liikmesriigis võidakse heitkoguseid kontrollida 

                                                      
47 Vt nt VCD veebisait „Lehren aus dem Abgasskandal: Typzulassung von Pkw reformieren und 

reale Emissionen messen“. 

https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
https://www.vcd.org/service/presse/pressemitteilungen/lehren-aus-dem-abgasskandal-typzulassung-von-pkw-reformieren-und-reale-emissionen-messen/
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ainult väikese arvu autode puhul (nt kolm Madalmaades48). Varem katsetas osa 
liikmesriikidest sõidukeid oma turujärelevalve raames. Kõik liikmesriigid, välja arvatud 
Rootsi, on sellealase tegevuse lõpetanud49. Turujärelevalve raames toimuva 
kontrollimise tõhusus sõltub liikmesriikidepoolsest korraldusest ja rakendamisest. 

52 Lisaks liikmesriikides katsetatud sõidukitele kavatseb Teadusuuringute Ühiskeskus 
katsetada igal aastal veel 40–50 mudelit50. Kui see saavutatakse, ületaks see Ameerika 
Ühendriikides EPA poolt aastatel 2009–2013 katsetatud mudelite keskmist arvu aastas 
(40)51.  

Komisjoni uued õigusnormide täitmise tagamise volitused 

53 Uus õiguslik raamistik on andnud komisjonile uued jõustamisvolitused, nt 
võimaluse peatada või tühistada sõidukite tüübikinnitused, kõrvaldada nõuetele 
mittevastavad sõidukid kasutusest ja määrata karistusi. Samuti peab selleks looma 
nõuandva asutuse - jõustamisalase teabe vahetamise foorumi - mis koosneb 
liikmesriikide tüübikinnitusasutuste ja turujärelevalveasutuste esindajatest. Foorum 
peaks looma platvormi parimate tavade vahetamiseks ning töötama kohaldatavate 
õigusaktide ühetaolise rakendamise nimel kogu ELis. 

54 Komisjon hindab ka tüübikinnitusi väljastavate asutuste menetlusi tüübikinnituste 
andmisel, toodangu nõuetele vastavuse kontrollimisel ning tehniliste teenistuste 
määramisel ja jälgimisel. Lisaks võidakse tüübikinnitusasutuste tehniliste teenistuste 
hindamis- ja järelevalvemenetluste kohta teha ka vastastikuseid hindamisi. 

                                                      
48 Madalmaades 2016. aastal registreeritud kergsõidukite arv oli 455 158, mis tähendab, et 

turu järelevalveks valitavate sõidukite minimaalne arv oleks 11 (11,38 = 455 158/40 000), 
kuid kontrollitavate autode minimaalne arv on ainult kolm (2,28 = 0,2 x 11,38). 

49 ICCT „Global baseline assessment of compliance and enforcement programs for vehicle 
emissions and energy efficiency“, lk 31. 

50 Teadusuuringute Ühiskeskus on nimetatud katsete tegemiseks suurendanud oma 
laboriruume ning palganud ja koolitanud töötajaid. 

51 ICCT „A historical review of the U.S. vehicle emission compliance program and emission 
recall cases“ 2017, lk 29. 
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Kõnealuseid hindamisi hakkavad tegema meeskonnad, millesse kuuluvad mõne teise 
liikmesriigi kaks liikmesriigi tüübikinnitusasutust ja soovi korral ka komisjon52. 

55 Sarnaselt liikmesriikidega on komisjonil õigus määrata trahve ettevõtjatele, kes 
määrusest tulenevaid nõudeid ei täida. Komisjon võib nimetatud trahve määrata aga 
ainult siis, kui liikmesriigi ametiasutused ei ole juba ise trahve määranud. Õigusaktides 
ei ole üksikasjalikke suuniseid trahvide kohta, välja arvatud kohustuslik piirmäär 
30 000 eurot sõiduki kohta ning nõue, et need oleksid tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Kuna tüübikinnitusasutused ei ole varem autotootjatele trahve määranud 
ning määruses puuduvad üksikasjalikud suunised, ei ole võimalik hinnata, kas mis tahes 
karistused, mida nad lõpuks kehtestavad, neile kriteeriumidele ka vastavad. 

Andmete läbipaistvus  

56 Andmed sõiduki tüübikinnituskatsete kohta ELis (näiteks heitekatsete tulemused) 
on killustatud. Komisjonil ja liikmesriikidel puudub neist täielik ülevaade. Üldiselt 
säilitatakse olemasolevaid andmeid liikmesriigi tasandil53. 

57 Ameerika Ühendriikides teeb keskkonnakaitseamet (EPA)54 sõidukite 
katsetamisega seotud andmed üldsusele kättesaadavaks. ELis raskendab andmete 
läbipaistvuse ja avaliku kättesaadavuse puudumine huvitatud isikutel probleemi 
jälgimist ja sõidukite heitkoguste seirele kaasaaitamist. Alates 2020. aastast 
kohaldatava määruse (EL) nr 2018/858 artiklid 61–66 on aluseks sõidukite heitkoguste 
mõõtesüsteemides kogutud andmete standardimisele ja tulevasele kasutamisele, mis 
võib suurendada autode heitkoguseid käsitlevate andmete kättesaadavust ELis. Uued 
kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrolli eeskirjad RDE-õigusaktides (neljas pakett 
— vt I lisa) võimaldavad juurdepääsu kõikidele andmetele, mis on vajalikud alates 
2019. aasta jaanuarist tüübikinnituse saanud sõidukite katsetamiseks. Komisjon töötab 
                                                      
52 Kui tehniliste teenistuste tööd hindab ja jälgib liikmesriigi akrediteerimisasutus, ei ole 

vastastikune hindamine vajalik. Komisjon võib riskihindamise analüüsi põhjal otsustada 
vastastikuse hindamise töörühmas osaleda (määruse (EL) nr 2018/858 artikkel 67). 

53 Näiteks Saksamaa tüübikinnitusasutus KBA avaldab oma heitekatsetega seotud andmeid. 
Vt Kraftfahrt-Bundesarnti veebisait. Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutus VCA avaldas Briti 
turul müüdavate automudelite kohta sõidukite heitkoguste andmed, mis on kättesaadavad 
veebipõhise otsingusüsteemi kaudu (vt Vehicle Certification Agency veebileht) või 
allalaaditavad komaeraldusega väärtuste (CSV) failis (vt Vehicle Certification Agency 
veebileht). 

54 EPA veebisait „Data on Cars used for Testing Fuel Economy“. 

https://www.kba.de/EN/Typgenehmigung_en/Fahrzeugtypdaten_amtlDaten_TGV_en/Auskuenfte_Informationen_en/Veroeffentlichungen_en/SV2_en.html?nn=644856
https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/
https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/downloads/default.aspx
https://carfueldata.vehicle-certification-agency.gov.uk/downloads/default.aspx
https://www.epa.gov/compliance-and-fuel-economy-data/data-cars-used-testing-fuel-economy
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välja vahendit, mis hõlbustab tootjate, tüübikinnitusasutuste ja sõltumatute 
katsetajate juurdepääsu kõnealustele andmetele. Kõik kasutusel olevate sõidukite 
vastavuskontrolli aruanded tehakse avalikkusele kättesaadavaks. 

58 Ameerika Ühendriikide keskkonnakaitseametil on ka kasutajasõbralik 
veebipõhine lahendus, mis võimaldab kasutajatel CO2-heitkoguseid USA turul 
müüdavate automudelite kaupa võrrelda55. ELis puudub keskne andmebaas, mis 
sisaldaks hõlpsasti võrreldavat teavet tüübikinnituse saanud sõiduki kütusekulu, CO2 ja 
NOx-heitkoguste kohta. See raskendab kodanikel sõidukite ostmisel teadlike otsuste 
tegemist. Sellest hoolimata peavad automüüjad tegema müüdavate autode 
tarbimisnäitajad oma müügisaalides ja meedias kättesaadavaks56. Euroopa 
Keskkonnaamet kontrollib ja teeb igal aastal avalikkusele kättesaadavaks uute 
registreeritud sõidukite CO2-heitkogused. Komisjon kavatseb NOx-heitkoguste alased 
andmed ühes keskses andmebaasis samuti kättesaadavaks teha.  

Kolmandate isikute tehtavad katsed muudetakse jõustamise osaks 

59 Määruse (EL) nr 2018/858 artiklites 8, 9 ja 13 sätestatakse kolmandate isikute 
tehtavad katsed kui katsed, mida teevad tunnustatud kolmandad isikud, kellel on 
õigustatud huvi avaliku julgeoleku või keskkonnakaitse vastu. Komisjon ei ole veel 
vastu võtnud rakendusakte, mis sisaldaksid eeskirju selliste kolmandate isikute 
tunnustamise kohta, mis võib tekitada takistusi turule sisenemisel, kuna WLTP- ja RDE-
katsete tegemine on kulukas57. 

60 Olemas on ka vähem kulukaid sõidukite heitkoguste mõõtmise võimalusi, näiteks 
heitgaaside mõõtmine kaugmõõtmisseadmete abil või tegelikes sõidutingimustes 
SEMS-üksustega58 tehtavad katsed. Ehkki kõnealused mõõtmised ei pruugi olla nii 

                                                      
55 Ameerika Ühendriikide Energeetikaministeeriumi veebisait. 

56 Direktiiv 1999/94/EÜ - autode märgistamise direktiiv. 

57 PEMS-seadmete maksumus võib olla ligikaudu 80 000 eurot, millele lisanduvad iga katse 
muutuvkulud (eksperditasud, sõidukite rendikulud jne). WLTP-katse on kallim, kuna selleks 
on ette nähtud piiratud arv sõltumatuid laboreid. 

58 TNO on välja töötanud aruka heite mõõtmissüsteemi (Smart Emissions Measurement 
System (SEMS)). Tegemist on kompaktse anduripõhise süsteemiga, mille abil mõõdetakse 
heitkoguseid ja mida on lihtne sisse esitada sõidukisse, mida saab seejärel edasi 
tavapäraselt kasutada. 

https://www.fueleconomy.gov/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1543843613788&uri=CELEX:01999L0094-20081211
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täpsed, on need tavaliselt piisavad, et määrata kindlaks sõidukid, mis ületavad 
märkimisväärselt seadusega lubatud piirnorme ning vajavad seega lisakatsetamist. 

Olemasoleva sõidukipargi suure saastega autod 

Teave kasutusel olevate autode kohta 

61 Euroopa autotootjate ühenduse (ACEA) andmetel oli ELis 2016. aastal kasutuses 
ligikaudu 257 miljonit sõiduautot ja 31 miljonit väikest tarbesõidukit59. Ligikaudu 42% 
sõiduautodest ja peaaegu 90% väikestest tarbesõidukitest on diiselmootoriga sõidukid. 
Enam kui 93 miljonile praegu kasutuses olevale diiselmootoriga sõidukile ei ole 
võimalik diislikütuse tahkete osakeste filtreid paigaldada60. 

62 EURO heitestandardid (EURO 1 kuni EURO 6) ei ole usaldusväärne näitaja, et 
määrata kindlaks tegelikes sõidutingimustes tekkivad NOx-heitkogused61, mida näitas 
ka Dieselgate’i skandaal. Kuigi teatavate diiselmootoriga sõidukite (peamiselt EURO 5 
ja EURO 6) andmed on kättesaadavad eri allikatest, ei ole tegelikes sõidutingimustes 
tekkivate heitkoguste täielikud andmed ELi tasandil hõlpsasti kättesaadavad. See 
asjaolu takistab kõiki võimalikke algatusi, mille eesmärk on saastavamate autode 
ringlusest kõrvaldamine. 

Miljoneid autosid on tagasi kutsutud, kuid selle mõju heitkogustele on 
ebaselge 

63 Alates 2015. aastast on Volkswageni kontsern ELis tagasi kutsunud üle 8 miljoni 
auto. Teised autotootjad on samuti tagasi kutsunud märkimisväärselt palju sõidukeid. 
Komisjon on loonud platvormi, kus esitatakse andmed tagasikutsutud sõidukite arvu 
kohta (vt joonis 9); tagasikutsumise eesmärk on enamikul juhtudel sõidukite 
heitgaasisüsteemide kontrollimise tarkvara ajakohastamine. Leidsime tagasikutsutud 
sõidukite kohta vaid väga vähe avalikult kättesaadavaid katseandmeid, mis näitab, et 

                                                      
59 ACEA veebisait „Report: Vehicles in Use“. 

60 Transport & Environmenti 2018. aasta aruande kohaselt arvestatakse diiselmootoriga 
autode koguarvust (ca 136,4 miljonit) maha 43 miljonit EURO 5 ja EURO 6 diiselautot. Cars 
with engines: can they ever be clean? [internetis] Brussels: Transport & Environment, lk 10. 
[vaadatud 22. oktoobril 2018].  

61 T&E „Cars with engines: can they ever be clean?“, 2018, lk 3. 

https://www.acea.be/statistics/tag/category/report-vehicles-in-use
https://www.acea.be/statistics/tag/category/report-vehicles-in-use
https://www.transportenvironment.org/publications/cars-engines-can-they-ever-be-clean
https://www.transportenvironment.org/publications/cars-engines-can-they-ever-be-clean
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mõju NOx-heitkoguste vähendamisele on olnud üsna väike. Näiteks Austria, Saksamaa 
ja Šveitsi autoklubid katsetasid maanteeliikluses62 üheksat sõidukit ja täheldasid, et 
heitkogused olid keskmiselt vähenenud 25%63. Nende sõidukite keskmine NOx-heide 
kiirteesõidu tsükli jooksul oli 590 mg/km64. 

Joonis 9. Ülevaade sõidukitest, mis tuleb NOx-heite probleemide tõttu 
tagasi kutsuda (seisuga 14. september 2018) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda liikmesriikide esitatud ja komisjoni konsolideeritud andmete alusel. 
Andmed võivad olla ebajärjepidevad ja esitatakse ainult näitestamiseks. 

                                                      
62 Laborikatse (veojõustend) kiirteesõidutsükkel on ADACi väljatöötatud ökokatse osa. See 

näitab sõitu Saksamaa kiirteel suurima kiirusega 130 km/h. 

63 Paremate lisaseadmetega on võimalik saavutada 60–95%-suurune vähendamine, nagu on 
näidatud Giechaskiel, B., Suarez-Bertoa, R., Lähde, T., Clairotte, M., Carriero, M., Bonnel, P. 
ja Maggiore, M. hinnangus „Evaluation of NOx emissions of a retrofitted Euro 5 passenger 
car for the Horizon prize „Engine retrofit““, Environmental Research, 2018, lk 298–309. 

64 Allikas: ICCT „VW defeat devices: A comparison of U.S. and EU required fixes“, 2017, lk 6 
(ainult kaheksa sõiduki keskmised näitajad). 
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64 Üksnes tarkvara kasutamise alternatiiviks võiksid olla riistvara lisaseadmed65. 
Kõnealuseid lisaseadmeid tegelikult juba paigaldatakse raskeveokitele. 
Teadusuuringute Ühiskeskuse eelkatsed on andnud positiivseid tulemusi ning pärast 
lisaseadmete paigaldamist on NOx-heide oluliselt väiksem66. Riistvara lisaseadmete 
peamine puudus on nende maksumus. Ameerika Ühendriikides pidi Volkswagen NOx-
heite piirnormist allapoole vähendamiseks sõidukitele paigaldama lisaseadmed või 
need kasutusest kõrvaldama. EPA on katsetanud ja kinnitanud kõnealuste 
lisaseadmete tõhusust. 

Sõiduki heitgaaside süsteemi manipuleerimine 

65 Autojuhid ja raskeveokijuhid, kes soovivad oma auto tõhusust parandada, 
energiatarbimist vähendada või vältida kulukaid hoolduskulusid, võivad oma sõidukite 
heitgaaside järeltöötlussüsteeme manipuleerida67. Selle tagajärjel võivad autod 
tekitada erinevaid saasteaineid kogustes, mis ületavad mitu korda seadusega 
kehtestatud norme, mõjutades oluliselt linnaõhu kvaliteeti. Näiteks autod, mille 
diiselmootori tahkete osakeste filtrid on eemaldatud, võivad eraldada 20–50 korda 
sama palju tahkeid osakesi kui autod, mille diislimootori tahkete osakeste filtrid 
toimivad ettenähtud viisil68. Kuna manipuleerimise probleem ei kuulu tüübikinnituse, 
kasutusel olevate sõidukite vastavuse või turujärelevalve pädevusse, siis peavad 
liikmesriigid sellega tegelema riigisisese õiguse alusel. 

66 Manipuleerimist on võimalik tuvastada uute tehnoloogiate abil, millega 
mõõdetakse sõidukite heitgaase, näiteks kaugseire ja nn nuuskurautode kasutamist (vt 
joonis 4). Seda võiks kombineerida menetlusega, mille tulemusel kutsutaks suurimad 
saastajad lisakatseid tegema. Veel üheks võimaluseks on korrapärane tehniline 

                                                      
65 Lisaseadmed on uus tehnoloogia või uued elemendid, mis lisatakse olemasolevale 

süsteemile (nt automootorile). Riistvara moderniseerimine hõlmab uue seadme lisamist või 
mootori füüsilist muutmist. 

66 Giechaskiel, B., Suarez-Bertoa, R., Lähde, T., Clairotte, M., Carriero, M., Bonnel, P. ja 
Maggiore, M. (2018). „Evaluation of NOx emissions of a retrofitted Euro 5 passenger car for 
the Horizon prize „Engine retrofit“.“ Environmental Research, 166, lk 298–309. 

67 Vt T&E „Cars with engines: can they ever be clean?“, 2018, lk 21. 

68 Spreen, J., Kadijk, G. ja van der Mark, P., Diesel particulate filters for light-duty vehicles: 
operation, maintenance, repair, and inspection (TNO 2016-R10 958), 2016, lk 13. 

https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:225364aa-3716-47b1-a1f8-dff1a203ac22
https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:225364aa-3716-47b1-a1f8-dff1a203ac22
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ülevaatus69, mille käigus ei nõuta ametiasutustelt aga endiselt NOx ja tahkete osakeste 
massi mõõtmist. Lisaks tuleks manipuleeritud sõidukite avastamiseks tehniliste 
ülevaatuste tõhusust suurendada70. 

4. foto. TNO välja töötatud nn nuuskurauto 

 
Allikas: TNO. 

Liikmesriikide algatused õhusaaste all kannatavate linnade jaoks 

67 Heitkoguste skandaali veel üheks tagajärjeks on mitmes liikmesriigis suurenenud 
valmisolek kehtestada autode liiklusse laskmisele piirangud, et parandada 
õhukvaliteeti. Näiteks on mitmed suure õhusaastega Euroopa linnad loonud vähese 
CO2-heitega alad, kus autod on keelatud. Kohalikud omavalitsused võivad kehtestada 
ka liikluspiirangud suurema saastega aegadel. Sellised meetmed tuginevad tavaliselt 
eurostandardite kasutamisele, mis ei pruugi esindada sõidukite NOx-heidet tegelikes 

                                                      
69 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja 

nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.4.2014, lk 51). 

70 Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J. ja Coosemans, T. (2018). „A review of the 
European passenger car regulations – Real driving emissions vs local air quality.“ Renewable 
and Sustainable Energy Reviews, 86, lk 14. 
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sõidutingimustes ja vähendavad seega meetmete tõhusust71. Leidsime, et vähemalt 
neli kohalikku vähese CO2-heitega ala ELis tuginevad lihtsalt teatavale eurostandardile, 
ilma et sõidukite liikumispiirangute kehtestamisel eristataks bensiini ja diislikütust72. 

68 Kogu ELis on tekkinud sedalaadi piirangute rägastik. Selle tagajärjel peavad 
sõidukijuhid, kes soovivad reisida mitmes liikmesriigis, järgima trahvide vältimiseks üha 
suuremat arvu kohalikke eeskirju. Sõidukijuhid peavad sageli tõendama kohalike 
eeskirjade järgimist, kleepides oma sõiduki tuuleklaasile vastavad kleebised. Et aidata 
sõidukijuhtidel kohalikest eeskirjadest ülevaade saada, on komisjon loonud veebisaidi, 
mis sisaldab teavet liikluspiirangute kohta kogu ELis73 ning töötab välja 
suunisdokumendi, mille eesmärk on aidata sõidukijuhtidel kohalikest eeskirjadest aru 
saada. 

69 Vabaühenduse Transport & Environment andmetel74 on heitkoguste skandaal ja 
auto kasutamise piirangud avaldanud mõju kasutatud diiselautode hindadele. Samuti 
on täheldatud selliste autode ekspordi suurenemist Ida-Euroopa riikidesse. See 
mõjutab õhukvaliteedi parandamist nendes riikides, sõltuvalt sellest, kas kasutatud 
sõidukid asendavad vanemaid või uuemaid sõidukeid. 

Dieselgate’i skandaali tulemusel tarbijatele makstud hüvitised 

70 Dieselgate’i heitgaasiskandaal näitas ka, et ELis kehtiv ühtne 
tüübikinnitussüsteem ei ole seotud ühtse tarbijakahjude hüvitissüsteemiga. 
Tarbijakahjude hüvitissüsteemid on liikmesriikides erinevad. Sellele olukorrale 
reageerimiseks on komisjon esitanud ettepaneku võtta vastu direktiiv, mis käsitleb 
tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid75. Tekst sisaldab ühtlustatud 

                                                      
71 Giorgiev, P.How to get rid of dirty diesels on city roads: Analysis of diesel restriction 

measures in European cities to date. [internetis] Transport and Environment, 2018 
[vaadatud 13. nov. 2018], lk 8–9. 

72 Vähese CO2-heitega alade ülevaade on kättesaadav Euroopa linnade juurdepääsu 
käsitlevate määruste veebisaidil. 

73 Veebileht Urban Access Regulations In Europe. 

74 T&E, Dirty diesels heading East, 2018, lk 2–3. 

75 COM(2018) 184 final, 11.4.2018. 

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/TE%20Air%20Quality%20Report_FINAL_12032018%20NEW.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/TE%20Air%20Quality%20Report_FINAL_12032018%20NEW.pdf
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/TE%20Air%20Quality%20Report_FINAL_12032018%20NEW.pdf
http://urbanaccessregulations.eu/userhome/map
http://urbanaccessregulations.eu/userhome/map
http://urbanaccessregulations.eu/
https://www.transportenvironment.org/publications/dirty-diesels-heading-east
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52018PC0184
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nõudeid tarbijate kollektiivse hüvitamise süsteemide loomiseks ELi liikmesriikides76. 
Dieselgate’i skandaalist mõjutatud tarbijad seda süsteemi siiski kasutada ei saa. 

71 Euroopa Tarbijaliitude Ameti (BEUC) uuringu kohaselt ei ole üheksas ELi 
liikmesriigis kehtivat tarbijakahjude kollektiivse hüvitamise süsteemi. Neljateistkümnes 
liikmesriigis on kas tõsiseid puudusi sisaldavad süsteemid või on süsteemid on liiga 
uued, et neid saaks hinnata. See tähendab, et vaid viies liikmesriigis on täielikult 
toimivad tarbijakahjude kollektiivse hüvitamise süsteemid (vt joonis 10). 

Joonis 10. Tarbijakahjude hüvitamissüsteemide olukord ELis 

 
Märkus: kolmandate riikide piire ei ole märgitud. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda BEUCi andmete põhjal. 

72 Kavandatud eeskirjadega tugevdatakse tarbijate õigusi, kuid nendega ei 
kehtestata ühetaolise hüvitise maksmist kõigile ELi kodanikele. Tarbijatele makstavat 
hüvitist reguleerib riigisisene õigus.  

                                                      
76 Tarbijate kollektiivse hüvitamise süsteem on mehhanism, mis võimaldab sarnase probleemi 

all kannatavatel tarbijatel konkreetse ettevõtja vastu ühise hagi (hagiavaldus või 
haldusmenetlus) esitada. Kui sellist süsteemi pole, peavad tarbijad esitama eraldi hagid, mis 
võib ületada üksikisiku majandusliku suutlikkuse või mille maksumus võib olla suurem kui 
võimalik hüvitissumma. 

Vigane või liiga vara 
hinnata

Menetlus puudub või see 
ei ole tarbijatele 
kättesaadav

Töötab hästi

https://www.beuc.eu/collective-redress-all-eu-consumers#wherecanconsumersaccesscollectiveredress
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Lõppmärkused 
73 Heitkoguste skandaal on kiirendanud ELi sõidukite heitkoguste kontrollimise 
süsteemi mitme seadusandliku muudatuse elluviimist: 

o komisjonil on nüüd õigus läbi vaadata liikmesriikide tüübikinnitusasutuste töö, 
katsetada sõidukeid, tühistada või peatada tüübikinnitused ja määrata karistusi; 

o liikmesriikides on nüüd kohustuslik katsetada sõidukeid liikluses ning seda tuleb 
teha kas kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrolli või turujärelevalve vormis; 

o kasutusele on võetud uus laborikatsete meetod, ülemaailmne ühtlustatud 
kergsõidukite katsemenetlus (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure 
(WLTP)), et kõrvaldada suur erinevus laboris ja tegelikus liikluses mõõdetud CO2-
heitkoguste vahel; 

o NOx-heite mõõtmiseks on kasutusele võetud tegelikus liikluses tekkivate 
heitkoguste (RDE) katsed; 

o nüüd võivad heitkoguste katseid teha ka huvitatud kolmandad isikud. 

74 Komisjon kavatseb parandada praegust olukorda, kus sõidukite heitkoguste 
katsete andmed on piiratud, killustatud ja raskesti ligipääsetavad. Hiljutistest 
seadusandlikest meetmetest hoolimata 

o võib linnade õhukvaliteedi parandamiseks kuluda palju aastaid, kuna juba praegu 
on teedel suur hulk väga saastavaid autosid; 

o ehkki tootjad on tagasi kutsunud enam kui 10 miljonit eri marki sõidukit, näitavad 
vähesed kättesaadavad andmed, et selle mõju NOx-heitele on olnud väike; 

o kuigi RDE-katse kasutuselevõtt on diiselmootoriga autode NOx-heidet oluliselt 
vähendanud, oleks mõju olnud veelgi suurem, kui 168 mg/km asemel oleks vastu 
võetud algselt kavandatud ajutine NOx piirnorm (128 mg/km). 

75 Õigusaktides tehtud muudatustest tuleneva paranemise ilmnemiseks kulub veel 
aega. Nimetatud muudatuste tulemuslikku elluviimist võivad mõjutada järgmised 
probleemid: 

o turujärelevalve raames toimuva kontrollimise tõhusus sõltub 
liikmesriikidepoolsest korraldusest ja rakendamisest; 
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o ehkki autode optimeerimise võimalusi on kitsendatud ja komisjoni hiljuti vastu 
võetud õigusaktidega on ette nähtud laborinäitajate ja tegeliku CO2-heite vahelise 
erinevuse parem jälgimine, võivad tootjad leida WLTP-põhises laborikatses uusi 
võimalusi CO2-heite vähendamiseks; 

o on oht, et tootjad optimeerivad sõidukeid RDE-katse jaoks ja et NOx-heide RDE-
katsetest erinevates tingimustes on endiselt kõrge. Selle ohu vältimiseks võiks 
sõidukeid liikluses katsetada RDE-parameetritest erinevates tingimustes; 

o hiljuti kasutusele võetud sõltumatud kolmandate isikute pakutavaid katseid 
võidakse teha vähe, kuna WLTP- ja RDE-heitekatsed on kallid. 
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Akronüümid ja lühendid 
ACEA: Euroopa autotootjate ühendus (inglise keeles The European Automobile 
Manufacturers Association) 

BEUC: Euroopa tarbijaorganisatsioon (prantsuse keeles Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs) 

CO2: süsinikdioksiid. 

DG CLIMA: Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektoraat 

DG GROW: Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat 

DG JUST: Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat 

EEA: Euroopa Keskkonnaamet 

EMIS: autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon 

EPA: Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitseamet 

ICCT: Puhta Transpordi Rahvusvaheline Nõukogu 

JRC Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat 

NEDC: uus Euroopa sõidutsükkel (new European driving cycle) 

NOX: lämmastikoksiidid 

PEMS: mobiilne heitemõõtmissüsteem (portable emissions measurement system) 

PM: tahked osakesed (particulate matter) 

RDE: tegelikus liikluses tekkivad heitkogused (real driving emissions) 

T&E: Transport and Environment 

TT: tehnilised teenistused 

WLTP: ülemaailmne ühtlustatud kergsõidukite katsetamise tsükkel (Worldwide 
harmonized light vehicles test cycle) 
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Mõisted 
EURO x-standardid: Euroopa kergsõidukite heitenormid, mis on kindlaks määratud 
mitme ELi õigusaktiga. Neid nimetatakse tavaliselt EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, 
EURO 5 ja EURO 6, vastavalt sellele, millal neid rakendati. 

Lämmastikoksiidid (NOx): üldnimetus eri liiki gaasidele, mis sisaldavad lämmastiku- ja 
hapnikuaatomeid, nagu lämmastikoksiid (NO) ja lämmastikdioksiid (NO2). Need on 
saasteained, mis erinevad õhus looduslikult leiduvast gaasilisest lämmastikust (N2). 
Lämmastikoksiidid aitavad kaasa sudu, happevihma ja troposfääriosooni 
moodustumisele. 

Osakesed (tahked osakesed): õhus leiduvate tahkete osakeste ja vedelate piisakeste 
segu. Nende suurus ja kuju on erinev. Need võivad olla palja silmaga näha (nt tolm, 
mustus, tahm või suits), kuid need võivad olla ka mikroskoopilised. Terminit „tahke 
osakeste arv“ kasutatakse tavaliselt aine puhul, mida mõõdetakse õhus 
(suspendeeritud aine), ja terminit „tahkete osakeste mass“ sadestunud aine puhul. 

Tahkete osakeste arv: vastab sõiduki heitgaasist eraldunud tahkete osakeste 
koguarvule. 

Tahkete osakeste mass: vastab sõiduki heitgaasist eraldunud tahkete osakeste massile 

Tegelikus liikluses tekkivad heitkoguste (RDE) katsetamine: katseprotseduur, mis 
täiendab heitkoguste laborikatseid, mille eesmärk on kinnitada, kas laborikatsete 
tulemused NOx ja tahkete osakeste kohta on tegelikes sõidutingimustes täidetud.  

Tehnilised teenistused: katseasutused ja -laborid, mille liikmesriikide 
tüübikinnitusasutused on ELi õigusaktide kohaselt määranud tüübikinnituskatseid 
tegema. 

Turujärelevalveasutus: liikmesriigi ametiasutus, mis vastutab selle eest, et juba turul 
olevad tooted on ohutud ja keskkonnale mittekahjulikud, ning kontrollib, kas 
müüdavad tooted on samad, mida algselt katsetati ja heaks kiideti. 

Tüübikinnitus: protsess, mida liikmesriikide ametiasutused kasutavad enne uue 
sõidukimudeli turule viimiseks loa andmist, tõendamaks, et see vastab kõigile ELi 
ohutus-, keskkonna- ja tootmisstandarditele. 

Tüübikinnitusasutused: liikmesriikide ametiasutused, kes vastutavad sõidukite 
sertifitseerimise eest enne nende ELi turule lubamist. 
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Uus Euroopa sõidutsükkel NEDS (New European Driving Cycle): katsesõidutsükkel, 
mille abil hinnatakse autode heitgaase nende tüübikinnitusmenetluse ajal. See 
mõõdab CO2, NOx, PM, PN ja THC heidet standardsetes laboritingimustes.  

Ülemaailmne ühtlustatud kergsõidukite katsetamise tsükkel (WLTP): 
katsesõidutsükkel, mille abil hinnatakse autode heitgaase nende 
tüübikinnitusmenetluse ajal. See mõõdab CO2, NOx, PM, PN ja THC heidet 
standardsetes laboritingimustes.  
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Lisad 

Lisa I. Peamised õigusaktid ELi sõidukite tüübikinnitus- ja 
heitekatsete kohta 

Sõidukite tüübikinnitust käsitlevad ELi õigusaktid 
ELi sõidukite tüübikinnituse peamine õiguslik alus oli direktiiv 2007/46/EÜ 
(raamdirektiiv). See direktiiv kehtib praegu koos määrusega (EL) nr 2018/858, mida 
hakatakse täies ulatuses kohaldama alates 1. septembrist 2020. Uue raamistikuga 
antakse komisjonile jõustamisvolitused ning tehakse kohustuslikuks sõidukite 
katsetamine. 

Ülemaailmne ühtlustatud kergsõidukite katsemenetlus (Worldwide 
harmonised Light vehicles Test Procedure (WLTP)) 
WLTP lisati ELi õigusesse 2017. aastal komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrusega 
nr 2017/1151. See mõõdab selliste saasteainete nagu CO2, NOx, PM, PN ja THC heidet 
standardsetes laboritingimustes. 

Tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste õigusaktide paketid 
Esimene pakett77 sisaldab RDE-katse põhijooni, nagu RDE-katse marsruudi tehniline 
kirjeldus, sõidukite tüüpkonna kontseptsioon, kasutatavate andmete 
hindamisvahendite kirjeldus, kaasaskantavate heitemõõtmisseadmete seadmete 
tehnilised nõuded ja aruandluskohustused. 

Teine pakett78 käsitleb selliseid teemasid nagu vastavustegurite täpsustamine ja RDE 
rakendamise ajakava, samuti dünaamiliste parameetrite kehtestamine ja 
kõrgusemuutuse piirmäär. 

77 Komisjoni 10. märtsi 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/427 (ELT L 82, 31.3.2016, lk 1). 

78 Komisjoni 20. aprilli 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/646 (ELT L 109, 26.4.2016, lk 1). 
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Kolmas pakett79 hõlmab tahkete osakeste arvu mõõtmise kasutuselevõttu. Samuti on 
paketis ette nähtud erisätted hübriidsõidukite kohta ning kord külmkäivituse ja 
regenereerumise lisamiseks tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katsetesse. 

Neljas pakett80 hõlmab kasutusel olevate sõidukite nõuetele vastavuse ja 
järelevalvekatseid, sõltumatute kolmandate isikute tehtavaid katseid ning tegelikus 
liikluses tekkivate heitkoguste hindamise metoodikat. Sellega antakse ka luba 
vastavusteguri vähendamiseks (1,50-lt 1,43-ni), mille raames võetakse arvesse 
tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katsete käigus tehtavate mõõtmiste tehnilisi ja 
statistilisi erinevusi.

79 Komisjoni 1. juuni 2017. aasta määrus (EL) nr 2017/1151 (ELT L 175, 7.7.2017, lk 708). 

80 Komisjoni 5. novembri 2018. aasta määrus (EL) nr 2018/1832 (ELT L 301, 27.11.2018, lk 1). 



Lisa II. RDE-katse spetsifikatsioonid ja piirid 
RDE-katse peab vastama õigusaktides kehtestatud spetsifikatsioonidele ja piiridele, mis 
on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 3. 

Tabel 3. RDE-katse spetsifikatsioonid ja piirid 

Spetsifikatsioonid/parameetrid Näitajad 

Teekonna kestus kokku Vahemikus 90–120 minutit 

Vahemaa 

Linnas Rohkem kui 16 km 

Maapiirkonnas Rohkem kui 16 km 

Kiirteel Rohkem kui 16 km 

Teekonna koosseis 

Linnas 29–44% vahemaast 

Maapiirkonnas 23–43% vahemaast 

Kiirteel 23–43% vahemaast 

Keskmised kiirused 

Linnas 15–40 km/h 

Maapiirkonnas 60–90 km/h 

Kiirteel Suurem kui 90 km/h (suurem kui 100 km/h 
vähemalt 5 minuti jooksul) 

Kasulik koormus ≤ 90% sõiduki maksimaalsest massist 

Kõrgus merepinnast 
Keskmine 0–700 meetrit üle merepinna 

Suurendatud 700–1300 meetrit üle merepinna 

Kõrguse erinevus Katse alguse ja lõpu vahelise kõrguse erinevus ei 
ole suurem kui 100 meetrit 

Kumulatiivne kõrgusemuutus 1200 meetrit 100 km kohta 

Ümbritseva õhu 
temperatuur 

Keskmine 0–30 °C 

Laiendatud -7–0 °C ja 30–35 °C

Peatumise protsent 6–30% linnaajast 

Suurim kiirus 145 km/h (160 km/h 3% kiirteesõidu puhul) 

Lisasüsteemide kasutamine 
Lubatud kasutada nagu maanteel (see hõlmab 
näiteks automaatseid käivitamis-
seiskamissüsteeme) 

Allikas: ECA, tuginedes õigusaktidele ja ICCT tehtud tööle. 
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https://www.theicct.org/publications/real-driving-emissions-test-procedure-exhaust-gas-pollutant-emissions-cars-and-light


Euroopa Kontrollikoja auditirühm 
Käesolev infodokument võeti vastu loodusvarade säästva kasutamise valdkonnaga 
tegelevas I auditikojas, mille eesistuja on kontrollikoja liige Nikolaos Milionis. 
Ülesannet juhtis Euroopa Kontrollikoja liige Samo Jereb, keda toetasid kabinetiülem 
Kathrine Henderson ja kabineti atašee Jerneja Vrabic, valdkonnajuht Michael Bain, 
auditijuht Jindrich Dolezal ning audiitorid Ernesto Roessing, João Nuno Coelho Dos 
Santos, Radostina Simeonova ja Joachim Otto. Keelealast abi osutas Richard Moore. 

Vasakult paremale: João Nuno Coelho Dos Santos, Ernesto Roessing, Michael Bain, 
Jindrich Dolezal, Samo Jereb, Jerneja Vrabic. 
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Erinevused laboris ja tegelikus liikluses mõõdetud sõidukite 
heitkoguste vahel kerkisid teravalt esile 2015. aastal, kui 
avastati, et Volkswageni kontsern manipuleeris enda 
sõidukite heitgaasisüsteeme (nn Dieselgate’i skandaal).
Käesolevas infodokumendis esitatakse Euroopa Liidu ja 
liikmesriikide tasandil võetud meetmed ja kirjeldatakse 
sõidukite heitkoguste mõõtmissüsteemis pärast 2015. aasta 
septembrit tehtud muudatusi. Dokumendi eesmärk ei ole 
hinnata, kas võetud ja kavandatud meetmed on probleemi 
lahendanud.
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