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Sooviksin jagada Teiega oma muret mõju üle, mida autode heitmeskandaal avaldab 
keskpikas perspektiivis tarbijatele ja ELi autotööstusele. Kahtlemata on see õhutanud 
poliitilisi arutelusid nn diislikeelu kehtestamise üle kohalikul tasandil, mis mõjuks 
diiselmootoriga sõidukite omanikele ebasoodsalt. Diiselmootoriga sõidukite omanikud 
usaldasid autotööstuse „puhta diisli“ lubadust, mille kohaselt nende autod ei reosta 
keskkonda ülemäära ega ohusta rahvatervist. Juba ilmnevad ka esimesed märgid hindade 
langemisest diiselmootoriga autode järelturul.

Mulle valmistavad suurt muret ka hiljutised uudised uutest juhtudest, kus keelatud 
katkestusseadmeid on tuvastatud Audija Porsche sõidukites. Mul on hea meel tõdeda, et 
Saksamaa ametiasutused tegelevad selle probleemiga tulemuslikult. Tundub, et 
heitkoguste skandaal ei ole veel oma täit ulatust saavutanud. Muret tekitab asjaolu, et taas 
kord ei jõudnud probleemile jälile turujärelevalveasutused. See osutab selgelt vajadusele 
parandada veelgi riikliku turujärelevalve suutlikkust, nii et see läheks komisjoni 
tüübikinnituse ettepanekust kaugemale. Saksamaa ja mitu teist liikmesriiki on hakanud 
selle vajakajäämisega tegelema.

Siinkohal tahan selgelt rõhutada, et vastutus ei lasu ainuüksi Volkswagend, kuna ka 
mitme teise kaubamärgi puhul on heitetase tegelikes sõidutingimustes liiga kõrge. Ehkki 
ma olen veendunud, et Euroopa peaks võtma kiiresti suuna heitevabadele sõidukitele, ei 
ole poliitikakujundajad ja tööstus huvitatud sellest, et diiselmootoriga autode turg 
Euroopas kohalike sõidukeeldude tõttu kohe kokku variseks. See jätaks autotööstuse vaid 
ilma vahenditest, mida on vaja heitevabadesse sõidukitesse investeerimiseks. Kui 
diislikeelud osutuvad lõpuks siiski vältimatuks, peaksid need meie kodanike huvides 
järgima kogu ühtse turu piires samu põhimõtteid.

Seetõttu palun ma Teil astuda ennetavasse poliitilisse dialoogi autotööstusega, et 
selgitada välja võimalused NOx-heite kiireks vähendamiseks linnades. Uute tegelikes 
sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmise katsetega saavutatu ei ole piisav. Me 
peame nõuetele mittevastavad autod turult ja liiklusest võimalikult kiiresti eemaldama. 
Lisaks sellele on vaja, et autotööstus võtaks rohkem vabatahtlikke meetmeid 
olemasolevate diiselautode NOx-heidete kiireks vähendamiseks Euroopas.
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Lubage mul teha kokkuvõte ELi ja riikide tasandil siiani võetud meetmetest ja teha 
ettepanek edasise tegevuse kohta.

19. juunil 2017 kirjutasin ma Volkswagen AG juhatuse esimehele Matthias Müllerile ja 
palusin tal esitada mulle üksikasjalikud andmed VW tagasikutsumisprogrammi olukorra 
kohta kõikides liikmesriikides. Rõhutasin, et erandolukord, kus ELi tüübikinnituse 
normidele mittevastavaid sõidukeid lubatakse liiklusesse, peab lõppema. Loodan, et 
Volkswagen jõuab 2017. aastal kõigis liikmesriikides 100% tagasikutsumise määrani. 
Praeguseks pole ma Volkswagenilt vastust saanud.

Kui Eesti pole seda juba teinud, kutsun teid üles järgima Saksamaa lähenemisviisi ja 
nägema hiljemalt 2017. aasta lõpuks ette Volkswagen Groupi asjaomaste sõidukite 
kohustusliku tagasikutsumise, juhul kui tagasikutsumise määr peaks olema alla 100%. 
2018. aasta seisuga peaksid kõik nõuetele mittevastavad autod olema riikliku tehnilise 
ülevaatuse tulemusena liiklusest eemaldatud.

20. veebruaril 2017 kirjutasin ma liikmesriikidele, kes on andnud tüübikinnituse 
diiselmootoriga sõidukitele, mille puhul riiklikud uurimised on osutanud liiga kõrgele 
lämmastikoksiidi (NOx) heitele. Need riigid on Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, 
Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad ja Ühendkuningriik. Olen nendelt saadud 
vastuseid hoolikalt analüüsinud.

Saadud vastustest selgub, et mitu liikmesriiki võtab meetmeid NOx-heite oluliseks 
vähendamiseks. Teatavad liikmesriigid on teatanud mulle edukatest sammudest, mis on 
toonud kaasa hulga kohustuslikke tagasikutsumisi või tootjate korraldatud vabatahtlikke 
hooldusmeetmeid. See on omakorda oluliselt vähendanud asjaomaste sõidukite NOx- 
heite taset neis liikmesriikides. Eriti väärivad huvi Saksamaa ja Prantsusmaa korraldatud 
kohustuslikud tagasikutsumised. Samuti tahaksin ära märkida Madalmaade, Saksamaa ja 
Prantsusmaa märkimisväärseid jõupingutusi seoses vabatahtlike tagasikutsumistega.

Diislikeeldude vältimiseks ning meie kodanike ja autotööstuse huvides kutsun kõiki 
järgima Saksamaal, Prantsusmaal ja Madalmaades võetud kohustuslikke ja vabatahtlikke 
meetmeid. Samuti kutsun ma üles muutma sellised riiklikud meetmed, mis ei ole 
praeguste ELi tüübikinnituse õigusaktide raames (veel) võimalikud, üleeuroopalisteks.

Kohustusliku tagasikutsumise korral tuleks nõuetele mittevastavad autod, mida pole 
korda tehtud, hiljemalt korrapärase riikliku tehnilise ülevaatuse käigus liiklusest 
eemaldada.

Mul on hea meel näha, et liikmesriigid on võtnud arvesse komisjoni juhendit täiendava 
heitekontrollistrateegia ja katkestusseadmete kasutamise hindamiseks, et viia oma 
riiklikud meetmed vastavusse ühtlustatud Euroopa lähenemisviisiga.

Me vajame vastastikust usaldust oma ametiasutuste vahel, kuna vastasel korral ei ole 
kasu isegi uuest tüübikinnituse süsteemist ja ainus alternatiiv oleks ELi ameti loomine, 
mida ma ei ole esialgu soovitanud, kuid mida mõned näevad endiselt võimaliku 
lahendusena. Seetõttu on oluline, et kõik liikmesriigid võtaksid sidusaid meetmeid ja et 
need oleks tulemuslikud. Samuti peame me tagama võrdsed tingimused tootjatele.
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Selleks et hõlbustada praktikas meie ühist tööd õigusnormide täitmise tagamisel pakun 
ma välja teatavad korralduslikud muudatused. Selleks et tagada liikmesriikides 
vastuvõetud meetmete ühtsus ja tulemuslikkus ning võttes arvesse tüübikinnitusasutuste 
eksperdirühma sel eesmärgil loodud allrühmas toimunud edukat liikmesriikidevahelist 
infovahetust, teen ma ettepaneku kõnealuse allrühma töö laiendamiseks. See võimaldaks 
teabevahetust NOx-heite vähendamiseks võetud riiklike meetmete kohta. Sellise teabe 
turvaliseks vahetamiseks ametiasutuste vahel luuakse ka digitaalne platvorm.

Jään ootama Teie vastust kõnealusel teemal, sealhulgas pakutud koordineerimismeetmete 
kohta eelistatavalt enne 16. augusti 2017.

Lugupidamisega,

Elżbieta Bieńkowska
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