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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

29.3.2017 A8-0048/333 

Muudatusettepanek  333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade 

ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) Tagamaks, et kõik riiklikul tasemel 

teostatavate tüübikinnituskatsete andmed 

on tõesed ja võimalikku manipuleerimist 

ennetatakse, peaks Euroopa Komisjon 

andma Euroopa sõidukite 

järelevalveameti volitused ühele omaenda 

organitest. Euroopa sõidukite 

järelevalveameti tehniline teenistus tuleks 

luua Teadusuuringute Ühiskeskuse 

laborites ja seda võiks vajaduse korral 

rahastada autotootjatele kehtestatavatest 

tasudest, mis on proportsioonis sõiduki 

müügihinnaga ja arvutatud nii, et ei 

mõjuta seda hinda olulisel määral. 

Sõidukite järelevalveamet peaks 

sooritama regulaarseid kontrolle, et 

veenduda sõidukite, süsteemide, osade ja 

eraldi seadmestike vastavuses käesolevas 

määruses sätestatud nõuetele ning 

tüübikinnituse õigsuses. Nimetatud 

kontrolle tuleks teha igal aastal ulatuses, 

mis vastab vähemalt 20%-le eelneval 

aastal Euroopa turule lastud mudelite 

arvust, kontrollides dokumente ning tehes 

statistiliselt asjakohase valimi alusel 

tegelike sõiduolude ja laboratoorseid 

katseid. Katsete tulemused peaksid olema 

avalikkusele Euroopa Komisjoni 

veebisaidil täielikult kättesaadavad. 
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Or. en 

Selgitus 

Pärast Volkswageni heiteskandaali paljudes Euroopa riikides tekkinud poliitilist seost 

autotootjate ja valitsuse vahel ei saa eitada. IMCO-komisjoni poolt heakskiidetud tekstis 

nähakse igale liikmesriigile ette kohustus kontrollida 20 % turule lastavatest uutest 

mudelitest. See muudab heitega seotud pettused autotootjatele palju raskemaks, kuid 

järelevalvesüsteemi paremaks muutmiseks ja kodanike kaitsmiseks pettuste eest on vaja 

kolmandat sõltumatut poolt Euroopa tasandil, et riiklikul tasandil tehtud tüübikinnituskatsed 

üle kontrollida.  
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29.3.2017 A8-0048/334 

Muudatusettepanek  334 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade 

ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Turujärelevalveasutused sooritavad 

regulaarseid kontrolle, et veenduda 

sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi 

seadmestike vastavuses käesolevas 

määruses sätestatud nõuetele ning 

tüübikinnituse õigsuses. Nimetatud 

kontrolle tehakse piisaval määral, 

kontrollides dokumente ning tehes 

statistiliselt asjakohase valimi alusel 

tegelike sõiduolude ja laboratoorseid 
katseid. Sealjuures võtavad 

turujärelevalveasutused arvesse 

riskihindamise, kaebuste ja muu teabe 

osas kehtestatud põhimõtteid. 

1. Turujärelevalveasutused sooritavad 

vastavalt lõigete 2 ja 3 kohaselt 

heakskiidetud riiklikele iga-aastastele 

programmidele regulaarseid katseid ja 

ülevaatusi, et kontrollida, kas sõidukid, 

süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud 

vastavad tüübikinnitustele ja 

kohaldatavatele õigusaktidele. Nimetatud 

katseid ja ülevaatusi tehakse muu hulgas 

laboratoorsete katsete ja tegelikus 

liikluses tekkivate heitkoguste katsete abil, 

võttes aluseks statistiliselt asjakohase 

valimi, millele lisaks kontrollitakse 

dokumente. Asutused tagavad, et 

sõidukid, mis läbivad tüübikinnituskatsed, 

vastavad täpselt sõidukitele, mis tuuakse 

turule. Liikmesriigid teevad tüüpide 
katseid või ülevaatusi igal aastal ulatuses, 

mis vastab vähemalt 20%-le selles 

liikmesriigis eelneval aastal turule lastud 

tüüpide arvust. Sealjuures võtavad 

turujärelevalveasutused arvesse 

riskihindamise osas kehtestatud 

põhimõtteid, põhjendatud kaebusi ja 

muud asjakohast teavet, sealhulgas 

tunnustatud kolmandate osapoolte 

avaldatud katsetulemusi, turul olevaid 

uusi tehnoloogiaid ning korraliste 

tehnoülevaatuste ja teeäärse kaugseire 
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aruandeid. 

Or. en 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek täiendab IMCO-komisjoni muudatusettepanekut 77.
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29.3.2017 A8-0048/335 

Muudatusettepanek  335 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade 

ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Tehniliste ülesannete, näiteks 

katsete või ülevaatuste teostamiseks 

võivad turujärelevalveasutused kasutada 

sõltumatute katseasutuste abi. Tulemuste 

eest vastutab turujärelevalveasutus. Kui 

käesoleva artikli kohaldamise eesmärgil 

kasutatakse tehnilisi teenistusi, tagavad 

turujärelevalveasutused, et kasutatakse 

erinevat tehnilist teenistust kui see, kes 

teostas algse tüübikinnituskatse. 

Tootjatele osutatav tehniline tugi tuleks 

muuta riiklikele tüübikinnitusasutustele 

osutatava tehnilise toega ühildamatuks. 

Or. en 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek täiendab IMCO-komisjoni muudatusettepanekut 78.
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29.3.2017 A8-0048/336 

Muudatusettepanek  336 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade 

ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon korraldab ja teeb (või laseb teha) 

piisava ulatusega vastavuse kontrollimise 

katseid ja ülevaatusi juba turul 

kättesaadavaks tehtud sõidukitele, 

süsteemidele, osadele ja eraldi 

seadmestikele, et kontrollida, kas need 

sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi 

seadmestikud vastavad tüübikinnitustele ja 

asjaomastele õigusaktidele ning tagada 

tüübikinnituste õigsus.. 

Euroopa sõidukite järelevalveamet 

(EVSA, edaspidi „amet“) korraldab ja teeb 

Teadusuuringute Ühiskeskuse laborite 

kaudu või laseb teha piisava ulatusega 

vastavuse kontrollimise katseid ja 

ülevaatusi vähemalt 20 % eelneval aastal 

Euroopa turule toodud mudelite puhul, 
juba turul kättesaadavaks tehtud 

sõidukitele, süsteemidele, osadele ja eraldi 

seadmestikele, et kontrollida, kas need 

sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi 

seadmestikud vastavad tüübikinnitustele ja 

asjaomastele õigusaktidele, ning tagada 

tüübikinnituste õigsus. 

 (Kui see muudatusettepanek vastu 

võetakse, kohaldatakse seda 

horisontaalselt kogu tekstis, eelkõige 

artiklite 9, 10, 13, 24, 25, 30, 33, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 58, 71 ja 90 suhtes.) 

Or. en 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek täiendab IMCO-komisjoni muudatusettepanekut 91.
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29.3.2017 A8-0048/337 

Muudatusettepanek  337 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade 

ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 5 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Iga Euroopa turule toodud sõiduki 

eest maksab tootja Euroopa sõidukite 

järelevalveametile sõiduki müügihinnaga 

proportsionaalse summa, mis arvutatakse 

nii, et see ei mõjuta tootjat olulisel 

määral. Sellised tasud kehtestatakse 

kooskõlas artikli 30 lõikega 2. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/338 

Muudatusettepanek  338 

Marco Zullo, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

Eleonora Evi 

 

Raport A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade 

ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 76 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 76 välja jäetud 

Tootja ettevõttesisesed tehnilised 

teenistused 

 

1. Tootjapoolset ettevõttesisest 

tehnilist teenistust võib määrata artikli 72 

lõike 1 punktis a osutatud A-kategooriaga 

seotud tegevuseks üksnes seoses XV lisas 

loetletud õigusaktidega. Ettevõttesisene 

tehniline teenistus moodustab eraldioleva 

ja eristatava osa tootja ettevõttest ega 

osale selliste sõidukite, süsteemide, osade 

või eraldi seadmestike kavandamises, 

tootmises, tarnimises või hoolduses, mida 

ta hindab. 

 

2. Ettevõttesisene tehniline teenistus 

peab vastama järgmistele nõuetele: 

 

(a) selle on akrediteerinud määruse 

(EÜ) nr 765/2008 artikli 2 punktis 11 

määratletud riiklik akrediteerimisasutus 

kooskõlas käesoleva määruse V lisa 

liidetega 1 ja 2; 

 

(b) ettevõttesisene tehniline teenistus 

ja selle töötajad on organisatsiooniliselt 

identifitseeritavad ning neil on tootja 

ettevõttes, mille osaks nad on, 

aruandlusmeetodid, mis tagavad nende 
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erapooletuse ja tõendavad seda 

asjaomasele riiklikule 

akrediteerimisasutusele; 

(c) ettevõttesisene tehniline teenistus 

ega selle töötajad ei tohi osaleda üheski 

tegevuses, mis võiks ohustada nende 

sõltumatust või ausust seoses tegevustega, 

mille sooritamiseks nad on määratud; 

 

(d) ta osutab oma teenuseid ainult 

selle tootja ettevõttele, mille osaks ta on. 

 

3. Ettevõttesisesest akrediteeritud 

tehnilisest teenistusest ei ole vaja 

komisjoni teavitada artikli 78 tähenduses, 

kuid tüübikinnitusasutuse nõudmisel 

annab tootja, mille osaks ta on, või riiklik 

akrediteerimisasutus teavet tema 

akrediteerimise kohta. 

 

4. Komisjonil on õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 

88, et muuta XV lisa, võtmaks arvesse 

tehnika arengut ja õiguslikke muudatusi 

ning ajakohastades selleks õigusaktide ja 

neis sisalduvate piirangute loetelu. 

 

Or. en 

 

 


