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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

29.3.2017 A8-0048/349 

Muudatusettepanek  349 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

fraktsiooni S&D nimel 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 8 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Käesolev määrus peaks tugevdama 

kehtivat tüübikinnitusraamistikku, eriti 

turujärelevalve sätete lisamise kaudu. 

Turujärelevalve kehtestamiseks 

autotööstussektoris tuleks määrata kindlaks 

tarneahela ettevõtjate kohustused, 

liikmesriikide jõustamisasutuste ülesanded 

ja meetmed juhtumiteks, kui turule on 

sattunud autotööstustooted, mis kujutavad 

endast tõsist turva- või keskkonnariski või 

ei vasta tüübikinnitusnõuetele. 

(8) Käesolev määrus peaks tugevdama 

kehtivat tüübikinnitusraamistikku, eriti 

turujärelevalve sätete lisamise kaudu. 

Turujärelevalve kehtestamiseks 

autotööstussektoris tuleks määrata kindlaks 

tarneahela ettevõtjate kohustused, 

liikmesriikide jõustamisasutuste ülesanded 

ja meetmed juhtumiteks, kui turule on 

sattunud autotööstustooted, mis kujutavad 

endast tõsist turva- või keskkonnariski või 

ei vasta tüübikinnitusnõuetele, ning luua 

Euroopa sõidukite järelevalveamet. 

Or. en 



 

AM\1121947ET.docx  PE589.565v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.3.2017 A8-0048/350 

Muudatusettepanek  350 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

fraktsiooni S&D 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 40 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (40 a) Käesolev määrus ei piira tarbija 

õigust parandusmeetmetele olemasolevate 

eraõiguslike jõustamismeetmete raames, 

sh kollektiivne õiguskaitse, ja avalik-

õiguslike jõustamismeetmete raames, 

eelkõige pädevate riiklike asutuste, ameti 

või komisjoni õigust anda rikkumise eest 

vastutavale tootjale korraldus rikkumise 

tõttu kahju kannatanud tarbijatele see 

hüvitada, muu hulgas ka rahalise 

hüvitusena, või nõuda sisse nõuetele 

mittevastavuse tulemusena saadud kasum, 

sh nõuda, et see kasum makstaks 

riigikassasse.  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.3.2017 A8-0048/351 

Muudatusettepanek  351 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

fraktsiooni S&D nimel 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 1 – lõige 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Käesoleva määrusega luuakse 

Euroopa sõidukite järelevalveamet 

(edaspidi „amet“). 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.3.2017 A8-0048/352 

Muudatusettepanek  352 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

fraktsiooni S&D nimel 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 1 – lõige 1 b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Ameti ülesanded 

 Amet täidab seoses artiklitega 8, 9, 10, 24, 

51, 52, 53, 58, 71 ja 90 käesolevas 

määruses sätestatud ülesandeid, eelkõige 

järgmist: 

 (a) kiidab üheks või mitmeks aastaks 

heaks riiklike ametiasutuste koostatud 

riiklikud turujärelevalvekavad;  

 (b) koordineerib riiklike 

turujärelevalveasutuste tööd ning omab 

otsustavat sõna nendevaheliste 

erimeelsuste korral; 

 (c) haldab ja juhib jõustamisalast 

foorumit; 

 (d) korraldab kasutusel olevate sõidukite, 

süsteemide, osade ja eraldi seadmestike 

vastavuskontrolli ulatuses, mis vastab 

vähemalt 20%-le eelneval aastal Euroopa 

turule lastud mudelite arvust; 

 (e) korraldab kogu ELi hõlmavaid 

tagasivõtmisprogramme; 

 (f) tühistab vajaduse korral 

tüübikinnitustunnistusi; 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 (g) auditeerib riiklikke 

tüübikinnitusasutusi ja tehnilisi 

teenistusi, sh ettevõttesiseseid tehnilisi 

teenistusi; 

 (h) hindab riiklikke piiravaid meetmeid ja 

võtab vastu otsuseid; 

 (i) määrab haldustrahve. 

 Amet toimib nimetatud ülesannete 

täitmisel sõltumatult ja objektiivselt ja 

üksnes liidu huvides ning omab Euroopa 

Parlamendi, komisjoni ja Euroopa Liidu 

Kohtu ees täielikku aruandluskohustust. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.3.2017 A8-0048/353 

Muudatusettepanek  353 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

fraktsiooni S&D 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 89 – pealkiri 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Karistused Karistused ja kohustused 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.3.2017 A8-0048/354 

Muudatusettepanek  354 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

fraktsiooni S&D 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 89 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) kui vastavuse eesmärgil tehtud 

katsete või kontrollide abil või 

alternatiivsel viisil tehakse kindlaks, et 

sõidukid, osad, süsteemid või eraldi 

seadmestikud ei vasta käesolevas 

määruses või IV lisas loetletud 

õigusaktides sätestatud tüübikinnituse 

nõuetele või tüübikinnitus on antud 

ebaõigete andmete alusel. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

29.3.2017 A8-0048/355 

Muudatusettepanek  355 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

fraktsiooni S&D 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 89 – lõige 5 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Kui tehakse kindlaks, et sõidukid, 

osad, süsteemid või eraldi seadmestikud ei 

vasta käesolevas määruses või IV lisas 

loetletud õigusaktides sätestatud 

tüübikinnituse nõuetele, peaksid 

ettevõtjad asjaomaste sõidukite omanikele 

mittevastavusest või tagasivõtmisest 

põhjustatud kahju eest vastutust kandma. 

Or. en 

 

 


