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LÜHISELGITUS 

Komisjon avaldas 27. jaanuaril 2016 ettepaneku, mis käsitleb praegu direktiivis 2007/46/EÜ 

sätestatud mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnituse ja turujärelevalve nõudeid. 

Aastal 2013 viidi komisjoni poolt tegevuskavas CARS2020 võetud kohustuste raames läbi 

liidu tüübikinnituskorra põhjalik toimivuskontroll. Selle tulemused näitasid, et ehkki praegune 

kord on mingil määral võimaldanud poliitikaeesmärke täita, on seda Volkswageni tarkvaraga 

manipuleerimise skandaali järel laialdaselt kritiseeritud. Raportööri arvates on väga tähtis ELi 

tüübikinnituskorda tugevdada, eelkõige seada sisse sobivad järelevalvemehhanismid, mis 

võimaldaksid kõigis liikmesriikides nõudeid ühtselt kohaldada. Lisaks on tähtis, et õigusaktid 

toimiksid sujuvalt ega suurendaks bürokraatiat ei riikide haldusasutuste ega ka tööstuse jaoks.  

Praeguse korra üks nõrkus on nõuete erinev tõlgendamine ja erineva rangusega kohaldamine 

eri liikmesriikides. Mitte tingimata pahausksed erinevused direktiivide tõlgendamisel ja 

ülevõtmisel on teadaolev ja üha korduv nähtus, mis nõrgestab siseturgu ning tekitab nii 

tööstuses kui ka tarbijates ebakindlust. 

Lisaks nõuete rikkumisele võimaldavad sellised puudused ka otsest pettust ja 

seaduserikkumisi. Kahjuks oleme seda juba korduvalt näinud. Nimetatud puuduste 

kõrvaldamiseks on raportöör pööranud tähelepanu eelkõige rangemate 

järelevalvemehhanismide rakendamisele ja turujärelevalvele.  

Turujärelevalve, mis tähendab sõidukite kontrolli pärast nende turule laskmist, on praeguste 

õigusaktide nõrk koht ning selle tugevdamine seisab ettepanekus kesksel kohal. On 

määratletud täitevasutuste ülesanded ja kohustused ning sammud, mis tuleb astuda, kui turul 

leidub nõuetele mittevastavaid tooteid, ning see on oluline edasiminek. Raportöör võtab 

teadmiseks asjaolu, et turujärelevalvet saavad teostada riiklikud turujärelevalveasutused, kuid 

et oma osa on siin ka komisjonil.  

Määruse paremaks kohandamiseks liikmesriikide muutuvate tingimustega teeb raportöör 

ettepaneku muuta teenustasude süsteemi. Kuna mõnedes liikmesriikides teostatakse vaid 

vähesel hulgal tüübikinnitusi, ei tohiks turujärelevalve rahastamist siduda tüübikinnituste 

arvuga, sest siis võivad turujärelevalves tekkida olulised puudujäägid. Kogu liidus võrdsete 

konkurentsitingimuste ja põhjaliku turujärelevalve tagamiseks peavad liikmesriigid 

turujärelevalve rahastamiseks sisse seadma nende tingimusi kajastavad teenustasude 

süsteemid.  

Lisaks tehakse ettepanekuid turujärelevalve rahastamise selgemaks muutmiseks. Kui 

liikmesriigid hakkavad turujärelevalve kulusid katma teenustasudest, on mõistlik, et 

turujärelevalveasutused kataksid ka turujärelevalvetegevusest tingitud kulud. 

Tüübikinnituste usaldusväärsuse kindlamaks tagamiseks hakkab neid iga viie aasta tagant 

auditeerima teine turujärelevalveasutus kui see, kes tüübikinnituse väljastas. See vähendab 

asutustevahelisi tõlgendamiserinevusi ja tagab õigusaktide ühesuguse kohaldamise. 

Lisaks soovitatakse tugevdada tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutusi ja komisjoni kohustust 

rikkumiste korral meetmeid võtta. Selged turujärelevalve-eeskirjad koos mõjuvate 

karistustega tõkestavad tulevikus kindlalt ja usaldusväärselt katsed nõudeid rikkuda või neist 
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mööda hiilida. 

Tehnilistel teenistustel on liidu kõrgete tehniliste, keskkonna- ja ohutusnõuete täitmisel ja 

säilitamisel tähtis osa. Raportöör nõustub komisjoniga selles, et tehniliste teenistuste 

hindamine ja järelevalve on vältimatult vajalik. Kuna aga mõningates liikmesriikides võib 

hindamise ja järelevalvega tegeleda riiklik akrediteerimisasutus, tahab ta tagada, et see 

võimalus säiliks ka edaspidi. Ka peaks järelevalve hindamine tagama tehnilise teenistuse 

sõltumatuse tootjast. Kuluefektiivsuse huvides tuleks lubada tehniliste teenistuste vahelist 

hinnakonkurentsi, mistõttu funktsioonide täielik lahutamine ei ole soovitav, selle asemel 

tuleks rõhku panna põhjalikule hindamisele ja järelevalvele. 

Üks täiendav vahend õigusaktide ühtse ja korrektse tõlgendamise tagamiseks on 

tüübikinnitusasutuste vastastikune hindamine, mille puhul liikmesriikide asutused vahetavad 

teavet ja kooskõlastavad oma hinnanguid. Niimoodi saavad tüübikinnitusasutused 

likvideerida valdkonnad, mis on nende kontrollimeetodite tõttu võinud katmata jääda. Selleks 

aga, et vastastikune hindamine ei muutuks mõttetult koormavaks ja kulukaks, tehakse 

ettepanek korraldada neid hindamisi harvem, välja arvatud juhul, kui on alust arvata, et 

tihedam hindamine on vajalik. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 43 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(43) „Seerialõpu sõiduk” – laovarusse 

kuuluv sõiduk, mida ei saa või mida enam 

ei saa turul kättesaadavaks teha, 

registreerida või kasutusele võtta uute 

tehniliste nõuete jõustumise tõttu, millele 

vastavat tüübikinnitust ei ole sõiduk 

saanud. 

(43) „Seerialõpu sõiduk” – laovarusse 

kuuluv või veel lõplikult komplekteerimata 

sõiduk, mida ei saa või mida enam ei saa 

turul kättesaadavaks teha, registreerida või 

kasutusele võtta uute tehniliste nõuete 

jõustumise tõttu, millele vastavat 

tüübikinnitust ei ole sõiduk saanud. 

Or. en 

Selgitus 

Sõidukeid võidakse ehitada etapiviisiliselt ja seda tuleks seerialõpu sõiduki mõiste 

määratlemisel arvestada. 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed tagamaks, et 

turujärelevalveasutused võivad vajaduse 

korral ja põhjendatult siseneda ettevõtjate 

äriruumidesse ning võtta vajalikke 

sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi 

seadmestike näidiseid vastavuse 

katsetamiseks. 

5. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed tagamaks, et 

turujärelevalveasutused võivad vajaduse 

korral ja põhjendatult siseneda ettevõtjate 

äriruumidesse ning võtta vajalikke 

sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi 

seadmestike näidiseid vastavuse 

katsetamiseks. Turujärelevalveasutused 

maksavad katsetamiseks võetud näidiste 

eest turuhinnale vastavat ostu- või 

rendihinda, sõltuvalt sellest, kuidas 

kõnealuseid näidiseid kavatsetakse 

kasutada. 

Or. en 

Selgitus 

Turujärelevalve teenustasu makstakse tüübikinnituse käigus. Kui lubada 

turujärelevalveasutustel katsetamiseks võetud näidiste eest mitte maksta, tähendaks see tootja 

jaoks kahekordset kulu. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Nimetatud katseid ja ülevaatusi võib teha 

uutele sõidukitele, mille tootjad või 

ettevõtja on teinud kättesaadavaks lõike 2 

kohaselt. 

Nimetatud katseid ja ülevaatusi võib teha 

uutele sõidukitele, süsteemidele, osadele ja 

eraldi seadmestikele, mille eest tasutakse 

turuhinnale vastav ostu- või rendihind, 

sõltuvalt sellest, kuidas kõnealuseid 

sõidukeid, süsteeme, osasid ja eraldi 

seadmestikke kavatsetakse kasutada. 

Or. en 
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Selgitus 

Turujärelevalve teenustasu makstakse tüübikinnituse käigus. Kui lubada 

turujärelevalveasutustel katsetamiseks võetud näidiste eest mitte maksta, tähendaks see tootja 

jaoks kahekordset kulu. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Tüübikinnitust omavad tootjad või 

ettevõtjad teevad komisjonile nõudmise 

korral kättesaadavaks statistiliselt 

asjakohase hulga komisjoni valitud 

toodetavaid sõidukeid, süsteeme, osi ja 

eraldi seadmestikke, mis esindavad neid 

sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi 

seadmestikke, mis on asjaomase 

tüübikinnituse alusel turulelaskmiseks 

kättesaadavad. Kõnealused sõidukid, 

süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud 

esitatakse katsetamiseks sellisel ajal ja 

kohas ning selliseks ajavahemikuks, nagu 

komisjon võib vajada. 

2. Tüübikinnitust omavad tootjad või 

ettevõtjad teevad komisjonile nõudmise 

korral kättesaadavaks statistiliselt 

asjakohase hulga komisjoni valitud 

toodetavaid sõidukeid, süsteeme, osi ja 

eraldi seadmestikke, mis esindavad neid 

sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi 

seadmestikke, mis on asjaomase 

tüübikinnituse alusel turulelaskmiseks 

kättesaadavad. Kõnealused sõidukid, 

süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud 

esitatakse katsetamiseks sellisel ajal ja 

kohas ning selliseks ajavahemikuks, nagu 

komisjon võib vajada. Komisjon maksab 

katsetamiseks võetud sõidukite, 

süsteemide, osade ja eraldi seadmestike 

näidiste eest turuhinnale vastavat ostu- 

või rendihinda, sõltuvalt sellest, kuidas 

kõnealuseid näidiseid kavatsetakse 

kasutada. 

Or. en 

Selgitus 

Turujärelevalve teenustasu makstakse tüübikinnituse käigus. Kui lubada 

turujärelevalveasutustel või komisjonil katsetamiseks võetud näidiste eest mitte maksta, 

tähendaks see tootja jaoks kahekordset kulu. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Sõidukitootjad avalikustavad teabe, 

mis on vajalik vastavuskontrolli katseteks 

kolmandate isikutega. Komisjon võtab 

vastu rakendusaktid, et määrata kindlaks 

avalikustatavad andmed ja nende 

avalikustamise tingimused, sõltuvalt 

ärisaladuste kaitsest ja isikuandmete 

säilitamisest liidu ja liikmesriikide 

õigusaktide kohaselt. Nimetatud 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 87 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

4. Sõidukitootjad teevad 

kättesaadavaks teabe, mis on 

turujärelevalveasutuste või komisjoni 

teostatavateks vastavuskontrolli katseteks 

vajalik. Komisjon võtab vastu 

rakendusaktid, et määrata kindlaks 

kättesaadavaks tehtavad andmed ja nende 

kättesaadavaks tegemise tingimused, 

sõltuvalt ärisaladuste kaitsest ja 

isikuandmete säilitamisest liidu ja 

liikmesriikide õigusaktide kohaselt. 

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

Or. en 

Selgitus 

Piisavate katsetuste võimaldamiseks tuleb teha andmed asjaomastele osapooltele 

kättesaadavaks. Seejuures on tähtis säilitada konfidentsiaalsus ja kaitsta 

intellektuaalomandit. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui turustaja leiab, et sõiduk, 

süsteem, osa või eraldi seadmestik ei vasta 

käesoleva määruse nõuetele, siis ei tee ta 

seda sõidukit, süsteemi, osa või eraldi 

seadmestikku turul kättesaadavaks, ei 

registreeri ega võta kasutusele enne, kui 

see on nõuetega vastavusse viidud. 

1. Kui turustaja leiab, et sõiduk, 

süsteem, osa või eraldi seadmestik ei vasta 

käesoleva määruse nõuetele, teatab ta 

sellest tootjale ja asjaomasele 

turujärelevalveasutusele. 

Or. en 

Selgitus 

Kui kahtlustatakse nõuetele mittevastavust, on tähtis kiiresti tegutseda. Seepärast peab 

turustaja, kellel kahtlus tekkis, tootjat ja turujärelevalveasutusi aegsasti sellest teavitama. 

Seejuures peab turustajatel lasuma proportsionaalne vastutus, kuna võetavad meetmed 
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võivad neil tekitada kohustusi tootjate suhtes. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid kehtestavad riikliku 

tasustruktuuri, et katta tüübikinnituste ja 

turujärelevalvetegevuste kulud ning nende 

poolt määratud tehniliste teenistuste 

sooritatud tüübikinnituskatsete ja 

toodangu vastavuse katsete ja ülevaatuste 

kulud. 

1. Liikmesriigid kehtestavad riikliku 

tasustruktuuri, et katta tüübikinnituste ja 

turujärelevalvetegevuste kulud. 

Or. en 

Selgitus 

Kuna tüübikinnituste hulk on liikmesriigiti erinev, ei ole soovitav siduda turujärelevalve 

rahastamist tüübikinnitustega, sest selle tulemuseks võib olla turujärelevalve alarahastamine. 

Selle asemel peaksid liikmesriigid saama seada sisse omaenda teenustasusüsteemid, mis 

tagaksid neile vajalikud vahendid. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Need riiklikud tasud nõutakse 

sisse tootjatelt, kes on esitanud 

asjaomases liikmesriigis tüübikinnituse 

taotluse. Tehnilised teenistused otseselt 

tasusid sisse ei nõua. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Kuna tüübikinnituste hulk on liikmesriigiti erinev, ei ole soovitav siduda turujärelevalve 

rahastamist tüübikinnitustega, sest selle tulemuseks võib olla turujärelevalve alarahastamine. 

Selle asemel peaksid liikmesriigid saama seada sisse omaenda teenustasusüsteemid, mis 

tagaksid neile vajalikud vahendid. 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Riiklikust tasustruktuurist 

kaetakse nende vastavuskontrolli 

ülevaatuste ja katsete kulud, mida teeb 

komisjon artikli 9 kohaselt. Need osalused 

moodustavad välised sihtotstarbelised 

tulud Euroopa Liidu üldeelarvesse 

vastavalt finantsmääruse26 artikli 21 

lõikele 4. 

välja jäetud 

__________________  

26Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2015. aasta määrus (EL, 

Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 

kohaldatavaid finantseeskirju ning 

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 

(ELT L 298, 26.10.2012, lk 1–96). 

 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni tegevuseks vajalikud vahendid tuleks leida ELi eelarvest. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 30 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjon võib vastu võtta 

rakendusakte, et määrata kindlaks lõikes 

1 osutatud riiklike tasude uuendamine, 

millele on osutatud lõikes 3. Nimetatud 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 87 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

välja jäetud 

Or. en 
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Selgitus 

Komisjoni tegevuseks vajalikud vahendid tuleks leida ELi eelarvest. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kehtivuse lõppemine Perioodilised auditid ja kehtivuse 

lõppemine 

Or. en 

Selgitus 

Tüübikinnituste kehtivusaja määramisega komisjon sisuliselt otsustab, kui pikk on 

sõidukimudeli eluring. Tänapäevaste mudelite eluring on tihtipeale pikem, seetõttu tuleks 

asjatu bürokraatia vältimiseks soovitada auditite süsteemi. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Sõidukite, süsteemide, osade ja 

eraldi seadmestike tüübikinnitused 

väljastatakse viieks aastaks ja seda aega ei 

ole võimalik pikendada. Aegumistähtaeg 

märgitakse tüübikinnitustunnistusele. 

Pärast tüübikinnitustunnistuse aegumist 

võib seda tootja taotlusel uuendada, kui 

tüübikinnitusasutus on teinud kindlaks, et 

sõiduki, süsteemi, osa või eraldi 

seadmestiku tüüp vastab kõigile 

asjakohaste õigusaktide nõuetele, mis 

käsitlevad seda tüüpi uusi sõidukeid, 

süsteeme, osi või eraldi seadmestikke. 

1. Sõidukite tüübikinnitused 

auditeeritakse viis aastat pärast nende 

esmakordset kinnitamist või viimast 

auditit. Auditi viib läbi 

tüübikinnitusasutus, kes ei ole antud 

tüübikinnitust väljastanud. 

Tüübikinnitustunnistuse auditeerimise 

käigus kontrollib tüübikinnitusasutus, kas 

sõiduki tüüp vastab kõigile asjakohaste 

õigusaktide nõuetele, mis käsitlevad sel 

ajal kõiki seda tüüpi uusi sõidukeid. 

Or. en 

Selgitus 

Tüübikinnituste kehtivusaja määramisega komisjon sisuliselt otsustab, kui pikk on 
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sõidukimudeli eluring. Tänapäevaste mudelite eluring on tihtipeale pikem, seetõttu tuleks 

asjatu bürokraatia vältimiseks soovitada auditite süsteemi. Ning õigusaktide ühesuguse 

kohaldamise tagamiseks kogu liidus ei tohi tüübikinnitust auditeerida sama 

tüübikinnitusasutus, kes selle väljastas. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Kui lõikes 1 osutatud auditit 

korraldav asutus avastab puudusi või 

nõuete eiramist, võtab ta viivitamatult 

vajalikud parandusmeetmed. 

Or. en 

Selgitus 

Tüübikinnituste kehtivusaja määramisega komisjon sisuliselt otsustab, kui pikk on 

sõidukimudeli eluring. Tänapäevaste mudelite eluring on tihtipeale pikem, seetõttu tuleks 

asjatu bürokraatia vältimiseks soovitada auditite süsteemi. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Sõiduki ELi tüübikinnitus kaotab 

enne oma aegumist kehtivuse järgmistel 

juhtudel: 

2. Sõiduki ELi tüübikinnitus kaotab 

kehtivuse järgmistel juhtudel: 

Or. en 

Selgitus 

Tüübikinnituste kehtivusaja määramisega komisjon sisuliselt otsustab, kui pikk on 

sõidukimudeli eluring. Tänapäevaste mudelite eluring on tihtipeale pikem, seetõttu tuleks 

asjatu bürokraatia vältimiseks soovitada auditite süsteemi. 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Tootja teatab juhul, kui sõiduki, 

süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübi 

ELi tüübikinnituse kehtivus hakkab 

lõppema, sellest viivitamata ELi 

tüübikinnituse andnud 

tüübikinnitusasutusele. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Tüübikinnituste kehtivusaja määramisega komisjon sisuliselt otsustab, kui pikk on 

sõidukimudeli eluring. Tänapäevaste mudelite eluring on tihtipeale pikem, seetõttu tuleks 

asjatu bürokraatia vältimiseks soovitada auditite süsteemi. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 33 – lõige 6 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tootjalt sellekohase teate saamisel 

edastab ELi tüübikinnituse andnud 

tüübikinnitusasutus teiste liikmesriikide 

tüübikinnitusasutustele ja komisjonile 

viivitamata kogu asjakohase teabe, mida 

võib vaja olla sõidukite turulelaskmiseks, 

registreerimiseks või kasutuselevõtuks. 

ELi tüübikinnituse andnud või seda 

auditeerinud tüübikinnitusasutus edastab 

teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele 

ja komisjonile viivitamata kogu asjakohase 

teabe, mida võib vaja olla sõidukite 

turulelaskmiseks, registreerimiseks või 

kasutuselevõtuks. 

Or. en 

Selgitus 

Tüübikinnituste kehtivusaja määramisega komisjon sisuliselt otsustab, kui pikk on 

sõidukimudeli eluring. Tänapäevaste mudelite eluring on tihtipeale pikem, seetõttu tuleks 

asjatu bürokraatia vältimiseks soovitada auditite süsteemi. 
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Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 41 – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tootja määratud liikmesriikide 

tüübikinnitusasutused otsustavad kolme 

kuu jooksul alates lõikes 2 osutatud 

dokumentide kättesaamisest, kas kiita 

tüübikinnitus heaks või mitte. 

Tootja määratud liikmesriikide 

tüübikinnitusasutused otsustavad 60 päeva 

jooksul alates lõikes 2 osutatud 

dokumentide kättesaamisest, kas kiita 

tüübikinnitus heaks või mitte. 

Or. en 

Selgitus 

Praegustes õigusaktides on tähtajaks 60 päeva ja komisjon ei ole selgitanud, miks seda 

tähtaega peaks muutma. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 47 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõiget 1 kohaldatakse 

komplektsete sõidukite suhtes 12 kuud 

alates kuupäevast, mil ELi tüübikinnitus 

kaotas kehtivuse, ning komplekteeritud 

sõidukite suhtes 18 kuud alates nimetatud 

kuupäevast. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Antud küsimus tekib reeglina vaid üksikute või väga väheste sõidukite puhul, mida eri 

põhjustel ei ole registreeritud, mistõttu seerialõpu sõidukite lubatud registreerimistähtaja 

piiramine oleks mõttetu bürokraatia. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 47 – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Käesoleva artikli alusel turule 

lastud, registreeritud või kasutusele 

võetud sõidukite vastavussertifikaat peab 

sisaldama spetsiaalset märget, mis 

kinnitab, et tegemist on seerialõpu 

sõidukitega, ning kuupäeva, milleni neid 

sõidukeid võib liidus turule lasta, 

registreerida või kasutusele võtta. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Tootmise ajal on võimatu teada, kas antud sõidukist saab seerialõpu sõiduk. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 51 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui komisjon leiab, et riiklik meede 

on põhjendatud, siis võtavad kõik 

liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada 

mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade 

või eraldi seadmestike oma turgudelt 

kõrvaldamine, ja teatavad sellest 

komisjonile. Kui komisjon leiab, et riiklik 

meede ei ole põhjendatud, tühistab 

asjaomane liikmesriik selle või kohandab 

seda vastavalt lõikes 1 osutatud komisjoni 

otsusele. 

2. Kui komisjon leiab, et riiklik meede 

on põhjendatud, siis tagavad kõik 

liikmesriigid oma turgudel mittevastavate 

sõidukite, süsteemide, osade või eraldi 

seadmestike suhtes samade meetmete 

võtmise ja teatavad sellest komisjonile. Kui 

komisjon leiab, et riiklik meede ei ole 

põhjendatud, tühistab asjaomane 

liikmesriik selle või kohandab seda 

vastavalt lõikes 1 osutatud komisjoni 

otsusele. 

Or. en 

Selgitus 

Tähtis on tagada ühesuguste meetmete võtmine, ja kuna turult kõrvaldamine ei ole ainuke 

võimalus, tuleks seda selgitada. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 53 – lõige 1 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui sõidukid, süsteemid, osad või 

eraldi seadmestikud, millel on olemas 

vastavussertifikaat või millele on kantud 

tüübikinnitusmärk, ei vasta tüübikinnituse 

saanud tüübile või ei ole kooskõlas 

käesoleva määrusega või said 

tüübikinnituse ebaõigete andmete alusel, 

võivad tüübikinnitusasutused, 

turujärelevalveasutused või komisjon võtta 

senikauaks, kuni asjaomane ettevõtja on 

võtnud kõik vajalikud parandusmeetmed, 

et tagada sõidukite, süsteemide, osade või 

eraldi seadmestike vastavusseviimine, 

võtta kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 

artikliga 21 vajalikke piiravaid meetmeid, 

et piirata või takistada mittevastavate 

sõidukite, süsteemide, osade või eraldi 

seadmestike turul kättesaadavaks tegemist, 

registreerimist või kasutuselevõttu või need 

turult kõrvaldada või tagasi võtta, kaasa 

arvatud tüübikinnituse tühistamine ELi 

tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutuse 

poolt. 

1. Kui sõidukid, süsteemid, osad või 

eraldi seadmestikud, millel on olemas 

vastavussertifikaat või millele on kantud 

tüübikinnitusmärk, ei vasta tüübikinnituse 

saanud tüübile või ei ole kooskõlas 

käesoleva määrusega või said 

tüübikinnituse ebaõigete andmete alusel, 

võtavad tüübikinnitusasutused, 

turujärelevalveasutused või komisjon 

senikauaks, kuni asjaomane ettevõtja on 

võtnud kõik vajalikud parandusmeetmed, 

et tagada sõidukite, süsteemide, osade või 

eraldi seadmestike nõuetelevastavus, 

kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 

artikliga 21 vajalikke piiravaid meetmeid, 

et piirata või takistada mittevastavate 

sõidukite, süsteemide, osade või eraldi 

seadmestike turul kättesaadavaks tegemist, 

registreerimist või kasutuselevõttu või need 

turult kõrvaldada või tagasi võtta, kaasa 

arvatud tüübikinnituse tühistamine ELi 

tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutuse 

poolt. 

Or. en 

Selgitus 

Kohustus mittevastavuse korral meetmeid võtta peab olema ühemõtteliselt sõnastatud. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 54 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui tüübikinnitusasutus või 

turujärelevalveasutus leiab, et sõidukid, 

süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ei 

ole kooskõlas käesoleva määrusega või et 

tüübikinnitus on antud ebaõigete andmete 

alusel või et sõidukid, süsteemid, osad või 

eraldi seadmestikud, millel on olemas 

vastavussertifikaat või millele on kantud 

1. Kui tüübikinnitusasutus või 

turujärelevalveasutus leiab, et sõidukid, 

süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ei 

ole kooskõlas käesoleva määrusega või et 

tüübikinnitus on antud ebaõigete andmete 

alusel või et sõidukid, süsteemid, osad või 

eraldi seadmestikud, millel on olemas 

vastavussertifikaat või millele on kantud 
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tüübikinnitusmärk, ei vasta tüübikinnituse 

saanud tüübile, võib ta võtta artikli 53 lõike 

1 kohaselt kõik asjakohased piiravad 

meetmed. 

tüübikinnitusmärk, ei vasta tüübikinnituse 

saanud tüübile, võtab ta artikli 53 lõike 1 

kohaselt kõik asjakohased piiravad 

meetmed. 

Or. en 

Selgitus 

Kohustus mittevastavuse korral meetmeid võtta peab olema ühemõtteliselt sõnastatud. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 69 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Tüübikinnitusasutus võib igal ajal 

omal algatusel, kaebuse alusel või tehnilise 

teenistuse hinnangust lähtudes kontrollida, 

kas tootja järgib artikleid 65–70 ning 

sõiduki pardadiagnostikaseadme andmetele 

ja sõiduki remondi- ja hooldusandmetele 

juurdepääsu tõendi tingimusi, mis on 

sätestatud XVIII lisa liites 1. 

1. Asjaomane tüübikinnitusasutus 

võib igal ajal omal algatusel, kaebuse 

alusel või tehnilise teenistuse hinnangust 

lähtudes kontrollida, kas tootja järgib 

artikleid 65–70 ning sõiduki 

pardadiagnostikaseadme andmetele ja 

sõiduki remondi- ja hooldusandmetele 

juurdepääsu tõendi tingimusi, mis on 

sätestatud XVIII lisa liites 1. 

Or. en 

Selgitus 

Ühtlustatud ja seostatud süsteemi tagamiseks peaks ainult sõidukile tüübikinnituse 

väljastanud asutusel olema õigus kontrollida, kas tootja täidab kohustust tagada juurdepääs 

remondi- ja hooldusteabele. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 69 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui tüübikinnitusasutus leiab, et tootja on 

rikkunud sõidukite 

pardadiagnostikaseadmete andmete ning 

sõidukite remondi- ja hooldusteabe 

kättesaadavusega seotud kohustusi, võib 

Kui asjaomane tüübikinnitusasutus leiab, 

et tootja on rikkunud sõidukite 

pardadiagnostikaseadmete andmete ning 

sõidukite remondi- ja hooldusteabe 

kättesaadavusega seotud kohustusi, võib 
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vastava tüübikinnituse andnud ametiasutus 

võtta olukorra parandamiseks vajalikke 

meetmeid. 

vastava tüübikinnituse andnud ametiasutus 

võtta olukorra parandamiseks vajalikke 

meetmeid. 

Or. en 

Selgitus 

Ühtlustatud ja seostatud süsteemi tagamiseks peaks ainult sõidukile tüübikinnituse 

väljastanud asutusel olema õigus kontrollida, kas tootja täidab kohustust tagada juurdepääs 

remondi- ja hooldusteabele. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriigid võivad otsustada, et 

tehniliste teenistuste ning vajaduse korral 

nende teenistuste alltöövõtjate ja 

tütarettevõtjate hindamist ja järelevalvet 

peab teostama riiklik akrediteerimisasutus 

määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses ja 

kooskõlas nimetatud määrusega. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt mõningates liikmesriikides levinud praktikale võivad liikmesriigid ise otsustada, et 

tehniliste teenistuste hindamist ja järelevalvet peab teostama riiklik akrediteerimisasutus 

määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses ja kooskõlas nimetatud määrusega. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 71 – lõige 8 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tüübikinnitusasutusele teevad iga kahe 

aasta tagant vastastikuse hindamise kaks 

teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutust. 

Tüübikinnitusasutusele teevad iga viie 

aasta tagant vastastikuse hindamise kaks 

teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutust. 

Or. en 
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Selgitus 

Tüübikinnitusasutusi on eri suurusega ning konkreetsetele asutustele võib langeda mõttetult 

suur halduskoormus, kui neil tuleb sageli teisi tüübikinnitusasutusi hinnata. Hindamiste 

väiksema sageduse kompenseerimiseks tuleks anda komisjonile õigus algatada vastastikuseid 

hindamisi, kui on põhjust seda vajalikuks pidada. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 71 – lõige 8 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon võib algatada 

tüübikinnitusasutuste vastastikuseid 

hindamisi, kui on põhjust arvata, et mõne 

tüübikinnitusasutuse täiendav hindamine 

on vajalik. 

Or. en 

Selgitus 

Tüübikinnitusasutusi on eri suurusega ning konkreetsetele asutustele võib langeda mõttetult 

suur halduskoormus, kui neil tuleb sageli teisi tüübikinnitusasutusi hinnata. Hindamiste 

väiksema sageduse kompenseerimiseks tuleks anda komisjonile õigus algatada vastastikuseid 

hindamisi, kui on põhjust seda vajalikuks pidada. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 74 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Tehniline teenistus peab olema 

suuteline ellu viima kõiki tegevusi, mille 

jaoks ta taotleb määramist artikli 72 lõike 1 

alusel. Ta tõendab tüübikinnitusasutusele, 

et omab kõike alljärgnevat: 

1. Tehniline teenistus peab olema 

suuteline ellu viima kõiki tegevusi, mille 

jaoks ta taotleb määramist artikli 72 lõike 1 

alusel. Ta tõendab tüübikinnitusasutusele 

või akrediteerimise korral riiklikule 

akrediteerimisasutusele, et omab kõike 

alljärgnevat: 

Or. en 
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Selgitus 

Kui hindamist teostab riiklik akrediteerimisasutus, demonstreerib tehniline teenistus oma 

pädevust sellele asutusele. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 75 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Tehnilised teenistused võivad 

määrava tüübikinnitusasutuse nõusolekul 

sooritada mõnd neile artikli 72 lõike 1 

kohaselt määratud tegevust alltöövõtu 

korras või lasta neid teha tütarettevõtjal. 

1. Tehnilised teenistused võivad 

määrava tüübikinnitusasutuse või 

akrediteerimise korral riikliku 

akrediteerimisasutuse nõusolekul 

sooritada mõnd neile artikli 72 lõike 1 

kohaselt määratud tegevust alltöövõtu 

korras või lasta neid teha tütarettevõtjal. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt mõningates liikmesriikides levinud praktikale võivad liikmesriigid ise otsustada, et 

tehniliste teenistuste hindamist ja järelevalvet peab teostama riiklik akrediteerimisasutus 

määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses ja kooskõlas nimetatud määrusega. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 75 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kui tehniline teenistus kasutab talle 

määratud tegevuskategooriate konkreetsete 

ülesannete täitmiseks alltöövõtjaid või 

tütarettevõtjat, siis tagab ta, et alltöövõtja 

või tütarettevõtja vastab artiklites 73 ja 74 

sätestatud nõuetele, ning teatab sellest 

tüübikinnitusasutusele. 

2. Kui tehniline teenistus kasutab talle 

määratud tegevuskategooriate konkreetsete 

ülesannete täitmiseks alltöövõtjaid või 

tütarettevõtjat, siis tagab ta, et alltöövõtja 

või tütarettevõtja vastab artiklites 73 ja 74 

sätestatud nõuetele, ning teatab sellest 

tüübikinnitusasutusele või akrediteerimise 

korral riiklikule akrediteerimisasutusele. 

Or. en 
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Selgitus 

Vastavalt mõningates liikmesriikides levinud praktikale võivad liikmesriigid ise otsustada, et 

tehniliste teenistuste hindamist ja järelevalvet peab teostama riiklik akrediteerimisasutus 

määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses ja kooskõlas nimetatud määrusega. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 75 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Tehnilised teenistused hoiavad 

tüübikinnitusasutusele kättesaadavana 

asjakohaseid dokumente, mis käsitlevad 

alltöövõtja või tütarettevõtja 

kvalifikatsiooni hindamist ja nende 

täidetud ülesandeid. 

4. Tehnilised teenistused hoiavad 

tüübikinnitusasutusele või akrediteerimise 

korral riiklikule akrediteerimisasutusele 

kättesaadavana asjakohaseid dokumente, 

mis käsitlevad alltöövõtja või tütarettevõtja 

kvalifikatsiooni hindamist ja nende 

täidetud ülesandeid. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt mõningates liikmesriikides levinud praktikale võivad liikmesriigid ise otsustada, et 

tehniliste teenistuste hindamist ja järelevalvet peab teostama riiklik akrediteerimisasutus 

määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses ja kooskõlas nimetatud määrusega. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 77 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Enne tehnilise teenistuse määramist hindab 

tüübikinnitusasutus tehnilist teenistust 

hindamise kontrollküsimustiku alusel, mis 

sisaldab vähemalt V lisa 2. liites loetletud 

nõudeid. Hindamine hõlmab kohapealset 

hindamist taotluse esitanud tehnilise 

teenistuse ja vajaduse korral liidus või 

liidust väljaspool paiknevate alltöövõtjate 

või tütarettevõtjate ruumides. 

Enne tehnilise teenistuse määramist hindab 

tüübikinnitusasutus või akrediteerimise 

korral riiklik akrediteerimisasutus 

tehnilist teenistust hindamise 

kontrollküsimustiku alusel, mis sisaldab 

vähemalt V lisa 2. liites loetletud nõudeid. 

Hindamine hõlmab kohapealset hindamist 

taotluse esitanud tehnilise teenistuse ja 

vajaduse korral liidus või liidust väljaspool 

paiknevate alltöövõtjate või tütarettevõtjate 

ruumides. 
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Or. en 

Selgitus 

Vastavalt mõningates liikmesriikides levinud praktikale võivad liikmesriigid ise otsustada, et 

tehniliste teenistuste hindamist ja järelevalvet peab teostama riiklik akrediteerimisasutus 

määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses ja kooskõlas nimetatud määrusega. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 77 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Vähemalt kahe teise liikmesriigi 

tüübikinnitusasutuse esindajad 

moodustavad koos komisjoni esindajaga 

ühise hindamisrühma ning osalevad 

koostöös taotluse esitanud tehnilise 

teenistuse asukohaliikmesriigi 

tüübikinnitusasutusega taotluse esitanud 

tehnilise teenistuse hindamisel, kaasa 

arvatud kohapealne hindamine. Taotluse 

esitanud tehnilise teenistuse 

asukohaliikmesriigi määrav 

tüübikinnitusasutus võimaldab 

kõnealustele esindajatele õigeaegse 

juurdepääsu dokumentidele, mis on 

vajalikud taotluse esitanud tehnilise 

teenistuse hindamiseks. 

Vähemalt kahe teise liikmesriigi 

tüübikinnitusasutuste tehniliste 

teenistuste hindamiseks pädevad esindajad 

moodustavad koos komisjoni esindajaga 

ühise hindamisrühma ning osalevad 

koostöös taotluse esitanud tehnilise 

teenistuse asukohaliikmesriigi 

tüübikinnitusasutusega või akrediteerimise 

korral riikliku akrediteerimisasutusega 

taotluse esitanud tehnilise teenistuse 

hindamisel, kaasa arvatud kohapealne 

hindamine. Taotluse esitanud tehnilise 

teenistuse asukohaliikmesriigi määrav 

tüübikinnitusasutus või akrediteerimise 

korral riiklik akrediteerimisasutus 
võimaldab kõnealustele esindajatele 

õigeaegse juurdepääsu dokumentidele, mis 

on vajalikud taotluse esitanud tehnilise 

teenistuse hindamiseks. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt mõningates liikmesriikides levinud praktikale võivad liikmesriigid ise otsustada, et 

tehniliste teenistuste hindamist ja järelevalvet peab teostama riiklik akrediteerimisasutus 

määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses ja kooskõlas nimetatud määrusega. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 77 – lõige 11 
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ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

11. Tehniliste teenistuste määramise 

kehtivusaeg on kuni viis aastat. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt artiklile 80 teostatakse pidevat järelevalvet ja hindamine toimub vähemalt kord 30 

kuu järel. Tähtis on mitte põhjustada liikmesriikide tehnilistele teenistustele või 

ametiasutustele asjatuid kulusid või halduskoormust. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 80 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tüübikinnitusasutus teeb tehniliste 

teenistuste üle pidevat järelevalvet, et 

tagada käesoleva määruse artiklites 72–76, 

84 ja 85 ning V lisa 2. liites esitatud nõuete 

täitmine. 

Tüübikinnitusasutus või akrediteerimise 

korral riiklik akrediteerimisasutus teeb 

tehniliste teenistuste üle pidevat 

järelevalvet, et tagada käesoleva määruse 

artiklites 72–76, 84 ja 85 ning V lisa 2. 

liites esitatud nõuete täitmine. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt mõningates liikmesriikides levinud praktikale võivad liikmesriigid ise otsustada, et 

tehniliste teenistuste hindamist ja kontrollimist peab teostama riiklik akrediteerimisasutus 

määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses ja kooskõlas nimetatud määrusega. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 80 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tehniline teenistus esitab nõudmise korral 

kogu asjakohase teabe ja 

dokumentatsiooni, mida on vaja, et see 

tüübikinnitusasutus saaks kontrollida 

Tehniline teenistus esitab nõudmise korral 

kogu asjakohase teabe ja 

dokumentatsiooni, mida on vaja, et see 

tüübikinnitusasutus või akrediteerimise 

korral riiklik akrediteerimisasutus saaks 



 

PA\1098738ET.doc 23/25 PE585.489v01-00 

 ET 

nimetatud nõuete täitmist. kontrollida nimetatud nõuete täitmist. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt mõningates liikmesriikides levinud praktikale võivad liikmesriigid ise otsustada, et 

tehniliste teenistuste hindamist ja kontrollimist peab teostama riiklik akrediteerimisasutus 

määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses ja kooskõlas nimetatud määrusega. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 80 – lõige 1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tehnilised teenistused teatavad viivitamata 

tüübikinnitusasutusele kõigist 

muudatustest, eelkõige seoses personali, 

ruumide, tütarettevõtjate ja alltöövõtjatega, 

mis võivad mõjutada käesoleva määruse 

artiklites 72–76, 84 ja 85 ning V lisa 2. 

liites sätestatud nõuete täitmist või 

suutlikkust sooritada 

vastavushindamistoiminguid seoses 

sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi 

seadmestikega, mille hindamiseks nad on 

määratud. 

Tehnilised teenistused teatavad viivitamata 

tüübikinnitusasutusele või akrediteerimise 

korral riiklikule akrediteerimisasutusele 

kõigist muudatustest, eelkõige seoses 

personali, ruumide, tütarettevõtjate ja 

alltöövõtjatega, mis võivad mõjutada 

käesoleva määruse artiklites 72–76, 84 ja 

85 ning V lisa 2. liites sätestatud nõuete 

täitmist või suutlikkust sooritada 

vastavushindamistoiminguid seoses 

sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi 

seadmestikega, mille hindamiseks nad on 

määratud. 

Or. en 

Selgitus 

Vastavalt mõningates liikmesriikides levinud praktikale võivad liikmesriigid ise otsustada, et 

tehniliste teenistuste hindamist ja kontrollimist peab teostama riiklik akrediteerimisasutus 

määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses ja kooskõlas nimetatud määrusega. 

 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 80 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Viis aastat pärast tehnilise 

teenistuse teavitamist ning seejärel iga 

välja jäetud 
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viie aasta tagant teeb selle liikmesriigi 

tüübikinnitusasutus, kus tehniline 

teenistus asub, hindamise, et määrata 

kindlaks, kas tehniline teenistus vastab 

endiselt käesoleva määruse artiklites 72–

76, 84 ja 85 ning V lisa 2. liites esitatud 

nõuetele, ning määrab artikli 77 lõigetes 

1–4 kirjeldatud menetluse kohaselt ühise 

hindamisrühma. 

Or. en 

Selgitus 

Käesolevas artiklis sätestatud pidev järelevalve ja regulaarne hindamine muudab 

viieaastased tsüklid mittevajalikuks ning need tuleks kaotada, et mitte tekitada õigusaktidega 

asjatut bürokraatiat. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 90 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Haldustrahvide summad kajastuvad 

Euroopa Liidu üldeelarves tuludena. 

3. Haldustrahvide summad kajastuvad 

Euroopa Liidu üldeelarves tuludena, mis 

vähendavad liikmesriikide kogurahvatulu 

arvel liidu eelarvesse tehtavaid makseid. 

Or. en 

Selgitus 

Haldustrahvid ei tohiks muutuda ELi eelarve lisatuludeks. Kogurahvatulu arvel eelarvesse 

tehtavad liikmesriikide maksed peaksid nende võrra vähenema. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 91 – lõige 1 – punkt 6 

Määrus (EÜ) nr 715/2007 

Artikkel 11a – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) asjakohase katsemenetluse teel 

kindlaks määratud CO2 heite ja 

välja jäetud 
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kütusekulu väärtused vastavad tegelikes 

sõidutingimustes mõõdetud väärtustele. 

Or. en 

Selgitus 

Tüübikinnituse aluseks võetud kütusekulu ühiku kohta tekkivate CO2 heitkoguste võrdlemine 

tegelikes sõiduktingimustes kütusekulu ühiku kohta tekkivate CO2 heitkogustega võib olla 

väga keeruline, kuna maanteel tegelikes sõidutingimustes eri aegadel tehtud katsete 

tulemused võivad olla erinevad. Palun komisjonil selgitada, kuidas on võimalik tegelikes 

sõidutingimustes tekkivate heitkoguste mõõtmist usaldusväärselt korraldada, ja kui see ei ole 

võimalik, tuleks käesolev säte ettepanekust välja jätta. 

 

 

 

 

 


