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Muudatusettepanek 9
Virginie Joron

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Mootorsõidukite tüübikinnituse 
heitega seotud nõudeid on Euroopa 
normide kasutuselevõtmise ja hilisema 
läbivaatamisega järk-järgult oluliselt 
karmistatud. Kuigi üldiselt on sõidukite 
heide kõigi reguleeritud saasteainete 
ulatuses oluliselt vähenenud, ei olnud see 
nii diiselmootoritest pärinevate NOx 
heitkoguste puhul ega eelkõige 
kergsõidukitesse paigaldatud bensiini 
otsesissepritsega mootorite tahkete 
osakeste puhul. Seetõttu on vaja olukorra 
parandamiseks võtta meetmeid.

(3) Mootorsõidukite tüübikinnituse 
heitega seotud nõudeid on Euroopa 
normide kasutuselevõtmise ja hilisema 
läbivaatamisega järk-järgult oluliselt 
karmistatud. Kuigi üldiselt on sõidukite 
heide kõigi reguleeritud saasteainete 
ulatuses oluliselt vähenenud, ei olnud see 
nii diiselmootoritest pärinevate NOx 
heitkoguste puhul ega eelkõige 
kergsõidukitesse paigaldatud bensiini 
otsesissepritsega mootorite tahkete 
osakeste puhul. Seetõttu on vaja olukorra 
parandamiseks võtta meetmeid, 
karistamata samas isikuid, kes juba 
omavad diisli või bensiini 
otsesissepritsega mootoriga sõidukeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Virginie Joron

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Remonditeabe läbipaistvus 
siseturu osaliste jaoks on liidus oluline 
väärtus, eriti eurooplaste jaoks, kes 
soovivad Euroopas kasutatud autot müüa 
või osta.

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Sõltumatute ettevõtjate juurdepääs 
sõidukite remondi- ja hooldusteabele on 
väga oluline, et taastada tarbijate usaldus.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3b) Hiljutised juhud, kus tootjad 
rikkusid kehtivat õigusraamistikku, 
sealhulgas määrusest (EÜ) nr 715/2007 
tulenevaid õiguslikke kohustusi, andsid 
tunnistust kontrolli- ja 
jõustamismehhanismide puudumisest. 
Tarbijad jäid ilma rahuldavast hüvitisest, 
sest isegi kui hüvitist maksti, ei viidud 
sõidukid vastavusse Euro 5 ja Euro 6 
standarditega. Kuna üha rohkemates 
Euroopa linnades kehtestatav diislikütuse 
keeld mõjutab inimeste igapäevaelu, oleks 
asjakohane hüvitusmeede asjaomaste 
sõidukite varustamine uusima heitgaaside 
töötlemise tehnoloogiaga (riistvara 
muutmine) või ümberehitamise lisatasude 
maksmine juhul, kui tarbija soovib 
ostetud sõidukit puhtama mudeli vastu 
vahetada.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Evžen Tošenovský

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et aidata kaasa liidu 
õhukvaliteedi eesmärkide saavutamisele ja 
vähendada sõidukite heitkoguseid, tuleks 
komisjonile delegeerida õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte 
konkreetsete menetluste, katsete ja 
tüübikinnitusnõuete üksikasjalike 
eeskirjade kohta. Kõnealune delegeerimine 
peaks hõlmama määruse (EÜ) nr 715/2007 
täiendamist nende läbivaadatud 
eeskirjadega ning heitkoguste mõõtmiseks 
kasutatavate katsetsüklitega; 
heitekontrollisüsteemide tõhusust 
vähendavate katkestusseadmete kasutamise 
keelu rakendamise nõudeid; meetmeid, mis 
on vajalikud, et täita tootja kohustust 
tagada sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
piiranguteta ja standardses vormis 
kättesaadavus; tahkete osakeste mõõtmise 
muudetud korra vastuvõtmist. Samuti 
peaks delegeerimine hõlmama määruse 
(EÜ) nr 715/2007 muutmist, et 
korrigeerida lõplikke vastavustegureid 
allapoole, et võtta arvesse kaasaskantava 
heitemõõtmissüsteemi tehnilist arengut, 
ning et muuta tahkete osakeste massi 
põhiseid piirnorme ja kehtestada tahkete 
osakeste arvulised piirnormid. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks oma 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 
viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. 
aasta institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, peaksid Euroopa 
Parlament ja nõukogu saama kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende ekspertidel peaks 
olema pidev juurdepääs komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutele, millel 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 

(11) Selleks et aidata kaasa liidu 
õhukvaliteedi eesmärkide saavutamisele ja 
vähendada sõidukite heitkoguseid, tuleks 
komisjonile delegeerida õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte 
konkreetsete menetluste, katsete ja 
tüübikinnitusnõuete üksikasjalike 
eeskirjade kohta. Kõnealune delegeerimine 
peaks hõlmama määruse (EÜ) nr 715/2007 
täiendamist nende läbivaadatud 
eeskirjadega ning heitkoguste mõõtmiseks 
kasutatavate katsetsüklitega; 
heitekontrollisüsteemide tõhusust 
vähendavate katkestusseadmete kasutamise 
keelu rakendamise nõudeid; tahkete 
osakeste mõõtmise muudetud korra 
vastuvõtmist. Käesoleva määruse 
jõustumise ning määrusega (EL) 
2018/858 remondi- ja hooldusteavet 
käsitlevate sätete kehtetuks tunnistamise 
vahelise ajavahemiku lühidusele 
vaatamata tuleks õiguskindluse huvides ja 
seadusandjale kõigi võimaluste 
tagamiseks delegeerimisega hõlmata ka 
meetmed, mis on vajalikud, et täita tootja 
kohustus tagada sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe piiranguteta ja standardses 
vormis kättesaadavus. Samuti peaks 
delegeerimine hõlmama määruse (EÜ) 
nr 715/2007 muutmist, et korrigeerida 
lõplikke vastavustegureid allapoole, et 
võtta arvesse kaasaskantava 
heitemõõtmissüsteemi tehnilist arengut, 
ning et muuta tahkete osakeste massi 
põhiseid piirnorme ja kehtestada tahkete 
osakeste arvulised piirnormid. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks oma 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 
viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. 
aasta institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
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ettevalmistamist. võrdne osalemine, peaksid Euroopa 
Parlament ja nõukogu saama kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende ekspertidel peaks 
olema pidev juurdepääs komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutele, millel 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Kateřina Konečná

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et aidata kaasa liidu 
õhukvaliteedi eesmärkide saavutamisele ja 
vähendada sõidukite heitkoguseid, tuleks 
komisjonile delegeerida õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte 
konkreetsete menetluste, katsete ja 
tüübikinnitusnõuete üksikasjalike 
eeskirjade kohta. Kõnealune delegeerimine 
peaks hõlmama määruse (EÜ) nr 715/2007 
täiendamist nende läbivaadatud 
eeskirjadega ning heitkoguste mõõtmiseks 
kasutatavate katsetsüklitega; 
heitekontrollisüsteemide tõhusust 
vähendavate katkestusseadmete kasutamise 
keelu rakendamise nõudeid; meetmeid, mis 
on vajalikud, et täita tootja kohustust 
tagada sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe piiranguteta ja standardses 
vormis kättesaadavus; tahkete osakeste 
mõõtmise muudetud korra vastuvõtmist. 
Samuti peaks delegeerimine hõlmama 
määruse (EÜ) nr 715/2007 muutmist, et 
korrigeerida lõplikke vastavustegureid 
allapoole, et võtta arvesse kaasaskantava 
heitemõõtmissüsteemi tehnilist arengut, 
ning et muuta tahkete osakeste massi 
põhiseid piirnorme ja kehtestada tahkete 
osakeste arvulised piirnormid. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks oma 

(11) Selleks et aidata kaasa liidu 
õhukvaliteedi eesmärkide saavutamisele ja 
vähendada sõidukite heitkoguseid, tuleks 
komisjonile delegeerida õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte 
konkreetsete menetluste, katsete ja 
tüübikinnitusnõuete üksikasjalike 
eeskirjade kohta. Kõnealune delegeerimine 
peaks hõlmama määruse (EÜ) nr 715/2007 
täiendamist nende läbivaadatud 
eeskirjadega ning heitkoguste mõõtmiseks 
kasutatavate katsetsüklitega; 
heitekontrollisüsteemide tõhusust 
vähendavate katkestusseadmete kasutamise 
keelu rakendamise nõudeid; tahkete 
osakeste mõõtmise muudetud korra 
vastuvõtmist. Samuti peaks delegeerimine 
hõlmama määruse (EÜ) nr 715/2007 
muutmist, et korrigeerida lõplikke 
vastavustegureid allapoole, et võtta arvesse 
kaasaskantava heitemõõtmissüsteemi 
tehnilist arengut, ning et muuta tahkete 
osakeste massi põhiseid piirnorme ja 
kehtestada tahkete osakeste arvulised 
piirnormid. On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. 
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ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 
viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. 
aasta institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, peaksid Euroopa 
Parlament ja nõukogu saama kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende ekspertidel peaks 
olema pidev juurdepääs komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutele, millel 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 
parema õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, peaksid Euroopa 
Parlament ja nõukogu saama kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende ekspertidel peaks 
olema pidev juurdepääs komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutele, millel 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

Or. en

Selgitus

Remondi- ja hooldusteavet käsitleva määruse (EÜ) nr 715/2007 muutmine ei ole põhjendatud, 
sest kõik remondi- ja hooldusteavet käsitlevad sätted on nüüdseks üle viidud uude 
tüübikinnituse raammäärusesse (EL) 2018/858.

Muudatusettepanek 15
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et aidata kaasa liidu 
õhukvaliteedi eesmärkide saavutamisele ja 
vähendada sõidukite heitkoguseid, tuleks 
komisjonile delegeerida õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte 
konkreetsete menetluste, katsete ja 
tüübikinnitusnõuete üksikasjalike 
eeskirjade kohta. Kõnealune delegeerimine 
peaks hõlmama määruse (EÜ) nr 715/2007 
täiendamist nende läbivaadatud 
eeskirjadega ning heitkoguste mõõtmiseks 
kasutatavate katsetsüklitega; 
heitekontrollisüsteemide tõhusust 

(11) Selleks et aidata kaasa liidu 
õhukvaliteedi eesmärkide saavutamisele ja 
vähendada sõidukite heitkoguseid, tuleks 
komisjonile delegeerida õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte 
konkreetsete menetluste, katsete ja 
tüübikinnitusnõuete üksikasjalike 
eeskirjade kohta. Kõnealune delegeerimine 
peaks hõlmama määruse (EÜ) nr 715/2007 
täiendamist nende läbivaadatud 
eeskirjadega ning heitkoguste mõõtmiseks 
kasutatavate katsetsüklitega; 
heitekontrollisüsteemide tõhusust 
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vähendavate katkestusseadmete kasutamise 
keelu rakendamise nõudeid; meetmeid, mis 
on vajalikud, et täita tootja kohustust 
tagada sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
piiranguteta ja standardses vormis 
kättesaadavus; tahkete osakeste mõõtmise 
muudetud korra vastuvõtmist. Samuti 
peaks delegeerimine hõlmama määruse 
(EÜ) nr 715/2007 muutmist, et 
korrigeerida lõplikke vastavustegureid 
allapoole, et võtta arvesse kaasaskantava 
heitemõõtmissüsteemi tehnilist arengut, 
ning et muuta tahkete osakeste massi 
põhiseid piirnorme ja kehtestada tahkete 
osakeste arvulised piirnormid. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks oma 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 
viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. 
aasta institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, peaksid Euroopa 
Parlament ja nõukogu saama kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende ekspertidel peaks 
olema pidev juurdepääs komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutele, millel 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

vähendavate katkestusseadmete kasutamise 
keelu rakendamise nõudeid; meetmeid, mis 
on vajalikud, et täita tootja kohustust 
tagada sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
piiranguteta ja standardses vormis 
kättesaadavus, eelkõige, kuid mitte ainult 
selliste tarbijatele müüdud sõidukite 
puhul, kus tarbijatele on sõidukite 
heitetaseme kohta väärinfot antud ja 
seeläbi neile kahju tekitatud; tahkete 
osakeste mõõtmise muudetud korra 
vastuvõtmist. Samuti peaks delegeerimine 
hõlmama määruse (EÜ) nr 715/2007 
muutmist, et korrigeerida lõplikke 
vastavustegureid allapoole, et võtta arvesse 
kaasaskantava heitemõõtmissüsteemi 
tehnilist arengut, ning et muuta tahkete 
osakeste massi põhiseid piirnorme ja 
kehtestada tahkete osakeste arvulised 
piirnormid. On eriti oluline, et komisjon 
korraldaks oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. 
aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 
parema õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, peaksid Euroopa 
Parlament ja nõukogu saama kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende ekspertidel peaks 
olema pidev juurdepääs komisjoni 
eksperdirühmade koosolekutele, millel 
arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Kuna käesoleva määruse eesmärke, (14) Kuna käesoleva määruse eesmärke, 
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milleks on kehtestada eeskirjad 
mootorsõidukite heitkoguste kohta, et 
aidata kaasa peamiste õhukvaliteedi 
eesmärkide saavutamisele, ei suuda 
liikmesriigid üksi piisaval tasemel 
saavutada, sest kehtiva tüübikinnitusega 
mootorsõidukeid võib turustada 
piiriüleselt, kuid meetme ulatuse ja toime 
tõttu on seda parem saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

milleks on kehtestada eeskirjad 
mootorsõidukite heitkoguste kohta, et 
aidata kaasa peamiste õhukvaliteedi 
eesmärkide saavutamisele, ei suuda 
liikmesriigid üksi piisaval tasemel 
saavutada, sest kehtiva tüübikinnitusega 
mootorsõidukeid võib turustada piiriüleselt 
ja tarbijakaitse peab kogu liidus olema 
ühtlane, kuid meetme ulatuse ja toime 
tõttu on seda parem saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Kateřina Konečná

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 715/2007
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Artikkel 8 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„Artikkel 8
Delegeeritud õigusaktid sõidukite 
remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse 
kohta
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada artikleid 6 ja 7. Selle hulka 
kuulub OBD- ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe esitamise tehniliste 
tingimuste määratlemine ja 
ajakohastamine, pöörates erilist 
tähelepanu VKEde erivajadustele.“.

Or. en
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Selgitus

Kõik remondi- ja hooldusteabega seotud nõuded on üle viidud tüübikinnituse 
raammäärusesse (EL) 2018/858. Seepärast ei ole seoses määrusega (EÜ) nr 715/2007 
remondi- ja hooldusteabe puhul delegeeritud volitusi vaja.

Muudatusettepanek 18
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 715/2007
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada artikleid 6 ja 7. Selle hulka 
kuulub OBD- ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe esitamise tehniliste 
tingimuste määratlemine ja 
ajakohastamine, pöörates erilist tähelepanu 
VKEde erivajadustele.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte, 
et täiendada artikleid 6 ja 7. Selle hulka 
kuulub OBD- ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe esitamise tehniliste 
tingimuste määratlemine ja 
ajakohastamine, pöörates erilist tähelepanu 
VKEde, mikroettevõtjate ja FIEde 
erivajadustele.

Or. en

Selgitus

Muudatus on vajalik kohaldamisala parandamiseks.

Muudatusettepanek 19
Maria Grapini, Monika Beňová

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kolmandal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub viiendal päeval 
pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. en


