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LÜHISELGITUS

Taust

Üldise ohutuse määruse ((EÜ) nr 661/2009) artiklis 17 ja jalakäijate ohutuse määruse ((EÜ) 
nr 78/2009) artiklis 12 nõutakse, et komisjon jälgiks ohutustehnoloogiate tehnilisi arenguid 
ning vajaduse korral näeks ELi õigusaktide ajakohastamise kaudu ette uued ohutusseadised. 
Kooskõlas nende sätetega sisaldab komisjoni ettepanek sõidukite ohutusseadiste puhul 
tehnika arengule vastavaid konkreetseid kohandusi, mis tuleb lisada tüübikinnituse 
raammäärusesse ((EL) 2018/858). Samuti tunnistatakse ettepanekuga lihtsustamise eesmärgil 
kehtetuks liiklus- ja jalakäijate ohutust käsitlevad teisesed õigusaktid ((EÜ) nr 78/2009 ja 
(EÜ) nr 79/2009).

Arvamuse koostaja seisukoht

Kuigi liiklusohutus on viimastel kümnenditel märkimisväärselt paranenud, on 
liiklusõnnetustes hukkunute arvu vähenemine viimasel viiel aastal peatunud – 2017. aastal 
toimus ELi statistiliste andmete kohaselt 25 300 surmaga lõppenud liiklusõnnetust. Surmaga 
lõppenud liiklusõnnetused tulenevad peamiselt inimeksimustest ja neid on võimalik ära hoida. 
Arvamuse koostaja on kindlalt veendunud, et EL peaks võtma konkreetseid meetmeid, et 
liiklussurmade arvu veelgi vähendada. Käesolevas ettepanekus esitatud uute sõidukite 
ohutusseadiste abil on suur võimalus sellest surnud punktist üle saada, sest nende seadistega 
püütakse inimeksimusi paremini ära hoida. Sõidukite parem konstruktsioon ja näiteks 
väiksemad kiirused võimaldavad vähendada õnnetuste mõju.

Üldiselt areneb tehnoloogia automatiseeritud juhtimise valdkonnas pidevalt. Komisjoni 
hinnangul kasvab see uus turg hüppeliselt ning eelduste kohaselt ületab majanduslik kasu ELi 
autotööstuse jaoks 2025. aastaks 620 miljardi euro ja ELi elektroonikasektori jaoks 
180 miljardi euro piiri. Seetõttu on arvamuse koostaja seisukohal, et ELi autotööstus peaks 
muutuma tulevikukindlaks, kasutades maksimaalselt ära uued ärivõimalused, mida turg 
idufirmadele, VKEdele ja tööstusele praegu ja tulevikus pakub. Ettepanekus sisalduvad 
kõrgetasemelised ohutusseadised võivad sillutada teed ELi autotööstuse ettevalmistamiseks 
ühendatud ja automatiseeritud juhtimise jaoks. Samuti võib see aidata tarbijatel uute 
omadustega järk-järgult kohaneda, mis on otsustava tähtsusega selleks, et tarbijad uue 
tehnoloogia omaks võtaksid ja seda usaldaksid.

Arvamuse koostaja leiab, et ettepanekus on esitatud tulevikku suunatud, kuid siiski 
ambitsioonikas raamistik, mille eesmärk on tõhustada liiklejate ja konkreetsemalt 
vähekaitstud liiklejate kaitset. Arvamuse koostaja võtab arvesse avatud dialoogi ja arvamuste 
vahetust, mille komisjon korraldas erinevate sidusrühmadega, et esitleda asjakohaseid ja 
realistlikke meetmeid, võttes arvesse nii tarbijaid kui ka tööstust. 

Eeltoodust lähtudes soovib arvamuse koostaja käesolevas arvamuses tagada järgmist:

A. (auto) turvalisus tagatakse tulemuslikkuse miinimumstandardite kohaselt, mida tuleks 
kohaldada kõigi mootorsõidukite suhtes olenemata sõidukisegmendist;
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B. igasugune (isiku)andmete töötlemine peab toimuma vastavalt isikuandmete kaitse 
üldmäärusele ((EL) 2016/679). Peale selle soovib arvamuse koostaja tagada 
spetsiifilisemad ja konkreetsemad kaitsemeetmed;

C. kavandatud meetmed on tõestatult tulemuslikud ja kulutõhusad, toomata tarbijate jaoks 
kaasa oluliselt kõrgemaid hindu;

D. kavandatud ohutusseadiste küpsus on tagatud ja rakendamine toimub vastutustundlikult, 
eelkõige selliste omaduste osas, mida ei ole võimalik välja lülitada, nagu näiteks 
intelligentne kiirusekontroll ja kõrgetasemeline hädapidurdussüsteem;

E. nende meetmete täiendamiseks tuleks ettepanekusse lisada sätted tehniliste nõuete 
väljatöötamise kohta rehvidele, et parandada sõidukite ohutust parema haardumisega ning 
vähendada rehvimüra ja CO2-heidet;

F. tootjad peaksid esitama sõiduki kasutusjuhendis selge ja kasutajasõbraliku teabe, et aidata 
autojuhtidel juhiabisüsteemidest ja nende funktsioonidest aru saada;

G. juhtide abistamiseks mõeldud ohutussüsteemid ja -hoiatused peavad olema kõigi 
autojuhtide, kaasa arvatud puuetega inimeste jaoks kergesti tajutavad. Selle tagamiseks 
tuleb ohutussüsteeme vajaduse korral kohandada;

H. liikmesriigid võtavad jõustamiseks parandusmeetmeid, et tagada kõigi uute 
mootorsõidukite tootmine kooskõlas käesoleva määrusega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Viimastel kümnenditel on sõidukite 
ohutuse valdkonnas tehtud edusammud 
aidanud oluliselt kaasa liiklussurmade ja 
raskete vigastuste arvu üldisele 
vähenemisele. Selline vähenemine on 
viimasel ajal siiski eri põhjustel, nagu 
struktuurilised ja käitumuslikud tegurid, 
peatunud ning ilma uute üldise 
liiklusohutuse valdkonnas ette võetavate 
algatusteta ei võimalda praegune 
käsitlusviis enam tasakaalustada suureneva 

(3) Viimastel kümnenditel on sõidukite 
ohutuse valdkonnas tehtud edusammud 
aidanud oluliselt kaasa liiklussurmade ja 
raskete vigastuste arvu üldisele 
vähenemisele. Siiski suri ELi teedel 2017. 
aastal 25 300 inimest, mille puhul on 
tegemist näitajaga, mis ei ole nelja aasta 
jooksul eriti muutunud. Lisaks sellele 
saavad vähemalt 135 000 inimest igal 
aastal ELi teedel kokkupõrgetes tõsiselt 
vigastada. Ilma uute üldise liiklusohutuse 
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liiklusmahu mõju. Seega tuleb sõidukite 
ohutust osana terviklikust liiklusohutuse 
käsitlusest veelgi parandada, et 
vähekaitstud liiklejaid paremini kaitsta.

valdkonnas ette võetavate algatusteta ei 
võimalda praegune käsitlusviis enam 
tasakaalustada suureneva liiklusmahu 
mõju. Seega tuleb sõidukite ohutust osana 
terviklikust liiklusohutuse käsitlusest 
veelgi parandada, et vähekaitstud ja kõiki 
teisi liiklejaid paremini kaitsta.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tehnilised edusammud sõidukite 
kõrgtehnoloogiliste ohutussüsteemide 
valdkonnas pakuvad liiklusohvrite 
vähendamiseks uusi võimalusi. Et hoida 
liiklusohvrite arv võimalikult väiksena, on 
vaja kasutusele võtta mõned asjakohased 
uued tehnoloogiad.

(4) Tehnilised edusammud sõidukite 
kõrgtehnoloogiliste ohutussüsteemide 
valdkonnas pakuvad liiklusohvrite ja 
liiklusõnnetuste vähendamiseks uusi 
võimalusi. Et hoida liiklusohvrite arv 
võimalikult väiksena, on vaja kasutusele 
võtta mõned asjakohased uued 
tehnoloogiad.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Kõik käesoleva määruse kohased 
ohutussüsteemid peaksid olema tõestatult 
tulemuslikud ja kulutõhusad ning ei 
tohiks tarbijate jaoks kaasa tuua oluliselt 
kõrgemaid hindu.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Arukas kiirusekontrollisüsteem, 
sõiduraja hoidmise süsteem, juhi unisuse ja 
tähelepanu jälgimise ning tähelepanu 

(6) Kõrgtehnoloogiline 
hädapidurdussüsteem, arukas 
kiirusekontrollisüsteem, sõiduraja hoidmise 
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hajumise tuvastamise süsteem ning 
tagurdamise abisüsteem võivad oluliselt 
vähendada liiklusõnnetustes kannatanute 
arvu. Peale selle põhinevad need süsteemid 
tehnoloogiatel, mida hakatakse kasutama 
andmesideühendusega ja automatiseeritud 
sõidukitel. Seetõttu tuleks liidu tasandil 
kehtestada ühtlustatud eeskirjad ja 
katsemenetlused sõidukite tüübikinnitusele 
seoses nimetatud süsteemidega ning nende 
süsteemide kui eraldi seadmestike 
tüübikinnitusele.

süsteem, pööramisabi süsteem, juhi 
unisuse ja tähelepanu jälgimise ning 
tähelepanu hajumise tuvastamise süsteem 
ning tagurdamise abisüsteem võivad 
oluliselt vähendada liiklusõnnetustes 
kannatanute arvu. Juhi unisuse ja 
tähelepanu jälgimise ning tähelepanu 
hajumise tuvastamise süsteem peaks 
töötama ilma näotuvastuseta. Peale selle 
põhinevad need süsteemid tehnoloogiatel, 
mida hakatakse kasutama 
andmesideühendusega ja automatiseeritud 
sõidukitel. Seetõttu tuleks liidu tasandil 
kehtestada ühtlustatud eeskirjad ja 
katsemenetlused sõidukite tüübikinnitusele 
seoses nimetatud süsteemidega ning nende 
süsteemide kui eraldi seadmestike 
tüübikinnitusele. Samuti tuleks tagada, et 
neid süsteeme on võimalik kontrollida ja 
seega ohutult käitada kogu sõiduki 
olelusringi jooksul.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Sündmuste (õnnetuste) salvestite, 
milles säilitatakse sõiduki kohta 
mitmesuguseid olulisi andmeid veidi enne 
ja pärast käivitavat sündmust ning selle ajal 
(näiteks turvapadja avanemine), 
kasutuselevõtt on suur edusamm õnnetuste 
kohta täpsemate ja põhjalikumate andmete 
kogumisel. Seega peaksid mootorsõidukid 
olema varustatud sellise salvestiga. Samuti 
tuleks kehtestada nõue, et selliste 
salvestite abil peab olema võimalik 
salvestada ja säilitada andmeid nii, et 
liikmesriigid saaksid neid kasutada 
liiklusohutuse analüüsimiseks ja 
konkreetsete meetmete tõhususe 
hindamiseks.

(7) Sündmuste (õnnetuste) salvestite, 
milles säilitatakse sõiduki kohta 
mitmesuguseid olulisi andmeid veidi enne 
ja pärast käivitavat sündmust ning selle ajal 
(näiteks turvapadja avanemine),
kasutuselevõtt on suur edusamm õnnetuste 
kohta täpsemate ja põhjalikumate andmete 
kogumisel. Seega peaksid mootorsõidukid 
olema varustatud sellise salvestiga. Lisaks 
sellele tuleks koguda ja säilitada ainult 
anonüümseks muudetud andmeid, mida 
saab kasutada liiklusõnnetuste uurimisel. 
Samuti peaks selliste salvestiste abil olema 
võimalik salvestada ja säilitada andmeid 
nii, et ainult liikmesriigid saaksid neid 
kasutada liiklusohutuse analüüsimiseks ja 
konkreetsete meetmete tõhususe 
hindamiseks, ilma et oleks võimalik 
tuvastada sõiduki omanikku või valdajat.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Ohutusalaseid 
tüübikinnitusnõudeid katsetatakse ja neile 
vastavus tagatakse konkreetsete 
tulemuslikkusstandardite kohaselt, millele 
peavad vastama kõik sõidukid olenemata 
sõidukisegmendist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Isikuandmeid, nagu sündmuste 
(õnnetuste) salvestis töödeldavaid 
sõidukijuhi andmeid või andmeid juhi 
unisuse ja tähelepanu jälgimise ning 
tähelepanu hajumise tuvastamise kohta, 
tuleks töödelda kooskõlas andmekaitset 
käsitlevate liidu õigusaktidega, eelkõige 
isikuandmete kaitse üldmäärusega28. 
Lisaks kohaldatakse hädaabinumbri 112 
teenusel põhineva sõidukisisese eCall 
süsteemi abil kogutud isikuandmete 
töötlemisel erikaitsemeetmeid29.

(8) Isikuandmeid, nagu sündmuste 
(õnnetuste) salvestis töödeldavaid 
sõidukijuhi andmeid või andmeid juhi 
unisuse ja tähelepanu jälgimise ning 
tähelepanu hajumise tuvastamise kohta, 
tuleks töödelda kooskõlas andmekaitset 
käsitlevate liidu õigusaktidega, eelkõige 
isikuandmete kaitse üldmäärusega28. 
Lisaks kohaldatakse sündmuste 
(õnnetuste) salvesti ja hädaabinumbri 112 
teenusel põhineva sõidukisisese eCall-
süsteemi abil kogutud isikuandmete 
töötlemisel erikaitsemeetmeid29.

__________________ __________________

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 
2015/758, mis käsitleb hädaabinumbri 112 
teenusel põhineva sõidukisisese eCall-
süsteemi kasutuselevõtmisega seotud 

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 
2015/758, mis käsitleb hädaabinumbri 112 
teenusel põhineva sõidukisisese eCall-
süsteemi kasutuselevõtmisega seotud 
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tüübikinnituse nõudeid ning millega 
muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (ELT L 
123, 19.5.2015, lk 77).

tüübikinnituse nõudeid ning millega 
muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (ELT L 
123, 19.5.2015, lk 77).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Mootorrataste, tarbesõidukite ja 
busside puhul on eCall-süsteemi 
kasutuselevõtmine oluline selleks, et 
tagada liiklusõnnetuse ohvritele 
võimalikult kiiresti professionaalne 
meditsiiniabi.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Varem on liidu õigusnormidega 
piiratud autorongide üldist pikkust, mille 
tõttu on hakatud kasutama buldogkabiiniga 
sõidukile iseloomulikku konstruktsiooni, et 
maksimaalselt suurendada kaubaruumi. 
Kuna aga sellise sõiduki juht asub 
kõrgemal, on suurenenud pimeala ja veoki
kabiini ümbrus on juhile halvemini 
vahetult nähtav. See on üks vähekaitstud 
liiklejatega toimunud veokiõnnetuste 
peamisi põhjusi. Vahetu nägemisulatuse 
parandamine vähendaks oluliselt 
kannatanute arvu. Seega tuleks sätestada 
vahetu nägemisulatuse parandamise nõue.

(15) Varem on liidu õigusnormidega 
piiratud autorongide üldist pikkust, mille 
tõttu on hakatud kasutama buldogkabiiniga 
sõidukile iseloomulikku konstruktsiooni, et 
maksimaalselt suurendada kaubaruumi. 
Kuna aga sellise sõiduki juht asub 
kõrgemal, on suurenenud pimeala ja veoki 
kabiini ümbrus on juhile halvemini 
vahetult nähtav. See on üks vähekaitstud 
liiklejatega toimunud veokiõnnetuste 
peamisi põhjusi. Vahetu nägemisulatuse 
parandamine vähendaks oluliselt 
kannatanute arvu. Seega tuleks sätestada 
vahetu nägemisulatuse parandamise nõue, 
et vähekaitstud liiklejad oleksid 
juhiistmelt paremini vahetult nähtavad.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Komisjon peaks esitama enne 
2019. aasta lõppu ettepaneku selle kohta, 
et olemasolevad veokid ja bussid 
varustataks tehnoloogiliselt kõige 
arenenumate pööramisabi süsteemidega.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Automatiseeritud ja 
andmesideühendusega sõidukid võivad 
aidata oluliselt vähendada liiklussurmade 
arvu, sest hinnanguliselt toimub umbes
90 % liiklusõnnetustest inimeksimuste 
tagajärjel. Kuna automatiseeritud sõidukid 
võtavad järk-järgult üle sõidukijuhi 
ülesanded, tuleks liidu tasandil kehtestada 
sõidukite automatiseeritud süsteeme 
käsitlevad ühtlustatud õigusnormid ja 
tehnilised nõuded.

(17) Automatiseeritud ja 
andmesideühendusega sõidukid võivad 
aidata oluliselt vähendada liiklussurmade 
arvu, sest hinnanguliselt toimub rohkem 
kui 90 % liiklusõnnetustest inimeksimuste 
või inimeksimuste ja sõiduki ja/või taristu 
vastastikuse toime tagajärjel. Kuna 
automatiseeritud sõidukid võtavad järk-
järgult üle sõidukijuhi ülesanded, tuleks 
liidu tasandil kehtestada sõidukite 
automatiseeritud süsteeme käsitlevad 
ühtlustatud õigusnormid ja tehnilised 
nõuded, mis on tõhusad ja neile sobivad.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Liit peaks jätkuvalt toetama 
rehvimüra ning rehvide veeretakistusjõu ja 
märghaardumise tehniliste nõuete 
väljatöötamist ÜRO tasandil. Seda seetõttu, 
et ÜRO eeskiri nr 117 sisaldab nüüd neid 
üksikasjalikke sätteid. ÜRO tasandil peaks 
jätkuma rehve käsitlevate nõuete tehnika 
arengule kohandamise protsess, eelkõige 
selleks, et tagada kulunud rehvide 
toimimise hindamine rehvide kasutusaja 
lõppedes ning propageerida mõtteviisi, et 
rehvid peaksid vastama nõuetele kogu 

(19) Liit peaks jätkuvalt toetama 
rehvimüra ning rehvide veeretakistusjõu ja 
märghaardumise tehniliste nõuete 
väljatöötamist ÜRO tasandil. Seda seetõttu, 
et ÜRO eeskiri nr 117 sisaldab nüüd neid 
üksikasjalikke sätteid. ÜRO tasandil tuleks 
kiiresti ja ambitsioonikalt jätkata rehve 
käsitlevate nõuete tehnika arengule 
kohandamise protsessi, eelkõige selleks, et 
tagada kulunud rehvide toimimise 
hindamine rehvide kasutusaja lõppedes 
ning propageerida mõtteviisi, et rehvid 
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nende kasutusaja jooksul ning et neid ei 
tohiks asendada enneaegselt. Kehtivad, 
määruses (EÜ) nr 661/2009 sätestatud 
rehvide toimimist käsitlevad nõuded tuleks 
asendada samaväärsete ÜRO 
eeskirjadega.

peaksid vastama nõuetele kogu nende 
kasutusaja jooksul ning et neid ei tohiks 
asendada enneaegselt. Rangete standardite 
järgmise tagamiseks tuleks jälgida ja 
hinnata kehtivaid, määruses (EÜ) 
nr 661/2009 sätestatud rehvide toimimist 
käsitlevaid nõudeid ning need tuleks 
asendada, kui rehvide toimimist on 
võimalik Euroopa Liidus paremaks 
muuta.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Käesoleva määruse nõuetele 
vastavuse tagamiseks kohaldatakse 
käesoleva määruse suhtes määruses (EL) 
2018/858 sätestatud parandusmeetmeid ja 
karistusi puudutavaid sätteid.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. uute rehvide tüübikinnituse nõuded 
seoses nende ohutuse ja 
keskkonnatoimega.

3. uute rehvide tüübikinnituse nõuded 
seoses nende ohutuse ja keskkonnatoimega 
müra- ja õhusaaste vähendamise mõistes.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „vähekaitstud liikleja“ –
kaherattalisel mootorsõidukil liikleja või 
kergliikleja, nagu jalgrattur või jalakäija;

(1) „vähekaitstud liikleja“ – kahe- või 
kolmerattalisel mootorsõidukil või elektri 
jõul töötaval isiklikul transpordivahendil
liikleja või kergliikleja, nagu jalgrattur või 
jalakäija;
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Selgitus

Kuigi traditsiooniliselt on mootorrattad konstrueeritud kahe rattaga, on nüüd neist paljudel 
kolm ratast, aga nad on endiselt autode ja veokite suhtes kaitsetud. Lisaks kasutab üha 
rohkem inimesi linnapiirkondades liiklemiseks elektri jõul töötavaid isiklikke 
transpordivahendeid (skuutrid, monorattad jne). Neid ei tohiks vähekaitstud liiklejate 
määratlusest välja jätta.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „hädapidurdustuli“ – kiiresti vilkuv 
pidurituli, millega antakse sõiduki taga 
asuvatele liiklejatele märku, et sõiduki 
suhtes on rakendatud valitsevaid teeolusid 
arvestades suurt pidurdusjõudu;

(7) „hädapidurdustuli“ – kiiresti vilkuv 
pidurituli või suunatulelatern, millega 
antakse sõiduki taga asuvatele liiklejatele 
märku, et sõiduki suhtes on rakendatud 
valitsevaid teeolusid arvestades suurt 
pidurdusjõudu;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „tagurdamise abisüsteem“ –
kaamera või seire-, optiline või 
tuvastussüsteem, mis annab juhile märku 
sõiduki taga asuvatest inimestest ja 
objektidest ja mille peamine eesmärk on 
vältida tagurdamisel kokkupõrget;

(8) „tagurdamise abisüsteem“ –
süsteem, mis annab juhile märku sõiduki 
taga asuvatest inimestest ja objektidest ja 
mille peamine eesmärk on vältida 
tagurdamisel kokkupõrget;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „kõrgtehnoloogiline 
hädapidurdussüsteem“ – süsteem, mis 
võimaldab tuvastada automaatselt 
võimaliku kokkupõrke ning käivitada 

(10) „kõrgtehnoloogiline 
hädapidurdussüsteem“ – süsteem, mis 
võimaldab tuvastada automaatselt 
võimaliku kokkupõrke ning käivitada 
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sõiduki pidurdussüsteemi, et vähendada 
sõiduki kiirust kokkupõrke vältimiseks või 
leevendamiseks;

automaatselt sõiduki pidurdussüsteemi 
viimasel võimalikul hetkel, et vähendada 
sõiduki kiirust kokkupõrke vältimiseks või 
leevendamiseks;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „sõiduraja hoidmise süsteem“ –
süsteem, mis jälgib sõiduki asendit 
sõiduraja piires, keerates rooli tagasi või 
avaldades survet piduritele vähemalt siis, 
kui sõiduk kaldub või on kaldumas 
sõidurajalt kõrvale ning võib toimuda 
kokkupõrge;

(11) „sõiduraja hoidmise süsteem“ –
süsteem, mis jälgib sõiduki asendit 
sõiduraja piires, keerates rooli tagasi ja 
andes hoiatuse või avaldades survet 
piduritele vähemalt siis, kui sõiduk kaldub 
või on kaldumas sõidurajalt kõrvale ning 
võib toimuda kokkupõrge;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) „pööramisabi süsteem“ –
tehnoloogiliselt kõige arenenum süsteem, 
mis tuvastab vähekaitstud liiklejad, kes 
asuvad eelkõige pimealades sõiduki 
esikülje lähedal ning annab hoiatuse, et 
vältida kokkupõrget selliste vähekaitstud 
liiklejatega;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) „sündmuste (õnnetuste) salvesti“ –
süsteem, mis salvestab ja säilitab avariiga 
seotud olulised parameetrid ja teabe enne 
ja pärast kokkupõrget ning selle ajal;

(13) „sündmuste (õnnetuste) salvesti“ –
süsteem, mis salvestab ja säilitab avariiga 
seotud olulised parameetrid ja teabe 
vajaliku ajavahemiku kohta ja mitte 
rohkem kui viis sekundit kokkupõrke 
korral;
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „esikaitsesüsteem“ – eraldiseisev 
konstruktsioon või konstruktsioonid, nagu 
kängururaud või lisakaitseraud, mis on 
lisaks originaalvarustusse kuuluvale 
kaitserauale ette nähtud sõiduki välispinna 
kaitsmiseks mingi objektiga kokkupõrke 
korral, välja arvatud üksnes laternate 
kaitseks ette nähtud konstruktsioonid, mille 
mass on alla 0,5 kg;

(14) „esikaitsesüsteem“ – eraldiseisev 
konstruktsioon või konstruktsioonid, nagu 
kängururaud või lisakaitseraud, mis on 
lisaks originaalvarustusse kuuluvale 
kaitserauale ette nähtud sõiduki välispinna 
kaitsmiseks või kehavigastuse eest 
kaitsmiseks mingi objekti või loomaga
kokkupõrke korral, välja arvatud üksnes 
laternate kaitseks ette nähtud 
konstruktsioonid, mille mass on alla 
0,5 kg;

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 2 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) „automatiseeritud sõiduk“ –
mootorsõiduk, mis on konstrueeritud ja 
ehitatud sõitma pikema aja jooksul 
iseseisvalt inimese järelevalveta;

(21) „automatiseeritud sõiduk“ –
mootorsõiduk, mis on konstrueeritud ja 
ehitatud sõitma pikema aja jooksul 
iseseisvalt inimese järelevalveta kooskõlas 
liikluseeskirjadega;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootjad tagavad, et sõidukid 
konstrueeritakse, ehitatakse ja 
monteeritakse nii, et sõitjate ja 
vähekaitstud liiklejate vigastusoht oleks 
võimalikult väike.

4. Tootjad tagavad, et sõidukid 
konstrueeritakse, ehitatakse ja 
monteeritakse selliselt, et ettenähtud viisil 
kasutamise korral välditakse sõitjate ja 
vähekaitstud liiklejate surma- või 
vigastusohtu või et õnnetuse korral oleks 
see võimalikult väike.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) jalakäijad, jalgratturid, vaateväli ja 
nähtavus;

(b) jalakäijad, jalgratturid, stepperite 
kasutajad, rulluisutajad, vaateväli ja 
nähtavus;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Käesolevas määruses sätestatud 
ohutusalased tüübikinnitusnõuded on 
tehnoloogianeutraalsed ning neid 
katsetatakse ja need tagatakse 
konkreetsete tulemuslikkusstandardite 
kohaselt, millele peavad vastama kõik 
sõidukid olenemata sõidukisegmendist.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Tootjad esitavad sõiduki 
kasutusjuhendis selge ja 
kasutajasõbraliku teabe, et aidata 
autojuhtidel juhiabisüsteemidest ja nende 
funktsioonidest aru saada.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) rehvide tüübikinnitus, sealhulgas 
nende paigaldamist käsitlevad tehnilised 
nõuded.

(b) rehvide tüübikinnitus, sealhulgas 
nende katsetamine halvenenud 
tingimustes ja erinevates ilmastikust 
mõjutatud teetingimustes, sealhulgas 
märghaardumine, ja nende paigaldamist 
käsitlevad tehnilised nõuded.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) ELi tasandil tüübikinnituse 
kasutusele võtmine M1- ja N1-kategooria 
sõidukitele paigaldatud rehvide puhul 
seoses nende märghaardumisega 
kulumise korral.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) eCall-süsteem,

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) sündmuse (õnnetuse) salvesti.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Mootorsõidukid varustatakse 
kõrgtehnoloogilise 
hädapidurdussüsteemiga, mis 
konstrueeritakse ja paigaldatakse kahes 
etapis nii, et see võimaldab:

(a) esimeses etapis tuvastada 
mootorsõiduki ees liikuvad sõidukid ja 
selle ees olevad liikumatud takistused;

(b) teises etapis laiendada 
tuvastussuutlikkust, eelkõige pimealade 
puhul, ka mootorsõiduki ees asuvatele 
vähekaitstud liiklejatele.

Kõrgtehnoloogiline hädapidurdussüsteem 
peab eelkõige vastama järgmistele 
nõuetele: 

(a) süsteemi ei ole võimalik välja lülitada;

(b) süsteemipoolseid automaatseid 
sekkumisi on võimalik tühistada juhi 
tahtliku tegevuse, näiteks kiirendamise 
kaudu;

(c) sõiduki pealüliti aktiveerimisel lülitub 
süsteem tavalisele töörežiimile;

(d) helisignaalid on võimalik hõlpsalt 
välja lülitada, kuid sellega lülitatakse 
välja ainult helisignaal, mitte süsteemi 
enda funktsioonid.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Juhtimise abistamiseks 
kasutatavad ohutusseadised ja -hoiatused 
on iga autojuhi, kaasa arvatud eakate ja 
puuetega inimeste jaoks kergesti 
tajutavad.
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Sündmuse (õnnetuse) 
salvestusseadmed peavad vastama 
eelkõige järgmistele nõuetele:

(a) vajaliku ajavahemiku kohta ja mitte 
rohkem kui viis sekundit kokkupõrke 
korral salvestatakse ja säilitatakse neis 
järgmised andmed: sõiduki kiirus, 
ohutussüsteemide seisukord ja 
rakendamise määr ning muud 
asjakohased sõidukisiseste aktiveeritud 
ohutussüsteemide ja õnnetuste vältimise 
süsteemide sisendparameetrid;

(b) seadmeid ei ole võimalik välja lülitada.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a

Eraelu puutumatuse ja andmekaitse 
eeskirjad

1. Käesolev määrus ei piira Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 2016/679 kohaldamist. Mis tahes 
isikuandmete töötlemisel artikli 6 
lõikes 4a osutatud sündmuste (õnnetuste) 
salvesti kaudu järgitakse nimetatud 
määruses sätestatud isikuandmete kaitse 
eeskirju.

2. Sündmuste (õnnetuste) salvesti 
töödeldud isikuandmeid kasutatakse 
üksnes õnnetuste andmete uurimisel. 
Sündmuste (õnnetuste) andmed tehakse 
liidu või siseriiklike õigusaktide alusel 
kooskõlas määrusega (EL) nr 2016/679 
standardliidese abil kättesaadavaks ainult 
riiklikele ametiasutustele. Anonüümseks 
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muudetud andmed, mida sündmuste 
(õnnetuste) salvesti on võimeline 
salvestama ja säilitama, hõlmavad sõiduki 
tüüpi, versiooni ja varianti ning eelkõige 
seda, millised aktiveeritud 
ohutussüsteemid ja õnnetuste vältimise 
süsteemid on sõidukisse paigaldatud. 
Need ei hõlma siiski sõiduki VIN-koodi 
identifitseerimisandmete jaotise nelja 
viimast numbrit ega mis tahes muud 
teavet, mis võimaldaks tuvastada 
konkreetse sõiduki, sõiduki omaniku või 
valdaja.

3. Käesoleva määruse kohaselt 
töödeldavaid isikuandmeid ei säilitata 
kauem, kui on vaja käesoleva artikli 
lõikes 2 osutatud õnnetuste andmete 
uurimiseks. Sellised andmed kustutatakse 
täielikult kohe, kui neid ei ole sel 
eesmärgil enam vaja.

4. Tootjad tagavad, et sündmuste 
(õnnetuste) salvesti ei oleks jälgitav ja 
seda ei seirataks pidevalt.

5. Tootjad tagavad, et sündmuste 
(õnnetuste) salvesti sisemälust 
kustutatakse andmeid automaatselt ja 
pidevalt.

6. Need andmed ei ole kättesaadavad 
väljaspool sündmuste (õnnetuste) salvestit 
ühelegi üksusele, enne kui konkreetne 
sündmus (õnnetus) on toimunud.

7. Sündmuste (õnnetuste) salvestisse 
integreeritakse eraelu puutumatust 
soodustavad tehnoloogiad, et tagada 
autojuhtidele eraelu puutumatuse kaitse 
asjakohane tase ja kõrgel tasemel IT-
turve, ning vajalikud kaitsemeetmed, et 
takistada jälgimist, kaugmanipuleerimist 
ja kuritarvitamist, sealhulgas 
küberrünnakuid.

8. Tootjad esitavad sõiduki 
kasutusjuhendis selge ja ulatusliku teabe 
sündmuste (õnnetuste) salvestis toimuva 
andmetöötluse kohta. Teave sisaldab 
järgmisi andmeid:

(a) viide andmete töötlemise õiguslikule 
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alusele;

(b) asjaolu, et sündmuste (õnnetuste) 
salvesti on vaikimisi aktiveeritud olekus;

(c) sündmuste (õnnetuste) salvestis 
andmete töötlemise kord;

(d) sündmuste (õnnetuste) salvestis 
andmete töötlemise konkreetne eesmärk, 
mis peab piirduma artikli 6a lõikes 2 
osutatud õnnetuste andmete uurimisega;

(e) kogutud ja töödeldud andmete tüübid 
ning nende andmete saajad;

(f) andmete sündmuste (õnnetuste) 
salvestis säilitamise tähtaeg;

(g) asjaolu, et sõidukit ei seirata pidevalt;

(h) andmesubjekti õiguste kasutamise 
kord ja juurdepääsutaotluste menetlemise 
eest vastutav kontakttalitus.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. M1- ja N1-kategooria sõidukid 
varustatakse kõrgtehnoloogilise 
hädapidurdussüsteemiga, mis 
konstrueeritakse ja paigaldatakse kahes 
etapis nii, et see võimaldab:

välja jäetud

(q) esimeses etapis tuvastada 
mootorsõiduki ees liikuvad sõidukid ja 
selle ees olevad liikumatud takistused;

(r) teises etapis laiendada 
tuvastussuutlikkust ka mootorsõiduki ees 
asuvatele vähekaitstud liiklejatele.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. M1- ja N1-kategooria sõidukid 3. M1- ja N1-kategooria sõidukid 



PE627.562v02-00 20/37 AD\1173620ET.docx

ET

varustatakse sõiduraja hoidmise 
süsteemiga.

varustatakse sõiduraja hoidmise süsteemiga 
ja sõidurajalt kõrvalekaldumise 
hoiatussüsteemiga. .

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõrgtehnoloogiline 
hädapidurdussüsteem ja sõiduraja 
hoidmise süsteem peavad eelkõige 
vastama järgmistele nõuetele:

4. Sõiduraja hoidmise süsteem ja 
sõidurajalt kõrvalekaldumise 
hoiatussüsteem peavad eelkõige vastama 
järgmistele nõuetele:

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) tühistada süsteemipoolseid 
automaatseid sekkumisi juhi tahtliku 
tegevuse, näiteks roolimise kaudu;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. M1- ja N1-kategooria sõidukid 
varustatakse sündmuse (õnnetuse) 
salvestiga. Sündmuse (õnnetuse) 
salvestusseadmed peavad vastama 
eelkõige järgmistele nõuetele:

välja jäetud

(s) enne ja pärast kokkupõrget ning 
kokkupõrke ajal salvestatakse ja 
säilitatakse neis vähemalt järgmised 
andmed: sõiduki kiirus, ohutussüsteemide 
seisukord ja rakendamise määr ning 
muud asjakohased sõidukisiseste 
aktiveeritud ohutussüsteemide ja 
õnnetuste vältimise süsteemide 
sisendparameetrid;
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(t) seadet ei ole võimalik välja 
lülitada;

(u) see salvestab ja säilitab andmeid 
nii, et need on kaitstud manipuleerimise 
eest ning neid saab liidu või siseriiklike 
õigusaktide alusel kooskõlas määrusega 
(EL) nr 2016/679 standardliidese abil 
edastada riiklikele ametiasutustele 
õnnetuste andmete analüüsiks ning selle 
abil tuvastada sõiduki täpse tüübi, 
versiooni ja variandi ja eelkõige selle, 
millised ohutussüsteemid ja õnnetuste 
vältimise süsteemid on sõidukisse 
paigaldatud ja aktiveeritud.

Sündmuse (õnnetuse) salvestis 
salvestatavad ja säilitatavad andmed ei 
hõlma siiski sõiduki VIN-koodi 
identifitseerimisandmete jaotise nelja 
viimast numbrit ega mis tahes muud 
teavet, mis võimaldab tuvastada 
konkreetse sõiduki.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria 
sõidukid peavad olema varustatud 
sõidurajalt kõrvalekaldumise 
hoiatussüsteemiga ja kõrgtehnoloogilise 
hädapidurdussüsteemiga, mis peavad 
vastama lõike 7 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusaktides sätestatud 
nõuetele.

2. M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria 
sõidukid peavad olema varustatud 
sõiduraja hoidmise ja sõidurajalt 
kõrvalekaldumise hoiatussüsteemiga ja 
kõrgtehnoloogilise 
hädapidurdussüsteemiga, mis peavad 
vastama lõike 7 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusaktides sätestatud 
nõuetele.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria 
sõidukid peavad olema varustatud 

3. M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria 
sõidukid peavad olema varustatud 
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kõrgtehnoloogiliste süsteemidega, mille 
abil saab tuvastada sõiduki ees või 
läheduses asuvad vähekaitstud liiklejaid 
ning hoiatada juhti või vältida 
kokkupõrget selliste vähekaitstud 
liiklejatega.

pööramisabi süsteemiga, mis vastab lõike 
7 alusel vastu võetud delegeeritud 
õigusaktides sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3
nimetatud süsteemid peavad eelkõige 
vastama järgmistele nõuetele:

4. Käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud 
süsteemid peavad eelkõige vastama 
järgmistele nõuetele:

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) süsteemipoolseid automaatseid 
sekkumisi on võimalik tühistada juhi 
tahtliku tegevuse, näiteks roolimise 
kaudu;

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõikes 3 viidatud süsteemi ei saa 
välja lülitada.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria 5. M2-, M3-, N2- ja N3-kategooria 
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sõidukid konstrueeritakse ja ehitatakse nii, 
et vähekaitstud liiklejad oleksid juhiistmelt 
paremini nähtavad.

sõidukid konstrueeritakse ja ehitatakse nii, 
et vähekaitstud liiklejad oleksid juhiistmelt 
paremini nähtavad. Komisjon esitab 
delegeeritud õigusakti vahetu 
nägemisulatuse nõuete kohta, milles 
kõrvaldatakse pimeala veokite ees ja 
juhipoolsel küljel ning vähendatakse 
märkimisväärselt pimeala veoki esiosas.
Seda nõuet eristatakse vastavalt veoki 
tüübile.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. M2- või M3-kategooria sõiduk, mille 
mahtuvus on lisaks juhile üle 22 reisija 
ning mis on ehitatud seisukohtadega 
reisijatele, et võimaldada reisijate sagedast 
liikumist, konstrueeritakse ja ehitatakse nii, 
et oleks tagatud juurdepääs piiratud 
liikumisvõimega isikutele, sealhulgas 
ratastooli kasutajatele.

6. M2- või M3-kategooria sõiduk, mille 
mahtuvus on lisaks juhile üle 22 reisija 
ning mis on ehitatud seisukohtadega 
reisijatele, et võimaldada reisijate sagedast 
liikumist, konstrueeritakse ja ehitatakse nii, 
et oleks tagatud juurdepääs piiratud 
liikumisvõimega isikutele, sealhulgas 
ratastooli kasutajatele ja puudega 
inimestele.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(bb) sõiduki juhtimisel juhti asendavad 
süsteemid, sealhulgas roolimis-, kiirendus-
ja pidurdussüsteemid;

(a) sõiduki juhtimisel juhti asendavad 
süsteemid, sealhulgas roolimis-, kiirendus-
ja pidurdussüsteemid, ning süsteemid, 
millega asendatakse signaliseerimisega 
seotud tegutsemise nõue;

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)



PE627.562v02-00 24/37 AD\1173620ET.docx

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a

Läbivaatamine

Komisjon esitab 3 aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist ja pärast seda iga 
kolme aasta järel Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande, mis sisaldab 
vajaduse korral käesoleva määruse või 
teiste asjaomaste õigusaktide muutmise 
ettepanekuid, mis on seotud täiendavate 
uute ohutusmeetmete 
kasutuselevõtmisega.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 
[väljaannete talitus: lisada kuupäev, mis 
saabub 36 kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva].

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 
[väljaannete talitus: lisada kuupäev, mis 
saabub 24 kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva]. Artiklis 12 viidatud 
delegeeritud õigusaktid tuleb avaldada 
vähemalt 12 kuud enne nende 
kohaldamist.
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Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – rida 13

Komisjoni ettepanek

Teema ÜRO eeskiri
Täiendavad 
tehnilised erinõuded

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Eral
di 
tehni
line 
sead
mest
ik

Osa

Tagumised 
allasõidutõkked

ÜRO eeskiri nr 
58

A A A A A A A A A A A A

Muudatusettepanek

Teema ÜRO eeskiri
Täiendavad 
tehnilised erinõuded

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Eral
di 
tehni
line 
sead
mest
ik

Osa

Tagumised 
allasõidutõkked

ÜRO eeskiri nr 
58

N2- ja N3-kategooria 
sõidukitel peab 
olema kaitse selliste 
sõidukite allasõidu 
eest, mis 

A A A A A A A A A A A A
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kokkupõrkel 
liiguvad kiirusel 
kuni 56 km/h.
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – rida 36

Komisjoni ettepanek

Teema ÜRO eeskiri
Täiendavad 
tehnilised erinõuded

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Eral
di 
tehni
line 
sead
mest
ik

Osa

Jalakäijate ja ratturite 
puhul rakendatav 
kõrgtehnoloogiline 
hädapidurdussüsteem

C C

Muudatusettepanek

Teema ÜRO eeskiri
Täiendavad 
tehnilised erinõuded

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Eral
di 
tehni
line 
sead
mest
ik

Osa
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Jalakäijate ja ratturite 
puhul rakendatav 
kõrgtehnoloogiline 
hädapidurdussüsteem

C C C C C C
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – rida 38

Komisjoni ettepanek

Teema ÜRO eeskiri
Täiendavad 
tehnilised erinõuded

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Eral
di 
tehni
line 
sead
mest
ik

Osa

Pimeala infosüsteem B B B B B

Muudatusettepanek

Teema ÜRO eeskiri
Täiendavad 
tehnilised erinõuded

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Eral
di 
tehni
line 
sead
mest
ik

Osa

Pööramisabi süsteem B B B B B
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – rida 49

Komisjoni ettepanek

Teema ÜRO eeskiri
Täiendavad 
tehnilised erinõuded

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Eral
di 
tehni
line 
sead
mest
ik

Osa

Sõiduraja hoidmise 
hädaabisüsteem

B B

Muudatusettepanek

Teema ÜRO eeskiri
Täiendavad 
tehnilised erinõuded

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Eral
di 
tehni
line 
sead
mest
ik

Osa

Sõiduraja hoidmise 
hädaabisüsteem ja 
sõidurajalt 

B B B B B B
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kõrvalekaldumise 
hoiatussüsteem
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – rida 61

Komisjoni ettepanek

Teema ÜRO eeskiri
Täiendavad 
tehnilised erinõuded

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Eral
di 
tehni
line 
sead
mest
ik

Osa

Raskeveokite rehvirõhu 
jälgimise süsteem

B B B B B B

Muudatusettepanek

Teema ÜRO eeskiri
Täiendavad 
tehnilised erinõuded

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Eral
di 
tehni
line 
sead
mest
ik

Osa

Raskeveokite rehvirõhu 
jälgimise süsteem

B B B B B B B
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – rida 72

Komisjoni ettepanek

Teema ÜRO eeskiri
Täiendavad 
tehnilised erinõuded

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Eral
di 
tehni
line 
sead
mest
ik

Osa

Arukad 
kiirusekontrollisüsteemid

B B B B B B B

Muudatusettepanek

Teema ÜRO eeskiri
Täiendavad 
tehnilised erinõuded

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Eral
di 
tehni
line 
sead
mest
ik

Osa

Arukad 
kiirusekontrollisüsteemid

C C C C C C C
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – tabel – rida 90

Komisjoni ettepanek

Teema ÜRO eeskiri
Täiendavad 
tehnilised erinõuded

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Eral
di 
tehni
line 
sead
mest
ik

Osa

Sündmuse (õnnetuse) 
salvesti

B B5 B5 B B5 B5 B

Muudatusettepanek

Teema ÜRO eeskiri
Täiendavad 
tehnilised erinõuded

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Eral
di 
tehni
line 
sead
mest
ik

Osa

Sündmuse (õnnetuse) 
salvesti

B B B B B B B
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Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – märkused tabeli kohta – punkt D

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

D: ELi tüübikinnituse andmata jätmise 
kuupäev:

D: ELi tüübikinnituse andmata jätmise 
kuupäev:

[väljaannete talitus: lisada käesoleva 
määruse kohaldamise alguse kuupäevast 48
kuud hilisem kuupäev.]

[väljaannete talitus: lisada käesoleva 
määruse kohaldamise alguse kuupäevast 36
kuud hilisem kuupäev.]

sõidukite registreerimise ning osade ja 
eraldi seadmestike turule laskmise ja 
kasutuselevõtu keelustamise kuupäev:

sõidukite registreerimise ning osade ja 
eraldi seadmestike turule laskmise ja 
kasutuselevõtu keelustamise kuupäev:

[väljaannete talitus: lisada käesoleva 
määruse kohaldamise alguse kuupäevast 84
kuud hilisem kuupäev.]

[väljaannete talitus: lisada käesoleva 
määruse kohaldamise alguse kuupäevast 72
kuud hilisem kuupäev.]
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