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LÜHISELGITUS

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse 
mootorsõidukite ja mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heidetega (Euro VI) ning 
sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust, seab eesmärgiks kehtestada 
mootorsõidukite ehituse ühtlustatud eeskirjad, et tagada siseturu toimimine, kindlustades 
samal ajal õhusaastet silmas pidades keskkonnakaitse kõrge taseme.  

Tõhusa konkurentsi tagamiseks remondi- ja hooldusteenuste turul ning selleks, et sõltumatuid 
ettevõtjaid ei tõrjutaks turult välja, peavad sõidukitootjad kindlustama sõltumatutele 
ettevõtjatele (nagu remontijad, remondiseadmete, tööriistade või varuosade tootjad või 
hulgimüüjad) pardadiagnostika (OBD) andmete ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe  
piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse.

Arvamuse koostaja üldiselt toetab ettepanekut, kuid soovitab teha täiendavaid parandusi 
seoses sõidukite remonditeabe kättesaadavusega. Raskeveokite tootmine toimub sageli 
mitmes etapis ning sõidukite remonditeabe kättesaadavus peaks olema kindlustatud ka 
sellistel tingimustel tagamaks, et ajakohastatud teave sõidukite kõikide komponentide kohta 
on sõltumatutele ettevõtjatele kättesaadav. Seega teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et 
mitmeastmelise tüübikinnituse puhul vastutab iga kinnituse eest vastutav tootja ka kõnealuses 
etapis selle eest, et remonditeave antakse nii lõpptootjale kui ka sõltumatutele ettevõtjatele. 

Sõiduautode (Euro 5) remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust käsitlevaid eeskirju ei saa 
standardse vormi osas raskeveokite (Euro VI) puhul rakendada. Sel põhjusel on komisjon 
volitanud Euroopa Standardikomiteed arendama välja uue vormi remondi- ja hooldusteabe 
esitamiseks, mis kajastaks uut sõidukitehnoloogiat ning oleks kohaldatav ka raskeveokite 
suhtes. Niipea kui kõnealune uus vorm on vastu võetud, esitatakse kogu remondi- ja 
hooldusteave vastavalt uuele vormile. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Siseturu toimimise parandamiseks, 
eelkõige kaupade vaba liikumise, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 

(8) (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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vabaduse kindlustamiseks on vaja tagada 
vaba ja standarditud juurdepääs sõidukite 
remonditeabele tehniliste andmete 
saamiseks ning tõhus konkurents sõidukite
remondi ja teabeteenuste turul. Suur osa 
sellest teabest käsitleb 
pardadiagnostikasüsteeme ja nende 
koostoimet sõiduki muude süsteemidega. 
On vaja kehtestada tehnilised tingimused, 
millele peaksid tootjate veebilehed 
vastama, ning sihtmeetmed, et tagada 
väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele 
(VKEdele) piisav juurdepääs teabele.

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Komisjon peaks hiljemalt …* 
sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
piiranguteta kättesaadavuse süsteemi 
toimimise läbi vaatama, et määrata 
kindlaks, kas oleks asjakohane koondada 
kõik sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
kättesaadavust reguleerivad sätted 
tüübikinnitust käsitlevatesse muudetud 
raamõigusaktidesse. Kui kõnealuse teabe 
kättesaadavust reguleerivad sätted sellisel 
viisil koondatakse, tuleks käesoleva 
määruse vastavad sätted tühistada, 
tingimusel et säilitatakse kehtivad 
remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust 
käsitlevad õigused.
___________

* Neli aastat käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast.
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Or. en

Selgitus

Kogu remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus tuleks lisada tüübikinnitust käsitlevasse 
raamdirektiivi või muudesse tüübikinnitust käsitlevatesse raamõigusaktidesse. Vastav 
sõiduautosid (Euro 5/6) käsitlev määrus ((EÜ) nr 715/2007) sisaldab samasugust põhjendust 
(nr 9).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Komisjon peaks toetama 
rahvusvaheliselt ühtlustatud standardse 
vormi välja arendamist sõidukite 
remondi- ja hooldusteabe piiranguteta ja 
standardses vormis kättesaadavuseks.

Or. en

Selgitus

Komisjon nõuab remonditeabe kättesaadavuseks rahvusvaheliselt ühtlustatud ISO standardi 
põhist vormi, et tagada mootorsõidukeid käsitlevate õigusaktide rahvusvahelise ühtlustamise 
edasi arendamine ning laiendada ühtlustamist valdkondadele, mida veel ei ole käsitletud.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 c) Euroopa ühtse standardi 
väljatöötamine pardadiagnostika andmete 
ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
vormi jaoks on hädavajalik. Kuna 
olemasolevat OASIS vormi ei saa 
raskeveokite pardadiagnostika andmete 
ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
suhtes täielikult kohaldada, anti Euroopa 
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Standardikomiteele volitused töötada 
kõnealuse teabe jaoks välja laiendatud 
standard. Kõnealune standard peaks 
põhinema OASIS vormil, kohandades 
seda raskeveokite erivajadustele. Enne kui 
Euroopa Standardikomitee nimetatud 
standardi vastu võtab, tuleks raskeveokite 
pardadiagnostika andmeid ning remondi-
ja hooldusteavet esitada kergesti 
kättesaadaval viisil ning 
mittediskrimineerivat kättesaadavust 
tagavas vormis. Teave tuleks avaldada 
tootjate veebisaitidel või, juhul kui see ei 
ole teabe iseloomu tõttu võimalik, mõnel 
muul asjakohasel viisil. OASIS 
dokumendis SC1-D2 määratletud 
erisused, mis on seotud tehnilise teabe 
ulatusega, tuleks lisada käesoleva 
määruse rakendamiseks vastuvõetud 
meetmetesse.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 6 lõiget 1 käsitleva muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „pardadiagnostikasüsteem ehk OBD-
süsteem” – süsteem saaste kontrollimiseks, 
mis võimaldab kindlaks määrata rikke 
arvatava asukoha arvutimällu salvestatud 
veakoodi abil;

(7) „pardadiagnostikasüsteem ehk OBD-
süsteem” – süsteem sõiduki pardal või 
mootoris, mis võimaldab avastada rikkeid 
ja vajaduse korral anda nende 
ilmnemisest häiresüsteemi abil märku, 
kindlaks määrata rikke arvatava asukoha 
arvutimällu salvestatud teabe abil ning
kõnealust teavet väljastada; komisjon võib 
vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 
lõikes 9 nimetatud menetlusele võtta vastu 
muu määratluse, et kajastada OBD-
süsteemide tehnilist arengut;
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Or. en

Selgitus

OBD-süsteem tegelikult heitmeid ei kontrolli. OBD-süsteem jälgib heitmeid kontrollivate 
süsteemide ja komponentide tööd. Muudatusettepanekus esitatud uus määratlus on kooskõlas 
ülemaailmsete ühtlustatud sõidukite pardadiagnostika süsteemide määratlusega. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad tagavad sõltumatutele 
ettevõtjatele pardadiagnostika (OBD) 
andmete ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe piiranguteta ja standardses 
vormis kättesaadavuse.

1. Tootjad tagavad sõltumatutele 
ettevõtjatele pardadiagnostika (OBD) 
andmete ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe piiranguteta ja standardses 
vormis kättesaadavuse.

Mitmeastmelise tüübikinnituse puhul 
vastutab iga kinnituse eest vastutav tootja 
ka selle etapiga seotud remonditeabe 
andmise eest nii lõpptootjale kui ka 
sõltumatutele ettevõtjatele. Lõpptootja 
vastutab terve sõidukiga seotud teabe 
andmise eest sõltumatutele ettevõtjatele. 
Juurdepääsuaja eest nõutakse tasu vaid 
ühel korral.

Kohaldatakse määruse (EÜ) nr 715/2007 
artikleid 6 ja 7.

Kohaldatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 
715/2007 artikleid 6 ja 7. Pärast Euroopa 
Standardikomitee asjakohase standardi 
vastuvõtmist põhinevad pardadiagnostika 
andmed ning sõiduki remondi- ja 
hooldusteave kõnealusel standardil. 
Enne kui Euroopa Standardikomitee 
asjakohane standard vastu võetakse, 
esitatakse pardadiagnostika andmed ning 
sõidukite remondi- ja hooldusteave 
kergesti kättesaadaval, 
mittediskrimineerival viisil. Teave 
avaldatakse tootjate veebisaitidel või, 
juhul kui see ei ole teabe iseloomu tõttu 
võimalik, mõnel muul asjakohasel viisil.
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Or. en

Selgitus

Raskeveokid paneb sageli kokku üks tootja, aga oluline osa raskeveokeid ehitatakse mitmes 
etapis ning müüakse osade kaupa (nt kanderaamistik ja mootor). Järelturul on vaja saada 
remonditeavet nii täielikult kokkupandud sõidukite kui ka sõidukite osade (nt kanderaamistik 
ja mootor) kohta.

Sõiduautode (Euro 5) remonditeabe kättesaadavust käsitlevaid eeskirju ei saa raskeveokitele 
(Euro VI) lihtsalt üle kanda. Seetõttu tuleb standardset vormi kohandada raskeveokite sektori 
vajadustele. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon kehtestab ja ajakohastab 
vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 
lõikes 9 viidatud menetlusele käesoleva 
artikli lõike 1 rakendamiseks OBD 
andmete ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe esitamise tehnilised 
tingimused.

2. Komisjon kehtestab ja ajakohastab 
vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 
lõikes 9 viidatud menetlusele käesoleva 
artikli lõike 1 rakendamiseks OBD 
andmete ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe esitamise asjakohased
tehnilised tingimused. Komisjon võtab 
arvesse praeguse infotehnoloogia, 
tulevase sõidukitehnoloogia, kehtivad ISO 
standardid ja võimaliku ülemaailmse ISO 
standardi. 

Or. en

Selgitus

Väga oluline on, et komisjon võtab arvesse praeguse ja tulevase sõidukitehnoloogia ning ISO 
standardid, kui ta kehtestab ja ajakohastab tehnilisi tingimusi seoses OBD andmete ning 
sõidukite remondi- ja hooldusteabega. 
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon võtab vastu artikli 4 lõikes 
3, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 2 
nimetatud rakendusmeetmed hiljemalt 31. 
detsembriks 2009.

Or. en

Selgitus

Kõik tootjad vajavad piisavalt sisseelamisaega pärast kaasotsustamis- ja komiteemenetluse 
lõpetamist ja jõustumist. Hiljutise sõiduautosid (Euro 5/6) käsitleva määruse puhul kehtestas 
komisjon mitu uut meedet komiteemenetluse käigus, mis jõutakse vaevalt lõpule viia, enne kui 
need meetmed muutuvad Euro 5 osana alates septembrist 2009 kohustuslikuks ning tootjatele 
ei jää peaaegu üldse sisseelamisaega. Euro VI puhul tuleb see probleem lahendada.
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