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Muudatusettepanek 95
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ettepaneku eesmärk on kehtestada 
ühtlustatud eeskirjad L-kategooria 
mootorsõidukitele tüübikinnituse andmise 
kohta, et tagada siseturu toimimine. L-
kategooria sõidukid on kahe-, kolme- või 
neljarattalised sõidukid, nagu näiteks kahe-
ja kolmerattalised mootorsõidukid, 
teeliikluse nelirattad ja miniautod. Lisaks 
sellele tuleks kehtivat õigusraamistikku 
lihtsustada, vähendada kõnealuste 
sõidukite tekitatavate heitkoguste osakaalu 
maanteetranspordi heidete üldkoguses, 
suurendada üldist ohutustaset, pidada 
sammu tehnika arenguga ja tugevdada 
turujärelevalve eeskirju.

(3) Ettepaneku eesmärk on kehtestada 
ühtlustatud eeskirjad L-kategooria 
mootorsõidukitele tüübikinnituse andmise 
kohta, et tagada siseturu toimimine. L-
kategooria sõidukid on kahe-, kolme- või 
neljarattalised sõidukid, nagu näiteks kahe-
ja kolmerattalised mootorsõidukid, 
maastikusõidukid, maastiku nelirattad, 
teeliikluse nelirattad ja miniautod. Lisaks 
sellele tuleks kehtivat õigusraamistikku 
lihtsustada, vähendada kõnealuste 
sõidukite tekitatavate heitkoguste osakaalu 
maanteetranspordi heidete üldkoguses, 
suurendada üldist ohutustaset, pidada 
sammu tehnika arenguga ja tugevdada 
turujärelevalve eeskirju.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesolevas määruses tuleks sätestada 
keskkonnakaitse ja sõidukite 
kasutusohutuse sisulised nõuded. Määruse 
põhielemendid rajanevad mõju hindamise 
uuringul, milles analüüsiti eri lahendusi, 
kaaludes nende plusse ja miinuseid 
majanduse, keskkonnakaitse, ohutuse ja 
ühiskonna seisukohast. Analüüsis võeti 
arvesse nii kvalitatiivseid kui ka 
kvantitatiivseid aspekte. Pärast eri 

(7) Käesolevas määruses tuleks sätestada 
keskkonnakaitse ja sõidukite 
kasutusohutuse sisulised nõuded.
Keskkonnakaitse nõuded on 
ambitsioonikad; need on suunatud 
eelkõige L-kategooria sõidukitest 
keskkonda paisatavate tahkete osakeste 
vähendamisele. Määruse põhielemendid 
rajanevad mõju hindamise uuringul, milles 
analüüsiti eri lahendusi, kaaludes nende 
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variantide võrdlemist sõeluti välja 
eelislahendused, mis võeti käesoleva 
määruse koostamisel aluseks.

plusse ja miinuseid majanduse, 
keskkonnakaitse, ohutuse ja ühiskonna 
seisukohast. Analüüsis võeti arvesse nii 
kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid 
aspekte. Pärast eri variantide võrdlemist 
sõeluti välja eelislahendused, mis võeti 
käesoleva määruse koostamisel aluseks.

Or. de

Selgitus

Eelkõige kaherattalised mootorsõidukid tekitavad liikluses ikka ja jälle palju saasteainete 
heitmeid.
Need pole siiski niivõrd CO2-heitmed, kuivõrd tahkete osakeste nagu CO, THC, NOx 

heitmed.

Muudatusettepanek 97
Robert Rochefort

Ettepanek vastu võtta määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
2. veebruari 1995. aasta direktiiviga 
95/1/EÜ kahe- või kolmerattaliste 
mootorsõidukite maksimaalse 
valmistajakiiruse, mootori maksimaalse 
pöördemomendi ja maksimaalse kasuliku 
võimsuse kohta6 anti liikmesriikidele õigus 
keelduda suurema kui 74 kW maksimaalse 
kasuliku võimsusega sõidukite 
esmakordsest ja mistahes hilisemast 
registreerimisest oma territooriumil.
Teaduslikud uuringud ei ole siiski 
kinnitanud seost ohutuse ja absoluutse 
võimsuse piiramise vahel. Sel põhjusel ja 
arvestades vajadust kõrvaldada liidu turul 
sisemised kaubandustõkked, tuleks see 
võimalus tühistada. Võtta tuleks 
tõhusamaid ohutusmeetmeid, et vähendada 
kaherattaliste mootorsõidukitega liiklejate 
surmajuhtumite ja vigastuste suurt arvu 
ELi liiklusõnnetuste statistikas.

(9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
2. veebruari 1995. aasta direktiiviga 
95/1/EÜ kahe- või kolmerattaliste 
mootorsõidukite maksimaalse 
valmistajakiiruse, mootori maksimaalse 
pöördemomendi ja maksimaalse kasuliku 
võimsuse kohta6 anti liikmesriikidele õigus 
keelduda suurema kui 74 kW maksimaalse 
kasuliku võimsusega sõidukite 
esmakordsest ja mistahes hilisemast 
registreerimisest oma territooriumil.
Teaduslikud uuringud ei ole siiski 
kinnitanud seost ohutuse ja absoluutse 
võimsuse piiramise vahel. Sel põhjusel ja 
arvestades vajadust kõrvaldada liidu turul 
sisemised kaubandustõkked, tuleks see 
võimalus tühistada. Võtta tuleks 
tõhusamaid ohutusmeetmeid, et vähendada 
kaherattaliste mootorsõidukitega liiklejate 
surmajuhtumite ja vigastuste suurt arvu 
ELi liiklusõnnetuste statistikas. Eelkõige 
tuleb arvestada sellega, et liiklusõnnetuste 
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toimumise peamiseks põhjuseks on 
juhtide käitumine. Seoses sellega tuleks 
julgustada kaitsliku sõidu koolitust.

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas määruses kehtestatakse 
ohutuse ja keskkonnakaitse erinõuded. 
Sellepärast on oluline ette näha sätted, mis 
tagavad, et juhul, kui sõiduk kujutab endast 
kasutajatele või keskkonnale tõsist ohtu, 
rakendab tootja või muu tarneahela 
ettevõtja tõhusaid kaitsemeetmeid, 
sealhulgas sõidukite turult tagasivõtmist, 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. juuli 2008. aasta määruse 765/2008/EÜ 
(millega sätestatakse akrediteerimise ja 
turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega) artiklile 20. 
Tüübikinnitusasutused peaksid olema 
seega võimelised hindama, kas 
väljapakutud meetmed on piisavad või 
mitte.

(10) Käesolevas määruses kehtestatakse 
ohutuse ja keskkonnakaitse erinõuded. 
Sellepärast on oluline ette näha sätted, mis 
tagavad, et juhul, kui sõiduk kujutab endast 
kasutajatele või keskkonnale tõsist ohtu, 
rakendab tootja või muu tarneahela 
ettevõtja tõhusaid kaitsemeetmeid, 
sealhulgas sõidukite turult tagasivõtmist, 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. juuli 2008. aasta määruse 765/2008/EÜ 
(millega sätestatakse akrediteerimise ja 
turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega) artiklile 20.  
Tüübikinnitusasutused peaksid olema 
seega võimelised hindama, kas 
väljapakutud meetmed on piisavad või 
mitte. Muud nõuded peaksid tagama 
kasutusohutuse ja keskkonnakaitse 
taseme, mis on võimalikult suures 
ulatuses samaväärne sellega, mille 
artiklites 20, 21 ja 22 osutatud kohaldatav 
akt tagab või kohaldatavad aktid tagavad.

Or. lt

Muudatusettepanek 99
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tüübikinnitusalaste õigusaktide 
lihtsustamise ja nende vastuvõtmise 
kiirendamise huvides on ELi sõidukite 
tüübikinnitust käsitlevates õigusaktides 
kasutusele võetud uus reguleeriv 
lähenemisviis, mille kohaselt kehtestab 
seadusandja seadusandliku tavamenetluse 
käigus üksnes peamised eeskirjad ja 
põhimõtted ning delegeerib edasiste 
tehniliste üksikasjade üle otsustamise 
komisjonile. Sisuliste nõuete osas peaks 
käesolev määrus sätestama seega üksnes 
põhisätted kasutusohutuse ja 
keskkonnamõju kohta ning delegeerima 
komisjonile volitused kehtestada tehnilised 
spetsifikatsioonid.

(11) Tüübikinnitusalaste õigusaktide 
lihtsustamise ja nende vastuvõtmise 
kiirendamise huvides on ELi sõidukite 
tüübikinnitust käsitlevates õigusaktides 
kasutusele võetud uus reguleeriv 
lähenemisviis, mille kohaselt kehtestab 
seadusandja seadusandliku tavamenetluse 
käigus üksnes peamised eeskirjad ja
põhimõtted ning delegeerib edasiste 
tehniliste üksikasjade üle otsustamise 
komisjonile. Sisuliste nõuete osas peaks 
käesolev määrus sätestama seega üksnes 
põhisätted kasutusohutuse ja 
keskkonnamõju kohta ning delegeerima 
komisjonile volitused kehtestada tehnilised 
spetsifikatsioonid. Sätteid tuleb erinevatele 
mootorsõidukite tüüpidele kohandada 
ning piiritleda süsteemide, osade ja eraldi 
seadmestike tüübikinnituse asjakohaste 
ohutusnõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Käesolev määrus ei tohiks selguse, 
otstarbekuse ja lihtsuse huvides sisaldada 
liiga mitut rakendusetappi karmimate 
heitkoguste piirnormide ja ohutusnõuete 
kehtestamiseks. Seepärast tuleks kasutada 
kolmeetapilist tegevusplaani, mille 
rakendamise kuupäevad on 1. jaanuar 
2014. aastal (pärast käesoleva määruse 
jõustumist), 1. jaanuar 2015. aastal 
(2018) ja 1. jaanuar 2017. aastal (2021).

Or. en
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Muudatusettepanek 101
Eva-Britt Svensson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjon ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Käesolev määrus ei tohiks selguse, 
otstarbekuse ja lihtsuse huvides sisaldada 
liiga mitut rakendusetappi karmimate 
heitkoguste piirnormide ja ohutusnõuete 
kehtestamiseks. Seepärast tuleks kasutada 
kolmeetapilist tegevusplaani, mille 
rakendamise kuupäevad on 1. jaanuar 
2013. aastal (pärast käesoleva määruse 
jõustumist), 1. jaanuar 2016. aastal ja 1. 
jaanuar 2018. aastal.

Or. sv

Muudatusettepanek 102
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kuritarvituse vältimiseks tuleks 
väikeseeriana valmistatud sõidukite 
lihtsustatud tüübikinnitusmenetluse 
kasutamist lubada vaid väga väikese 
toodangu korral. Seetõttu on vaja täpselt 
määratleda väikeseeria mõiste toodetud, 
registreeritud ja kasutusele võetud 
sõidukite arvu kaudu.

(13) Kuritarvituse vältimiseks tuleks 
väikeseeriana valmistatud sõidukite 
lihtsustatud tüübikinnitusmenetluse 
kasutamist lubada vaid väga väikese 
toodangu korral. Seetõttu on vaja täpselt 
määratleda väikeseeria mõiste toodetud, 
registreeritud ja kasutusele võetud 
sõidukite arvu kaudu. Üksiksõiduki 
kinnitus peaks kehtima kindla 
mootorsõiduki kohta, et võimaldada 
lihtsustatumat ja taskukohasemat 
kohaldamist ainulaadsetele amatööride 
poolt ehitatud mootorsõidukitele.

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Robert Rochefort

Ettepanek vastu võtta määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad karistuste kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse sätete 
rikkumise korral, ning tagama nende 
rakendamise. Kõnealused karistused 
peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed 
ja hoiatavad.

(15) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad karistuste kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva määruse sätete 
rikkumise korral, ning tagama nende 
rakendamise. Kõnealused karistused 
peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed 
ja hoiatavad. Et olla tõhus, tuleks neid 
rakendada koos regulaarsete 
kontrollidega maanteedel.

Or. fr

Muudatusettepanek 104
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 291 sätestatakse 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
eelnevalt määruste abil eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis reguleerivad 
kontrollimehhanisme, mida liikmesriigid 
kohaldavad komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.
Kuni sellise määruse vastuvõtmiseni 
kohaldatakse edasi nõukogu 28. juuni 
1999. aasta otsust 1999/468/EÜ (millega 
kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused), välja arvatud 
kontrolliga regulatiivmenetlus, mis ei ole 
enam kohaldatav.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 105
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Komisjon peaks uuringu tulemuse 
põhjal 2 aasta jooksul alates käesoleva 
määruse jõustumisest hindama uue 
ettepaneku vajalikkust ja, kui vajalik, selle 
vastu võtma. Antud ettepanek peaks 
käsitlema vähemalt järgmisi küsimusi:
kas massipiirang 400 kg jääb 
asjakohaseks; kas hiljutiste muudatuste 
taustal jääb kolme- ja neljarattaliste 
eristamine asjakohaseks ning kas 
täiendav kohandamine on e-
mootorsõidukite valdkonnas vajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) sõidukid, mis on ette nähtud ja 
konstrueeritud peamiselt maastikul 
kasutamiseks ja katteta teedel liikumiseks;

g) sõidukid, mis on ette nähtud ja 
konstrueeritud peamiselt maastikul 
kasutamiseks ja katteta teedel liikumiseks 
(v.a L1- ja L3-kategooria sõidukid);

Or. en

Muudatusettepanek 107
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) pedaalidega sõidukid, mis on varustatud 
elekterkäitusega mootoriga, mille
maksimaalne püsinimivõimsus on 
0,25 kW ja mille väljundvõimsus väheneb 
sõiduki kiiruse kasvades järk-järgult ning 
mille toide lakkab, kui sõiduk saavutab 
kiiruse 25 km/h või ka varem, juhul kui 
sõitja lõpetab pedaalide tallamise,

h) pedaalidega sõidukid, mis on varustatud 
elekterkäitusega, mille väljundvõimsus 
väheneb, kui sõiduk saavutab kiiruse 25 
km/h või ka varem, juhul kui sõitja lõpetab 
pedaalide tallamise; antud pedaalidega 
sõidukit ei loeta mootorsõidukiks,

Or. en

Muudatusettepanek 108
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) isetasakaalustuvad sõidukid; i) isetasakaalustuvad sõidukid, mille 
kavandatud maksimaalne valmistajakiirus 
on 25 km/h; sarnaselt pedaalidega 
sõidukitega, mis on artikli 2 lõike 2 punkti 
h alusel käesoleva määruse 
reguleerimisalast välja arvatud, ei loeta 
antud sõidukeid mootorsõidukiteks;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) sõidukid, milles ei ole vähemalt ühte 
istekohta.

j) sõidukid, milles ei ole vähemalt ühte 
istekohta, mille kavandatud maksimaalne 
valmistajakiirus on 25 km/h; sarnaselt 
pedaalidega sõidukitega, mis on artikli 2 
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lõike 2 punkti h alusel käesoleva määruse 
reguleerimisalast välja arvatud, ei loeta 
antud sõidukeid mootorsõidukiteks.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Heide Rühle

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) elektrimootoriga varustatud sõidukid, 
mille maksimaalne valmistajakiirus on 
vähem kui 25 km/h ja tühimass vähem kui 
25 kg; selliseid sõidukeid ei loeta 
mootorsõidukiteks;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Malcolm Harbour

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolev määrus ei rakendu 
üksiksõiduki kinnitusele, välja arvatud 
juhul, kui antud kinnitust andev 
liikmesriik kinnitab kõigi osade ja eraldi 
seadmestike tüübikinnitusi käesoleva 
määrusega sätestatud alustel, mitte 
asjaomaste riiklike nõuete alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

40. „turustaja” – mis tahes turustusahelas 
osalev füüsiline või juriidiline isik, välja 
arvatud tootja või importija, kes vastutab 
kolmandast riigist pärit sõiduki, süsteemi, 
osa või eraldi seadmestiku müügi, 
registreerimise või kasutuselevõtu eest 
liidu turul;

40. „turustaja” – mis tahes turustusahelas 
osalev füüsiline või juriidiline isik, välja 
arvatud tootja või importija, kes vastutab 
kolmandast riigist pärit sõiduki, süsteemi, 
osa või eraldi seadmestiku kättesaadavaks 
tegemise eest liidu turul;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

57 a. „maastikusõiduk“ (ATV) –
neljarattaveoline sõiduk, mille eriotstarve 
on vastavuses L7Ce-S1-alamkategooria 
klassifitseerimiskriteeriumidega;

Or. en

Selgitus

Spetsiifilise alamkategooria loomine maastikusõidukitele (ATV-dele), mida kasutatakse nii 
maanteel kui ka maastikul.

Muudatusettepanek 114
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 57 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

57 b. „rakendusmaastikusõiduk“ (SbS 
vehicle) – neljarattaveoline sõiduk, mille 
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eriotstarve on vastavuses L7Ce-S2-
alamkategooria 
klassifitseerimiskriteeriumidega;

Or. en

Selgitus

Spetsiifilise alamkategooria loomine rakendusmaastikusõidukitele (SbS vehicles), mida 
kasutatakse nii maanteel kui ka maastikul.

Muudatusettepanek 115
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) L1e-kategooria sõidukid (kerged 
kaherattalised mootorsõidukid), mis 
jagunevad järgmisteks alamkategooriateks:

a) L1e-kategooria sõidukid (kerged kahe-
või kolmerattalised mootorsõidukid), mis 
jagunevad järgmisteks alamkategooriateks:

Or. en

Muudatusettepanek 116
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) L1Ae-alamkategooria sõidukid 
(mootoriga jalgrattad);

i) L1Ae-alamkategooria sõidukid (madala 
võimsusega sõidukid), nagu neile on lisas 
I viidatud;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) L1Be-alamkategooria sõidukid 
(kaherattalised mopeedid);

ii) L1Be-alamkategooria sõidukid 
(kaherattalised mopeedid või mootoriga 
rattad), nagu neile on lisas I viidatud;

Or. en

Muudatusettepanek 118
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt g – punkt ii a (uus)

Komisoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) L7Ce mootorsõidukid (maanteel ja 
maastikul kasutamiseks), mis jagunevad 
täiendavalt järgmistesse 
alamkategooriatesse:
- L7Ce-S1: maastikusõiduk (ATV);
- L7Ce-S1: rakendusmaastikusõiduk (SbS 
vehicle).

Or. xm

Selgitus

Luuakse maanteel ja maastikul kasutatavate neljarattaliste mootorsõidukite erikasutusklass, 
milles on kindlad alamkategooriad maastikusõidukite ja rakendusmaastikusõidukite jaoks.

Muudatusettepanek 119
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Elektrimootoritega L-kategooria 
sõidukitel peavad olema akud, mida on 
võimalik kergesti vahetada, laadida ja mis 
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on koostalitlevad. Akulaadijad peavad 
olema ühtlustatud, et laadimisjaamades 
oleksid piisavad vahetusvõimalused.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 – alalõige 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riiklikud asutused peavad tegema 
Euroopa võltsimis- ja piraatlusalase 
vaatluskeskusega koostööd, et tõhusalt L-
kategooria sõidukite, süsteemide, osade ja 
eraldi seadmestiku võltsimise nähtusega 
võidelda.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Importija müüb või registreerib liidu 
turul üksnes nõuetele vastavaid sõidukeid, 
süsteeme, osi või eraldi seadmestikke.

1. Importija müüb või registreerib liidu 
turul üksnes nõuetele vastavaid ja ohutuid 
sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi 
seadmestikke.

Or. en

Muudatusettepanek 122
Heide Rühle
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. L-kategooria sõidukid ning nende 
sõidukite jaoks ettenähtud süsteemid, osad 
ja eraldi seadmestikud peavad vastama 
lisades II–VIII loetletud nõuetele.

1. L-kategooria sõidukid ning nende 
sõidukite jaoks ettenähtud süsteemid, osad 
ja eraldi seadmestikud peavad vastama 
lisades II–VIII a loetletud nende 
kategooriaid puudutavatele nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et tagada ohutuse ning 
keskkonnakaitse kõrge tase, kehtestab 
komisjon üksikasjalikud tehnilised nõuded, 
sealhulgas vajaduse korral katsemenetlused 
ja piirväärtused, välja arvatud käesoleva 
määruse lisades VI ja VII nimetatud 
keskkonnaalased piirväärtused ja -normid, 
artiklite 76, 77 ja 78 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud aktidega.

2. Selleks et tagada ohutuse ning 
keskkonnakaitse kõrge tase, kehtestab 
komisjon üksikasjalikud tehnilised nõuded, 
sealhulgas vajaduse korral katsemenetlused 
ja piirväärtused, välja arvatud käesoleva 
määruse lisades VI ja VII nimetatud 
keskkonnaalased piirväärtused ja -normid, 
artikli 76 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud aktidega. Need üksikasjalikud 
tehnilised nõuded on vastavad, et need 
suurendaksid või vähemalt säilitaksid 
artiklis 81 osutatud direktiivide poolt 
pakutava ohutuse ja keskkonnakaitse 
taset.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Malcolm Harbour

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

2 a. Kõigile lõikega 2 kooskõlas 
kohaldatud meetmetele peab eelnema 
hindamine, mille tulemiks on aruanne ja 
mis üritab saavutada õiglast tasakaalu 
järgmiste elementide vahel:
a) tõsise riski olemasolu uuritavate 
tehniliste nõuete ohutusele või 
keskkonnamõjule; ja
b) kõigi täiendavate nõuete käesoleva 
artikli kohase rakendamise mõju 
tarbijatele ja tootjatele (sh järelturul).

Or. en

Muudatusettepanek 125
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 välja jäetud
Sõiduki jõuseadme muudatusi käsitlevad 
meetmed
1. „Jõuseade” tähistab sõiduki osi ja 
süsteeme, mis toodavad energiat ja 
kannavad selle üle teepinnale, kaasa 
arvatud mootor(id), mootori 
juhtimissüsteemid ja mis tahes muud 
juhtsüsteemid, saastetõrjeseadmed, 
ülekandemehhanism ja juhtimisseadis 
(veovõll, rihmülekanne või kettülekanne), 
diferentsiaalid, peaülekanne ja veoratta 
rehv (raadius).
2. L-kategooria sõidukite puhul võetakse 
erimeetmeid, et takistada sõiduki 
jõuseadme ümberehitamist, kehtestades 
delegeeritud aktiga tehnilised nõuded ja 
eeskirjad, mille eesmärk on:
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a) takistada sõiduki muutmist, mis võiks 
mõjutada selle kasutusohutust, eeskätt 
sõiduki jõudluse parandamist jõuseadme 
ümberehitamise teel, et suurendada 
maksimaalset pöördemomenti ja/või 
maksimaalset võimsust ja/või 
maksimaalset valmistajakiirust, mille 
tootja on määranud sõidukitüübi 
kinnitamisel, ja/või
b) ennetada võimalikku keskkonnakahju.
3. Komisjon kehtestab lõikes 2 nimetatud 
meetmeid käsitlevad erinõuded artiklite 
76, 77 ja 78 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud aktiga.
4. Pärast jõuseadme ümberehitamist peab 
sõiduk vastama esialgse kategooria ja 
alamkategooria tehnilistele nõuetele või 
vajaduse korral uue kategooria ja 
alamkategooria tehnilistele nõuetele, mis 
kehtisid algse sõiduki müügi, 
registreerimise või kasutuselevõtu ajal, 
kaasa arvatud nende nõuete viimastele 
muudatustele.

Or. de

Muudatusettepanek 126
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. L-kategooria sõidukite puhul võetakse 
erimeetmeid, et takistada sõiduki 
jõuseadme ümberehitamist, kehtestades 
delegeeritud aktiga tehnilised nõuded ja 
eeskirjad, mille eesmärk on:

2. L-kategooria sõidukite puhul võetakse 
erimeetmeid, et takistada sõiduki 
jõuseadme ümberehitamist, mille eesmärk 
on:

Or. en
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Muudatusettepanek 127
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. L-kategooria sõidukite puhul võetakse 
erimeetmeid, et takistada sõiduki 
jõuseadme ümberehitamist, kehtestades 
delegeeritud aktiga tehnilised nõuded ja 
eeskirjad, mille eesmärk on:

2. L-kategooria sõidukite, v.a L1e-
alamkategooria elekterkäitusega 
varustatud jalgrataste, puhul võetakse 
erimeetmeid, et takistada sõiduki 
jõuseadme ümberehitamist, kehtestades 
delegeeritud aktiga tehnilised nõuded ja 
eeskirjad, mille eesmärk on:

Or. en

Muudatusettepanek 128
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) takistada sõiduki muutmist, mis võiks 
mõjutada selle kasutusohutust, eeskätt 
sõiduki jõudluse parandamist jõuseadme 
ümberehitamise teel, et suurendada 
maksimaalset pöördemomenti ja/või 
maksimaalset võimsust ja/või 
maksimaalset valmistajakiirust, mille 
tootja on määranud sõidukitüübi 
kinnitamisel, ja/või

a) kehtestada liikmesriigi pädeva asutuse 
poolne L-kategooria sõidukite 
kontrollimine ja testimine jõuseadme 
muutmise osas, mida omanik või tema 
volitatud töökoda on teinud.

Or. de

Muudatusettepanek 129
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ennetada võimalikku keskkonnakahju. välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 130
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon kehtestab lõikes 2 nimetatud 
meetmeid käsitlevad erinõuded artiklite 76, 
77 ja 78 kohaselt vastuvõetud delegeeritud 
aktiga.

3. Komisjon kehtestab lõikes 2 nimetatud 
meetmeid käsitlevad tehnilised erinõuded 
ja üksikasjad artikli 76 kohase
delegeeritud aktiga.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon kehtestab lõikes 2 nimetatud 
meetmeid käsitlevad erinõuded artiklite 
76, 77 ja 78 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud aktiga.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 132
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Tüübikinnituse andmise tingimus sõiduki 

osade oluliste muutmiste korral
Sõiduki osade olulise muutmise korral 
kasutaja või tema volitatud töökoja poolt 
peavad vastava liikmesriigi pädevad 
asutused teostama selle üle kontrolli.

Or. de

Muudatusettepanek 133
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Neli aastat pärast artikli 82 teises lõikes 
osutatud kuupäeva peavad kõik L1Be-, 
L3e-, L5e-, L6Ae- and L7A-
alamkategooria uued sõidukid olema 
varustatud esimese põlvkonna 
pardadiagnostikasüsteemiga, mis jälgib 
elektritoiteahelat ja annab teavet lühistest 
ja avaahelatest ning mootori ja sõiduki 
juhtsüsteemide elektriahela riketest (OBD 
I).

1. Kaks aastat pärast artikli 82 teises lõikes 
osutatud kuupäeva peavad kõik L1Be-, 
L3e-, L5e-, L6Ae- ja L7A-alamkategooria 
uued sõidukid olema varustatud esimese 
põlvkonna pardadiagnostikasüsteemiga, 
mis jälgib elektritoiteahelat ja annab teavet 
lühistest ja avaahelatest ning mootori ja 
sõiduki juhtsüsteemide elektriahela riketest 
(OBD I).

Or. de

Muudatusettepanek 134
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Neli aastat pärast artikli 82 teises lõikes 
osutatud kuupäeva peavad kõik L1Be-, 

1. Neli aastat pärast artikli 82 teises lõikes 
osutatud kuupäeva peavad kõik L1Be-, 
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L3e-, L5e-, L6Ae- and L7A-
alamkategooria uued sõidukid olema 
varustatud esimese põlvkonna
pardadiagnostikasüsteemiga, mis jälgib 
elektritoiteahelat ja annab teavet lühistest 
ja avaahelatest ning mootori ja sõiduki 
juhtsüsteemide elektriahela riketest (OBD 
I).

L3e-, L5e-, L6Ae- and L7A-
alamkategooria uued sõidukid olema 
varustatud pardadiagnostikasüsteemiga, 
mis jälgib elektritoiteahelat ja annab teavet 
lühistest ja avaahelatest ning mootori ja 
sõiduki juhtsüsteemide elektriahela riketest 
(OBD).

Or. en

Muudatusettepanek 135
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Neli aastat pärast artikli 82 teises lõikes 
osutatud kuupäeva peavad kõik L1Be-, 
L3e-, L5e-, L6Ae- and L7A-
alamkategooria uued sõidukid olema 
varustatud esimese põlvkonna 
pardadiagnostikasüsteemiga, mis jälgib 
elektritoiteahelat ja annab teavet lühistest 
ja avaahelatest ning mootori ja sõiduki 
juhtsüsteemide elektriahela riketest (OBD 
I).

1. Kaks aastat pärast artikli 82 teises lõikes 
osutatud kuupäeva peavad kõik L1Be-, 
L3e-, L5e-, L6Ae- and L7A-
alamkategooria uued sõidukid olema 
varustatud esimese põlvkonna 
pardadiagnostikasüsteemiga, mis jälgib 
elektritoiteahelat ja annab teavet lühistest 
ja avaahelatest ning mootori ja sõiduki 
juhtsüsteemide elektriahela riketest (OBD 
I). Käesolev nõue ei rakendu L1Be-
alamkategooria elektril töötavatele 
sõidukitele ja elekterkäitusega mootoriga
sõidukitele.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kuus aastat pärast artikli 82 teises lõikes 2. Kolm aastat pärast artikli 82 teises lõikes 
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nimetatud kuupäeva peavad kõik L6Be- ja 
L7Be-alamkategooria uued sõidukid olema 
varustatud pardadiagnostikasüsteemiga 
OBD I.

nimetatud kuupäeva peavad kõik L6Be- ja 
L7Be-alamkategooria uued sõidukid olema 
varustatud pardadiagnostikasüsteemiga 
OBD I.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kuus aastat pärast artikli 82 teises lõikes 
nimetatud kuupäeva peavad kõik L6Be- ja 
L7Be-alamkategooria uued sõidukid olema 
varustatud pardadiagnostikasüsteemiga 
OBD I.

2. Neli aastat pärast artikli 82 teises lõikes 
nimetatud kuupäeva peavad kõik L6Be- ja 
L7Be-alamkategooria uued sõidukid olema 
varustatud pardadiagnostikasüsteemiga 
OBD I.

Or. de

Muudatusettepanek 138
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kuus aastat pärast artikli 82 teises lõikes 
nimetatud kuupäeva peavad kõik L6Be- ja 
L7Be-alamkategooria uued sõidukid olema 
varustatud pardadiagnostikasüsteemiga 
OBD I.

2. Kuus aastat pärast artikli 82 teises lõikes 
nimetatud kuupäeva peavad kõik L6Be- ja 
L7Be-alamkategooria uued sõidukid olema 
varustatud pardadiagnostikasüsteemiga 
OBD.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kuus aastat pärast artikli 82 teises lõikes 
nimetatud kuupäeva peavad kõik L6Be- ja 
L7Be-alamkategooria uued sõidukid 
olema varustatud 
pardadiagnostikasüsteemiga OBD I.

2. Neli aastat pärast artikli 82 teises lõikes 
nimetatud kuupäeva peavad kõik L6Be-, 
L7Be- ja L7Ce-alamkategooria uued 
sõidukid olema varustatud 
pardadiagnostikasüsteemiga OBD I.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kaheksa aastat pärast artikli 82 teises 
lõikes nimetatud kuupäeva peavad kõik 
uued sõidukid olema varustatud 
pardadiagnostikasüsteemiga OBD I.

3. Kaheksa aastat pärast artikli 82 teises 
lõikes nimetatud kuupäeva peavad kõik 
uued sõidukid olema varustatud 
pardadiagnostikasüsteemiga OBD.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kaheksa aastat pärast artikli 82 teises 
lõikes nimetatud kuupäeva peavad kõik 
uued sõidukid olema varustatud 
pardadiagnostikasüsteemiga OBD I.

3. Viis aastat pärast artikli 82 teises lõikes 
nimetatud kuupäeva peavad kõik uued 
sõidukid, v.a L1Ae-alamkategooria 
sõidukid, L1Be-alamkategooria elektril 
töötavad sõidukid ja elektrikäitusega 
mootoriga sõidukid, olema varustatud 
pardadiagnostikasüsteemiga OBD I.
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Or. en

Muudatusettepanek 142
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kaheksa aastat pärast artikli 82 teises 
lõikes nimetatud kuupäeva peavad kõik 
uued sõidukid olema varustatud 
pardadiagnostikasüsteemiga OBD I.

3. Kuus aastat pärast artikli 82 teises lõikes 
nimetatud kuupäeva peavad kõik uued
sõidukid olema varustatud 
pardadiagnostikasüsteemiga OBD I.

Or. de

Muudatusettepanek 143
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Juhul kui komisjon annab artikli 21 
lõike 4 kohaselt vastuvõetud otsusega 
vastava kinnituse, tuleb kaheksa aastat 
pärast artikli 82 teises lõikes nimetatud 
kuupäeva kõik L1Be-, L3e-, L5e-, L6Ae-
ja L7Ae-(alam)kategooria uued sõidukid 
varustada lisaks teise põlvkonna 
pardadiagnostikasüsteemiga (OBD II), 
mis ei tuvasta üksnes rikkeid nagu OBD I, 
vaid ka süsteemide, osade ja eraldi 
seadmestike kahjustumist sõiduki kogu 
kasutusaja vältel, tingimusel et artikli 21 
lõigetes 4 ja 5 osutatud keskkonnamõju 
uuring on tõendanud selle süsteemi 
kulutõhusust.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 144
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Juhul kui komisjon annab artikli 21 lõike 
4 kohaselt vastuvõetud otsusega vastava 
kinnituse, tuleb kaheksa aastat pärast 
artikli 82 teises lõikes nimetatud kuupäeva 
kõik L1Be-, L3e-, L5e-, L6Ae- ja L7Ae-
(alam)kategooria uued sõidukid varustada 
lisaks teise põlvkonna 
pardadiagnostikasüsteemiga (OBD II), mis 
ei tuvasta üksnes rikkeid nagu OBD I, vaid 
ka süsteemide, osade ja eraldi seadmestike 
kahjustumist sõiduki kogu kasutusaja 
vältel, tingimusel et artikli 21 lõigetes 4 ja 
5 osutatud keskkonnamõju uuring on 
tõendanud selle süsteemi kulutõhusust.

4. Juhul kui komisjon annab artikli 21 lõike 
4 kohaselt vastuvõetud otsusega vastava 
kinnituse, tuleb seitse aastat pärast artikli 
82 teises lõikes nimetatud kuupäeva kõik 
L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6Ae-, L7Ae- ja 
L7Ce-(alam)kategooria uued sõidukid 
varustada lisaks teise põlvkonna 
pardadiagnostikasüsteemiga (OBD II), mis 
ei tuvasta üksnes rikkeid nagu OBD I, vaid 
ka süsteemide, osade ja eraldi seadmestike 
kahjustumist sõiduki kogu kasutusaja 
vältel, tingimusel et artikli 21 lõigetes 4 ja 
5 osutatud keskkonnamõju uuring on 
tõendanud selle süsteemi kulutõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Juhul kui komisjon annab artikli 21 lõike 
4 kohaselt vastuvõetud otsusega vastava 
kinnituse, tuleb kaheksa aastat pärast 
artikli 82 teises lõikes nimetatud kuupäeva 
kõik L1Be-, L3e-, L5e-, L6Ae- ja L7Ae-
(alam)kategooria uued sõidukid varustada 
lisaks teise põlvkonna 
pardadiagnostikasüsteemiga (OBD II), mis 
ei tuvasta üksnes rikkeid nagu OBD I, vaid 
ka süsteemide, osade ja eraldi seadmestike 
kahjustumist sõiduki kogu kasutusaja 
vältel, tingimusel et artikli 21 lõigetes 4 ja 
5 osutatud keskkonnamõju uuring on 

4. Juhul kui komisjon annab artikli 21 lõike 
4 kohaselt vastuvõetud otsusega vastava 
kinnituse, tuleb viis aastat pärast artikli 82 
teises lõikes nimetatud kuupäeva kõik 
L1Be-, L3e-, L5e-, L6Ae- ja L7Ae-
(alam)kategooria uued sõidukid, v.a L1Be-
alamkategooria elektril töötavad sõidukid 
ja elektrikäitlusega mootoriga sõidukid,
varustada lisaks teise põlvkonna 
pardadiagnostikasüsteemiga (OBD II), mis 
ei tuvasta üksnes rikkeid nagu OBD I, vaid 
ka süsteemide, osade ja eraldi seadmestike 
kahjustumist sõiduki kogu kasutusaja 
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tõendanud selle süsteemi kulutõhusust. vältel, tingimusel et artikli 21 lõigetes 4 ja 
5 osutatud keskkonnamõju uuring on 
tõendanud selle süsteemi kulutõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Juhul kui komisjon annab artikli 21 
lõike 4 kohaselt vastuvõetud otsusega 
vastava kinnituse, tuleb kaheksa aastat 
pärast artikli 82 teises lõikes nimetatud 
kuupäeva kõik L1Be-, L3e-, L5e-, L6Ae-
ja L7Ae-(alam)kategooria uued sõidukid 
varustada lisaks teise põlvkonna 
pardadiagnostikasüsteemiga (OBD II), mis 
ei tuvasta üksnes rikkeid nagu OBD I, vaid 
ka süsteemide, osade ja eraldi seadmestike 
kahjustumist sõiduki kogu kasutusaja 
vältel, tingimusel et artikli 21 lõigetes 4 ja 
5 osutatud keskkonnamõju uuring on 
tõendanud selle süsteemi kulutõhusust.

4. Juhul kui komisjon annab artikli 21 
lõike 4 kohaselt vastuvõetud otsusega 
vastava kinnituse, tuleb kaheksa aastat 
pärast artikli 82 teises lõikes nimetatud 
kuupäeva kõik L1Be-, L3e-, L5e-, L6Ae-
ja L7Ae-(alam)kategooria uued sõidukid 
varustada lisaks teise põlvkonna 
pardadiagnostikasüsteemiga (OBD II), mis 
ei tuvasta üksnes rikkeid nagu OBD I, vaid 
ka süsteemide, osade ja eraldi seadmestike 
kahjustumist sõiduki kogu kasutusaja 
vältel, tingimusel et artikli 21 lõigetes 4 ja 
5 osutatud keskkonnamõju uuring on 
tõendanud selle süsteemi kulutõhusust.
Pardadiagnostikasüsteemi kaudu kogutud 
ja registreeritud andmed peavad olema ka 
sõiduki kasutajate jaoks arusaadavad ja 
mõistetavad.

Or. de

Muudatusettepanek 147
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. OBD süsteemide heitkoguste välja jäetud
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piirnormid on sätestatud VI lisa B osas.

Or. en

Muudatusettepanek 148
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kooskõlas artiklitega 76, 77 ja 78 
antakse komisjonile volitus vastu võtta 
delegeeritud akt, millega ta kehtestab 
pardadiagnostika üksikasjalikud tehnilised 
nõuded, kaasa arvatud OBD süsteemide 
töönõuded ja katsemenetlused lõigetes 1–5
loetletud punktide jaoks, et tagada 
kasutusohutuse ja keskkonnakaitse kõrge 
tase ning kõigile remonditöökodadele 
standardjuurdepääs remondi- ja 
hooldusteabele.

6. Kooskõlas artiklitega 76, 77 ja 78 
antakse komisjonile volitus vastu võtta 
delegeeritud akt, millega ta kehtestab 
pardadiagnostika üksikasjalikud tehnilised 
nõuded, ja katsemenetlused lõigetes 1–3
loetletud punktide jaoks, et tagada 
kasutusohutuse ja keskkonnakaitse kõrge 
tase ning kõigile remonditöökodadele 
standardjuurdepääs remondi- ja 
hooldusteabele.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kooskõlas artiklitega 76, 77 ja 78
antakse komisjonile volitus vastu võtta 
delegeeritud akt, millega ta kehtestab
pardadiagnostika üksikasjalikud tehnilised 
nõuded, kaasa arvatud OBD süsteemide 
töönõuded ja katsemenetlused lõigetes 1–5 
loetletud punktide jaoks, et tagada 
kasutusohutuse ja keskkonnakaitse kõrge 
tase ning kõigile remonditöökodadele 
standardjuurdepääs remondi- ja 

6. Komisjon kehtestab artikliga 76 
kooskõlas delegeeritud aktiga OBD
üksikasjalikud tehnilised nõuded, kaasa 
arvatud süsteemide töönõuded ja 
katsemenetlused, et tagada kasutusohutuse 
ja keskkonnakaitse kõrge tase ning kõigile 
remonditöökodadele standardjuurdepääs 
remondi- ja hooldusteabele.
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hooldusteabele.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kõrge ohutustaseme tagamiseks 
kehtestab komisjon sõidukite 
kasutusohutuse erinõuded, kaasa arvatud 
katsemenetlused ja piirväärtused, artiklite 
76, 77 ja 78 kohaselt vastuvõetud 
delegeeritud aktiga.

4. Kõrge ohutustaseme tagamiseks 
kehtestab komisjon sõidukite 
kasutusohutuse erinõuded, kaasa arvatud 
katsemenetlused ja piirväärtused, artikli 76
kohaselt vastuvõetud delegeeritud aktiga. 
Asjaomased erinõuded on vastavad, et 
need suurendaksid või vähemalt 
säilitaksid artiklis 81 osutatud direktiivide 
poolt pakutava ohutuse ja 
keskkonnakaitse taset.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tootjad tagavad, et vastupidavuse alased 
tüübikinnitusnõuded on täidetud. Tootja 
valib ühe järgmistest 
vastupidavuskatsetest, et tõendada 
tüübikinnitusasutusele, et tüübikinnituse 
saanud sõiduki keskkonnamõju ei muutu:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 152
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ta viib läbi vastupidavuskatse, mille 
jooksul sõiduk läbib VII lisa A osas 
märgitud vahemaa, ja tõendab 
tüübikinnitusasutusele, et sõiduk täidab 
regulaarsete ajavahemike järel läbisõidu 
kestel ja selle lõpus käesolevas määruses, 
selle delegeeritud aktides ja 
rakendusaktides kehtestatud 
keskkonnanõudeid;

a) ta viib läbi vastupidavuskatse koos 
heitkoguste mõõtmistega regulaarsete 
ajavahemike järel läbisõidu kestel ja VII 
lisa A osas märgitud vahemaaga 
võrreldes; samaväärsete 
vastupidavuskatsete, sh osade ja sõidukite 
kiirendatud vananemise, vabatahtlik 
kasutamine hõlmatakse delegeeritud 
aktides ja rakendusaktides;

Or. en

Muudatusettepanek 153
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ta korrutab VII lisa B osas sätestatud
halvenemistegureid katsetulemustega, mis 
saadi keskkonnakatse tegemisel sõidukiga, 
mis on läbinud pärast esmakordset 
käivitamist üle 100 km; arvutuse
tulemused peavad olema väiksemad kui VI 
lisa A osas esitatud keskkonnaalased
piirväärtused ja näitama järgmist:

b) ta korrutab komisjoni poolt, kooskõlas 
artiklis 74 sätestatud menetlustega, 
kehtestatud standardhalvenemistegurid
katsetulemustega, mis saadi summutitoru 
heitgaaside katse tegemisel sõidukiga, mis 
on läbinud pärast esmakordset käivitamist 
üle 100 km. Arvutatud tulemused peavad 
olema väiksemad kui VI lisa A osas 
esitatud summutitoru heitgaaside
piirväärtused.

Or. en
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Muudatusettepanek 154
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt b – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tootja tõendab selle menetlusega 
tüübikinnitusasutusele pärast 
esmakordset käivitamist üle 100 km 
läbinud ning kiirvanandatud süsteemide 
ja osadega varustatud sõiduki 
keskkonnamõju;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 155
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 3 – punkt b – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– selle menetlusega esitab tootja 
tüübikinnitusasutusele tõendid, mis 
näitavad punktides a ja b kirjeldatud 
vastupidavuskatsete omavahelist 
vastavust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 156
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hiljemalt 1. jaanuariks 2016 viib 
komisjon läbi põhjaliku keskkonnamõju 

4. Hiljemalt 1. jaanuariks 2016 viib 
komisjon läbi põhjaliku keskkonnamõju 
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uuringu. Uuring keskendub õhukvaliteedile 
ja L-kategooria sõidukite õhkupaisatud 
saasteainete kogustele, hõlmates V lisas 
loetletud I, IV, V, VII ja VIII 
katsetüüpidele kohaldatavaid nõudeid. 
Uuringus kõrvutatakse ja hinnatakse 
hiljutisi teadusandmeid ja uurimistulemusi, 
mudeleid ja kulutõhususanalüüse 
eesmärgiga kehtestada lõplikud meetmed, 
et kinnitada Euro 5 rakenduskuupäevad 
(Euro 6 L3e-kategooria mootorrataste 
puhul), mis on sätestatud IV lisas, Euro 5 
keskkonnanõuded (Euro 6 L3e-kategooria 
mootorrataste puhul), mis on sätestatud V 
lisas ning VI lisa A3, B2 ja C2 osas, 
samuti VII lisa nõuded seoses Euro 5 
vastupidavuskatsetes kohaldatava 
läbisõidu ja halvendusteguritega (Euro 6 
L3e-kategooria mootorrataste puhul).

uuringu. Uuring keskendub õhukvaliteedile 
ja L-kategooria sõidukite õhkupaisatud 
saasteainete kogustele, hõlmates V lisas 
loetletud I, IV, V, VII ja VIII 
katsetüüpidele kohaldatavaid nõudeid. 
Uuringus kõrvutatakse ja hinnatakse 
hiljutisi teadusandmeid ja uurimistulemusi, 
mudeleid ja kulutõhususanalüüse 
eesmärgiga kehtestada lõplikud meetmed
lõikes 5 viidatud teemadel. Komisjon 
raporteerib Euroopa Parlamendile ja 
komisjonile keskkonnamõju uuringu 
tulemuste ja kavandatud lõplike meetmete 
kohta seoses järgmisega:

Or. en

Muudatusettepanek 157
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hiljemalt 1. jaanuariks 2016 viib 
komisjon läbi põhjaliku keskkonnamõju 
uuringu. Uuring keskendub õhukvaliteedile 
ja L-kategooria sõidukite õhkupaisatud 
saasteainete kogustele, hõlmates V lisas 
loetletud I, IV, V, VII ja VIII 
katsetüüpidele kohaldatavaid nõudeid. 
Uuringus kõrvutatakse ja hinnatakse 
hiljutisi teadusandmeid ja uurimistulemusi, 
mudeleid ja kulutõhususanalüüse
eesmärgiga kehtestada lõplikud meetmed, 
et kinnitada Euro 5 rakenduskuupäevad 
(Euro 6 L3e-kategooria mootorrataste 
puhul), mis on sätestatud IV lisas, Euro 5 
keskkonnanõuded (Euro 6 L3e-kategooria 
mootorrataste puhul), mis on sätestatud V 

4. Hiljemalt 1. jaanuariks 2016 viib 
komisjon läbi põhjaliku keskkonnamõju 
uuringu. Uuring keskendub õhukvaliteedile 
ja L-kategooria sõidukite õhkupaisatud 
saasteainete kogustele, hõlmates V lisas 
loetletud I, IV, V, VII ja VIII 
katsetüüpidele kohaldatavaid nõudeid. 
Uuringus kõrvutatakse ja hinnatakse 
hiljutisi teadusandmeid ja uurimistulemusi, 
modelleerimiskulu ja mootorrataste 
heitgaaside kontrollimise keskkondlike 
kasude rahalist väärtust.
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lisas ning VI lisa A3, B2 ja C2 osas, 
samuti VII lisa nõuded seoses Euro 5 
vastupidavuskatsetes kohaldatava 
läbisõidu ja halvendusteguritega (Euro 6 
L3e-kategooria mootorrataste puhul).

Or. en

Muudatusettepanek 158
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Sõltuvalt keskkonnauuringu 
tulemustest kinnitab komisjon järgmised 
punktid:

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 159
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Euro 5 taseme (Euro 6 L3e-kategooria 
mootorrataste puhul) 
rakenduskuupäevad, millele on osutatud 
IV lisas;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 160
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Euro 5 heitkoguste piirväärtused (Euro 
6 L3e-kategooria mootorrataste puhul), 
millele on osutatud VI lisa A3 osas, ning 
OBD süsteemide piirväärtused, millele on 
osutatud VI lisa B2 osas;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 161
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kõik L3e-, L5e-, L6Ae- ja L7Ae-
kategooria uued sõidukid varustatakse 
lisaks OBD I süsteemile ka OBD II 
süsteemiga Euro 5 tasemel (Euro 6 L3e-
kategooria mootorrataste puhul);

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 162
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kasutuseloleva sõiduki 
vastavuskontrolli katse kehtestatakse 
Euro 5 tasemel (Euro 6 L3e-kategooria 
mootorrataste puhul) ja määratakse 
kindlaks L-kategooria sõidukite 
alamkategooriad, mille suhtes seda katset 
kohaldatakse, samuti kuupäevad, millest 
alates see katse muutub kohustuslikuks 
kõigile L-kategooria sõidukitele. 

välja jäetud
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„Kasutuseloleva sõiduki 
vastavuskontroll” tähendab turul 
kasutusel olevate partiide seast 
tüüpsõidukite valimist ja nende 
katsetamist kontrollimaks, kas tootja 
rakendatud tehnilised meetmed piiravad 
tõhusalt summutitoru heitgaaside ja 
kütuseaurude õhkupaiskumist ning kas 
ohutusmeetmed ja seonduvad 
ohutusnõuded on täidetud sõiduki kogu 
kasutusaja vältel tavapärastes 
kasutustingimustes, nagu on ette nähtud 
käesoleva määrusega;

Or. en

Muudatusettepanek 163
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) L1Ae-, L1Be-, L2e-, L5Be-, L6Be- ja 
L7Be-kategooriad, mille suhtes 
kohaldatakse Euro 5 tasemel üksnes 
SHED katset või alternatiivina üksnes 
kütusepaagi ja -voolikute 
läbilaskvuskatset, mille katsenormid on 
esitatud VI lisa C2 osas;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 164
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) vastupidavuskatsetes kohaldatav 
läbisõit Euro 5 tasemel (Euro 6 L3e-

välja jäetud
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kategooria mootorrataste puhul), millele 
on osutatud VII lisa A osas, ning
halvendustegurid Euro 5 tasemel (Euro 6 
L3e-kategooria mootorrataste puhul), 
millele on osutatud VII lisa B osas;

Or. en

Muudatusettepanek 165
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 5 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) väljavaade kehtestada tsükliväliste 
heitkoguste nõuded väljaspool Euro 5 
taset (Euro 6 L3e-kategooria 
mootorrataste puhul), võimalikud 
rakenduskuupäevad ja asjaomased 
(alam)kategooriad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 166
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ainult elektrienergial ja/või suruõhul 
töötavate sõidukite suhtes ei kohaldata V 
lisas (katsetüübid I–VIII) loetletud 
keskkonnanõudeid. Selliste sõidukite 
suhtes kohaldatakse OBD süsteemide 
töönõudeid vastavalt delegeeritud aktis 
sätestatule, et neid sõidukeid oleks rikke 
korral võimalik kiiresti parandada.

6. Ainult elektrienergial töötavate, 
elekterkäitusega mootoriga ja/või suruõhul 
töötavate sõidukite suhtes ei kohaldata V 
lisas (katsetüübid I–IX) loetletud 
keskkonnanõudeid. Selliste, v.a L1e-
alamkategooria, sõidukite suhtes 
kohaldatakse OBD süsteemide töönõudeid 
vastavalt delegeeritud aktis sätestatule, et 
neid sõidukeid oleks rikke korral võimalik 
kiiresti parandada.
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Or. en

Muudatusettepanek 167
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Selleks et tagada keskkonnakaitse 
kõrge tase, kehtestab komisjon 
keskkonnanõudeid käsitlevad 
üksikasjalikud tehnilised eeskirjad, kaasa 
arvatud katsemenetlused lõigetes 2, 3, 4 ja 
5 loetletud punktide jaoks, artiklite 76, 77 
ja 78 kohaselt vastuvõetud delegeeritud 
aktiga.

12. Selleks et tagada keskkonnakaitse 
kõrge tase, kehtestab komisjon 
keskkonnanõudeid käsitlevad 
üksikasjalikud tehnilised eeskirjad, kaasa 
arvatud katsemenetlused lõigetes 2, 3, 4 ja 
5 loetletud punktide jaoks, artikli 76 
kohaselt vastuvõetud delegeeritud aktiga. 
Need üksikasjalikud tehnilised nõuded on 
vastavad, et need suurendaksid või 
vähemalt säilitaksid artiklis 81 osutatud 
direktiivide poolt pakutava ohutuse taset.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon kehtestab CO2 heitkoguste 
mõõtmise ja kütusekulu arvutamise või
mõõtmise meetodid artiklite 76, 77 ja 78 
kohaselt vastuvõetud delegeeritud aktiga.

3. Komisjon kehtestab CO2 heitkoguste 
mõõtmise ja kütusekulu arvutamise või 
mõõtmise meetodid artikli 76 kohase
delegeeritud aktiga.

Or. en
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Muudatusettepanek 169
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon kehtestab artikliga 76 
vastavuses olevate delegeeritud aktide 
kaudu üksikasjalikud eeskirjad 
tüübikinnitusmenetluste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse artikliga 73
rakendusvolitused, et kehtestada 
tüübikinnitusmenetluste üksikasjalike 
eeskirjade näidised.

6. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, et 
kehtestada tüübikinnitusmenetluste 
üksikasjalike eeskirjade näidised.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 74 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2 – sissejuhatav osa ja punktid 1 ja 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teatmikus peab sisalduma: 2. Teatmikus peab sisalduma vähemalt 
järgmine teave:

1) teatis, mis vastab komisjoni poolt 
vastavalt artiklile 73 kehtestatud näidisele;

1) teatis, mis vastab komisjoni poolt 
vastavalt lõikele 3b kehtestatud näidisele;
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2) kõik andmed, joonised, fotod ja muu
teave, mida nõutakse artikli 73 kohaselt 
vastuvõetud rakendusaktiga;

2) kõik andmed, joonised, fotod ja muu 
teave, mida nõutakse lõike 3 a kohaselt 
vastuvõetud delegeeritud aktiga;

Or. en

Muudatusettepanek 172
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Komisjon määrab artiklile 76 
vastavate delegeeritud aktide kaudu 
kindlaks teabe, mis esitatakse vastavalt 
lõikele 2 tüübikinnitusasutusele, võttes 
arvesse artiklis 26 kehtestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Komisjon võtab vastu rakendusaktid 
selleks, et kehtestada lõikes 2 osutatud 
teatmiku ja teatise näidised. Need 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 74 lõikes 2 viidatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. ELi tüübikinnitustunnistused 
nummerdatakse ühtlustatud süsteemi järgi,
mis on sätestatud artikli 73 kohaselt 
vastuvõetud rakendusaktis.

4. ELi tüübikinnitustunnistused 
nummerdatakse ühtlustatud süsteemi järgi. 
Komisjon võtab vastu rakendusakte, et 
antud süsteemi kehtestada. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu vastavalt 
artikli 74 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tüübikinnitustunnistus antakse välja 
artikli 73 kohaselt vastuvõetud 
rakendusaktis kehtestatud näidise alusel.

2. Komisjon võtab vastu rakendusaktid 
selleks, et luua ELi 
tüübikinnitustunnistuse näidis.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 74 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele.
Tüübikinnitustunnistus antakse välja antud
näidise alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon täpsustab vastavalt artiklitele
76, 77 ja 78 vastuvõetud delegeeritud 

6. Komisjon täpsustab vastavalt artiklile 76
vastuvõetud delegeeritud õigusaktis, 
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õigusaktis, milliste nõuete puhul võib 
kasutada virtuaalseid katsemeetodeid, ja 
sätestab virtuaalse katsetamise tingimused, 
et virtuaalsel katsetamisel saadud 
tulemused oleksid sama usaldusväärsed kui 
füüsilisel katsetamisel saadud tulemused.

milliste nõuete puhul võib kasutada 
virtuaalseid katsemeetodeid, ja sätestab 
virtuaalse katsetamise tingimused, et 
virtuaalsel katsetamisel saadud tulemused 
oleksid sama usaldusväärsed kui füüsilisel 
katsetamisel saadud tulemused. Komisjon 
võtab antud delegeeritud akti vastu võttes 
aluseks 5. septembri 2007. aasta direktiivi 
2007/47/EÜ lisas XVI sätestatud nõuded 
ja menetlused, nagu on asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selleks et kontrollida sõiduki, süsteemi, 
osa või eraldi seadmestiku vastavust 
kinnitatud tüübile, võib ELi tüübikinnituse 
andnud tüübikinnitusasutus teostada tootja 
ettevõttes, sealhulgas tootmisrajatistes, 
võetud näidiste kontrollimisi või katsetusi, 
mis on ette nähtud ELi tüübikinnitusega 
seotud õigusaktidega. Nende 
kontrollimenetluste üksikasjad 
kehtestatakse käesoleva määruse alusel 
vastuvõetud artikli 73 kohases 
rakendusaktis.

3. Selleks et kontrollida sõiduki, süsteemi, 
osa või eraldi seadmestiku vastavust 
kinnitatud tüübile, võib ELi tüübikinnituse 
andnud tüübikinnitusasutus teostada tootja 
ettevõttes, sealhulgas tootmisrajatistes, 
võetud näidiste kontrollimisi või katsetusi, 
mis on ette nähtud ELi tüübikinnitusega 
seotud õigusaktidega. 

Or. en

Muudatusettepanek 178
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse käesoleva määruse 
artikli 73 kohane volitus võtta vastu 
rakendusakt, millega ta kehtestab
toodangu vastavuse tagamise 
üksikasjalikud meetmed.

5. Komisjon kehtestab artiklile 76 
vastavate delegeeritud aktide kaudu 
toodangu vastavuse tagamise 
üksikasjalikud meetmed ja sellega seotud 
kontrollimenetlused. Komisjon võib 
perioodiliselt, vastavalt vajadusele, 
vastavaid eeskirju ja menetlusi läbi 
vaadata. Komisjon võtab neid delegeeritud 
akte vastu võttes aluseks artiklis 81 
viidatud direktiivides sätestatud eeskirjad 
ja menetlused.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootja kasutab vastavustunnistuse 
näidist, mille komisjon on vastu võtnud 
kooskõlas artikliga 73.

2. Komisjon võtab vastu rakendusaktid 
selleks, et luua ELi vastavustunnistuse 
näidis. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu vastavalt artikli 74 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusele. Tootja 
kasutab vastavustunnistuse näidist, mille 
komisjon on vastu võtnud.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavustunnistus koostatakse selle 3. Vastavustunnistus koostatakse ühes 
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liikmesriigi ametlikus keeles, kus sõiduk 
osteti, välja arvatud juhul, kui sõiduki 
ostjaga on kokku lepitud teisiti.

Euroopa Liidu ametlikus keeles või selle 
liikmesriigi ametlikus keeles, mille 
territooriumil sõiduk osteti, välja arvatud 
juhul, kui sõiduki ostjaga on kokku lepitud 
teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastavustunnistus täidetakse tervikuna 
ja see ei tohi sisaldada sõiduki kasutuse 
suhtes muid piiranguid peale artikli 73 
kohaselt vastuvõetud rakendusaktis 
sätestatu.

5. Vastavustunnistus täidetakse tervikuna 
ja see ei tohi sisaldada sõiduki kasutuse 
suhtes muid piiranguid peale nende, mille 
tüübikinnitusasutus on kehtestanud.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. ELi kohustuslik märgistus ja 
tüübikinnitusmärk peavad vastama
näidisele, mis on kehtestatud käesoleva
määruse alusel vastuvõetud artikli 73 
kohases rakendusaktis.

4. Komisjon võtab vastu rakendusaktid 
selleks, et kehtestada ELi kohustuslik 
märgistus ja tüübikinnitusmärk.
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 74 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele. ELi kohustuslik 
märgistus ja tüübikinnitusmärk peavad 
vastama näidisele, mis on nende 
rakendusaktidega kehtestatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 183
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva artikli alusel tüübikinnituse 
saanud sõidukite tüübikinnitustunnistus 
koostatakse vastavalt artikli 73 kohaselt 
vastu võetud rakendusaktis kehtestatud 
näidisele, kuid see ei kanna pealkirja 
„Sõiduki ELi tüübikinnitustunnistus” ning 
selles täpsustatakse nõudeid, mille suhtes 
on antud vabastus vastavalt lõikele 1. 
Tüübikinnitustunnistused nummerdatakse 
artikli 73 kohaselt vastu võetud 
rakendusaktis kehtestatud korras.

4. Käesoleva artikli alusel tüübikinnituse 
saanud sõidukite tüübikinnitustunnistus 
koostatakse vastavalt artikli 28 lõike 2
kohaselt komisjoni poolt vastu võetud 
näidisele, kuid see ei kanna pealkirja 
„Sõiduki ELi tüübikinnitustunnistus” ning 
selles täpsustatakse nõudeid, mille suhtes 
on antud vabastus vastavalt lõikele 1. 
Tüübikinnitustunnistused nummerdatakse 
komisjoni poolt vastu võetud ühtlustatud 
süsteemi kohaselt artikli 27 lõikes 4
kehtestatud korras.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üksiksõiduki kinnitus kehtib konkreetse 
sõiduki suhtes, olgu see ainulaadne või 
mitte.

3. Üksiksõiduki kinnitus kehtib konkreetse 
sõiduki suhtes, olgu see ainulaadne või 
mitte. Ainulaadsed amatööride poolt 
ehitatud sõidukid saavad lihtsustatud ja 
taskukohasest üksiksõiduki kinnituse 
taotlemisest kasu.

Or. en

Selgitus

Väike arv Euroopa kodanikke naudivad isiklike kahe- või kolmerattaliste sõidukite 
(ainulaadsed amatööride poolt ehitatud sõidukid) ehitamise hobi ja kultuuri rõõme.
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Ainulaadsed amatööride poolt ehitatud sõidukitel on suurepärased õnnetuste statistika 
näitajad ning need ei kujuta endast keskkonnale ohtu seoses suhteliselt madalate iga-aastaste 
registreerimiste ja sõidetud kilomeetrite arvuga. Seepärast tuleks ainulaadsed amatööride 
poolt ehitatud sõidukid selgesõnaliselt kulukatest katsemenetlustest ja -standarditest 
vabastada.

Muudatusettepanek 185
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üksiksõiduki kinnitus kehtib konkreetse 
sõiduki suhtes, olgu see ainulaadne või 
mitte.

3. Üksiksõiduki kinnitus kehtib konkreetse 
sõiduki suhtes, olgu see ainulaadne või 
mitte. Ainulaadsed amatööride poolt 
ehitatud sõidukid saavad lihtsustatud ja 
taskukohasest üksiksõiduki kinnituse 
taotlemisest kasu.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üksiksõiduki kinnitus kehtib konkreetse 
sõiduki suhtes, olgu see ainulaadne või 
mitte.

3. Üksiksõiduki kinnitus kehtib konkreetse 
sõiduki suhtes, olgu see ainulaadne või 
mitte, eelkõige niisuguse ainulaadse 
sõiduki suhtes, mille ehitas eraisik.

Or. de

Muudatusettepanek 187
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Üksiksõiduki kinnituse taotlused võivad 
hõlmata kuni 5 sama tüüpi sõidukit.

4. Üksiksõiduki kinnituse taotlused võivad 
hõlmata kuni 20 sama tüüpi sõidukit.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Üksiksõiduki kinnituse taotlused võivad 
hõlmata kuni 5 sama tüüpi sõidukit.

4. Üksiksõiduki kinnituse taotlused võivad 
hõlmata kuni 15 sama tüüpi sõidukit.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 6 – alalõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Üksiksõiduki kinnitustunnistuse vorm 
põhineb artikli 73 kohaselt vastu võetud 
rakendusaktis esitatud ELi 
tüübikinnitustunnistuse näidisel ja sisaldab 
vähemalt andmeid, mis on vajalikud 
nõukogu direktiivis 1999/37/EÜ sõidukite 
registreerimisdokumentide kohta sätestatud 
registreerimistaotluse täitmiseks.

6. Üksiksõiduki kinnitustunnistuse vorm 
põhineb artikli 28 lõike 2 kohaselt 
komisjoni poolt vastu võetud ELi 
tüübikinnitustunnistuse näidisel ja sisaldab 
vähemalt andmeid, mis on vajalikud 
nõukogu direktiivis 1999/37/EÜ sõidukite 
registreerimisdokumentide kohta sätestatud 
registreerimistaotluse täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 190
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesolevat artiklit kohaldatakse selliste 
sõidukite suhtes, mida üksiksõiduki 
kinnituse taotluse esitamise ajaks ei ole 
eelnevalt müüdud või mida ei ole veel 
kasutusele võetud, mis eeldaks nende 
identifitseerimist ja registreerimisnumbri 
väljastamist, sealhulgas ajutist või 
lühiajalist registreerimist või jaemüüjatele 
ettenähtud registreerimist, või mille 
müügist, registreerimisest või kasutusele 
võtmisest on möödunud vähem kui kuus 
kuud.

7. Käesolevat artiklit kohaldatakse selliste 
sõidukite suhtes, mida üksiksõiduki 
kinnituse taotluse esitamise ajaks ei ole 
eelnevalt müüdud või mida ei ole veel 
kasutusele võetud, mis eeldaks nende 
identifitseerimist ja registreerimisnumbri 
väljastamist, sealhulgas ajutist või 
lühiajalist registreerimist või jaemüüjatele 
ettenähtud registreerimist, või mille 
müügist, registreerimisest või kasutusele 
võtmisest on möödunud vähem kui kuus 
kuud, või sõidukite suhtes, mis on ehitatud 
eraviisiliselt ainulaadsete amatööride 
poolt ehitatud sõidukitena.

Or. en

Selgitus

Väike arv Euroopa kodanikke naudivad isiklike kahe- või kolmerattaliste sõidukite 
(ainulaadsed amatööride poolt ehitatud sõidukid) ehitamise hobi ja kultuuri rõõme.
Ainulaadsed amatööride poolt ehitatud sõidukitel on suurepärased õnnetuste statistika 
näitajad ning need ei kujuta endast keskkonnale ohtu seoses suhteliselt madalate iga-aastaste 
registreerimiste ja sõidetud kilomeetrite arvuga. Seepärast tuleks ainulaadsed amatööride 
poolt ehitatud sõidukid selgesõnaliselt kulukatest katsemenetlustest ja -standarditest 
vabastada.

Muudatusettepanek 191
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesolevat artiklit kohaldatakse selliste 
sõidukite suhtes, mida üksiksõiduki 
kinnituse taotluse esitamise ajaks ei ole 
eelnevalt müüdud või mida ei ole veel 
kasutusele võetud, mis eeldaks nende 
identifitseerimist ja registreerimisnumbri 
väljastamist, sealhulgas ajutist või 

7. Käesolevat artiklit kohaldatakse selliste 
sõidukite suhtes, mida üksiksõiduki 
kinnituse taotluse esitamise ajaks ei ole 
eelnevalt müüdud või mida ei ole veel 
kasutusele võetud, mis eeldaks nende 
identifitseerimist ja registreerimisnumbri 
väljastamist, sealhulgas ajutist või 
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lühiajalist registreerimist või jaemüüjatele 
ettenähtud registreerimist, või mille 
müügist, registreerimisest või kasutusele 
võtmisest on möödunud vähem kui kuus 
kuud.

lühiajalist registreerimist või jaemüüjatele 
ettenähtud registreerimist, või mille 
müügist, registreerimisest või kasutusele 
võtmisest on möödunud vähem kui kuus 
kuud, või sõidukite suhtes, mis ehitati 
ainulaadse sõidukina eraisikute poolt.

Or. de

Muudatusettepanek 192
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tüübikinnitusasutus võib vabastada 
sõiduki ühe või mitme II lisas loetletud 
õigusaktis sätestatud nõuete täitmisest, 
tingimusel et ta kehtestab alternatiivsed 
nõuded ja et selliseks vabastuseks on 
põhjendatud alus.

1. Tüübikinnitusasutus võib vabastada 
sõiduki ühe või mitme II lisas loetletud 
õigusaktis sätestatud nõuete täitmisest, 
tingimusel et ta kehtestab alternatiivsed 
nõuded ja et selliseks vabastuseks on 
põhjendatud alus. Eelkõige ainulaadseid 
amatööride poolt ehitatud sõidukeid võib 
proportsionaalsete kulude põhimõtte 
alusel vabastada.

Or. en

Selgitus

Väike arv Euroopa kodanikke naudivad isiklike kahe- või kolmerattaliste sõidukite 
(ainulaadsed amatööride poolt ehitatud sõidukid) ehitamise hobi ja kultuuri rõõme.
Ainulaadsed amatööride poolt ehitatud sõidukitel on suurepärased õnnetuste statistika 
näitajad ning need ei kujuta endast keskkonnale ohtu seoses suhteliselt madalate iga-aastaste 
registreerimiste ja sõidetud kilomeetrite arvuga. Seepärast tuleks ainulaadsed amatööride 
poolt ehitatud sõidukid selgesõnaliselt kulukatest katsemenetlustest ja -standarditest 
vabastada.

Muudatusettepanek 193
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tüübikinnitusasutus võib vabastada 
sõiduki ühe või mitme II lisas loetletud 
õigusaktis sätestatud nõuete täitmisest, 
tingimusel et ta kehtestab alternatiivsed 
nõuded ja et selliseks vabastuseks on 
põhjendatud alus.

1. Tüübikinnitusasutus võib vabastada 
sõiduki ühe või mitme II lisas loetletud 
õigusaktis sätestatud nõuete täitmisest, 
tingimusel et ta kehtestab alternatiivsed 
nõuded ja et selliseks vabastuseks on 
põhjendatud alus. Niisugust vabastust võib 
võimaldada eelkõige eraisikute ehitatud 
ainulaadsetele sõidukitele, et hoida 
kulusid mõistlikul tasemel.

Or. de

Muudatusettepanek 194
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – alalõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alternatiivsed nõuded ainulaadsete 
amatööride poolt ehitatud sõidukite jaoks 
tagavad kasutusohutuse ja 
keskkonnakaitse rahuldava taseme, mis 
on mõistlik ja õiglane lisas II loetletud 
asjaomaste teemade suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 195
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seerialõpu sõidukite arv liikmesriigi 
kohta ei tohi ületada 10 % eelmise kahe 
aasta jooksul registreeritud sõidukite arvust 
või 10 sõidukit, sõltuvalt sellest, kumb on 

4. Seerialõpu sõidukite arv ei tohi ületada 
10 % eelmise kahe aasta jooksul 
registreeritud sõidukite arvust või 400 
sõidukit, sõltuvalt sellest, kumb on suurem.
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suurem.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seerialõpu sõidukite arv liikmesriigi
kohta ei tohi ületada 10 % eelmise kahe 
aasta jooksul registreeritud sõidukite arvust 
või 10 sõidukit, sõltuvalt sellest, kumb on 
suurem.

4. Igas liikmesriigis kasutusse võetavate 
seerialõpu sõidukite maksimaalset arvu 
piiratakse ühel järgmistest viisidest 
liikmesriigi poolt:

a) seerialõpu sõidukite arv liikmesriigi 
kohta ei tohi ületada 10 % eelmise kahe 
aasta jooksul registreeritud sõidukite arvust 
või 10 sõidukit, sõltuvalt sellest, kumb on 
suurem; või
b) sõidukite arvu piiratakse nendeni, mille 
kehtiv vastavustunnistus on välja antud 
tootmiskuupäeval või pärast seda ning mis 
jäi kehtivaks vähemalt kolm kuud pärast 
väljaandmise kuupäeva, kuid hiljem 
kaotas oma kehtivuse mõne reguleeriva 
akti jõustumise tagajärjel.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Enne nende registreerimist peab tootja 
väljastama seerialõpu sõidukitele uue 
vastavustunnistuse, milles kinnitatakse, et 

5. Enne nende registreerimist peab tootja 
väljastama seerialõpu sõidukitele uue 
vastavustunnistuse, milles kinnitatakse, et 
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tegemist on seerialõpu sõidukitega ning 
märgitakse nende esimese registreerimise 
number ja liikmesriik ning, mis vastab 
komisjoni poolt kooskõlas artikliga 73
kehtestatud vastavustunnistuse näidisele.

tegemist on seerialõpu sõidukitega ning 
märgitakse nende esimese registreerimise 
number ja liikmesriik ning, mis vastab 
komisjoni poolt kooskõlas artikli 36 
lõikega 2 kehtestatud vastavustunnistuse 
näidisele.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon sätestab loetelu lõike 1 
kohastest süsteemidest, osadest või eraldi 
seadmestikest delegeeritud õigusaktides 
vastavalt artiklitele 76, 77 ja 78, võttes 
arvesse kättesaadavat teavet:

2. Komisjon sätestab loetelu lõike 1 
kohastest süsteemidest, osadest või eraldi 
seadmestikest delegeeritud õigusaktides 
vastavalt artiklile 76 järgmiste elementide 
põhjal:

Or. en

Muudatusettepanek 199
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3 – alalõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõiget 1 ei kohaldata selliste süsteemide, 
osade või eraldi seadmestike suhtes, mis on 
toodetud üksnes maanteevõidusõiduks
ettenähtud sõidukitele. Kui käesolevas 
määruses loetletud delegeeritud õigusaktis
nimetatud süsteeme, osasid või eraldi 
seadmestikke saab kasutada nii üksnes 
maanteevõidusõiduks ettenähtud sõidukites 
kui ka maanteesõidukites, ei tohi neid 
laiale üldsusele kasutamiseks müüa ega 
müügiks pakkuda.

Lõiget 1 ei kohaldata selliste süsteemide, 
osade või eraldi seadmestike suhtes, mis on 
toodetud üksnes võidusõiduks ettenähtud 
sõidukitele, mis ei ole mõeldud avalikel 
teedel kasutamiseks. Kui käesolevas 
määruses loetletud delegeeritud õigusakti 
asjaomases nimekirjas nimetatud 
süsteeme, osasid või eraldi seadmestikke 
saab kasutada nii üksnes 
maanteevõidusõiduks ettenähtud sõidukites 
kui ka maanteesõidukites, ei tohi neid 



PE467.203v02-00 52/95 AM\872752ET.doc

ET

laiale üldsusele kasutamiseks müüa ega 
müügiks pakkuda, välja arvatud juhul, kui 
need on vastavuses käesoleva artikli 
nõuetega.

Kus asjakohane, võtab komisjon vastu 
käesolevas lõikes viidatud osade või 
varustuse tuvastamise sätteid.

Or. en

Selgitus

Ilma kavandatud muudatusteta on kõnealustel ettekirjutustel, mis on võetud direktiivi 
2007/46/EÜ artiklist 31, täiesti erinev tähendus ning need tegelikult blokeeriksid kogu 
mõnede kindlate osade turu. Tähtis on tekst täielikult direktiivi 2007/46/EÜ artikliga 31 
ühtlustada, nagu välja pakutud.

Muudatusettepanek 200
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kooskõlas artikliga 73 kehtestab
komisjon vajaduse korral rakendusaktiga
artikli 53 lõike 1 kolmandas lõigus 
osutatud tüübikinnitustunnistuse näidise ja 
numeratsioonisüsteemi ning menetluse 
korra. Komisjon kehtestab sellistele 
osadele esitatavad nõuded ning nõuded 
märgistamise, pakendamise ja 
nõuetekohaste katsetuste kohta 
delegeeritud õigusaktidega vastavalt 
artiklitele 76, 77 ja 78.

4. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, et
vajaduse korral kehtestada artikli 53 lõike 
1 kolmandas lõigus osutatud 
tüübikinnitustunnistuse näidise ja 
numeratsioonisüsteemi ning menetluse 
kord. Kõnealused rakendusaktid võetakse 
vastu vastavalt artikli 74 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele. Komisjon kehtestab 
sellistele osadele esitatavad nõuded ning 
nõuded märgistamise, pakendamise ja 
nõuetekohaste katsetuste kohta 
delegeeritud õigusaktidega vastavalt 
artiklile 76.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Malcolm Harbour



AM\872752ET.doc 53/95 PE467.203v02-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõikes 4 osutatud nõuded võib 
kehtestada II lisas loetletud õigusaktide 
alusel või need võivad sisaldada 
süsteemide, osade või eraldi seadmestike 
võrdlust originaalsõiduki näitajatega või 
vastavalt vajadusele selle mis tahes osa 
näitajatega. Mõlemal juhul peavad nõuded 
tagama, et süsteemid, osad või eraldi 
seadmestikud ei kahjustaks sõiduki 
turvalisuse või keskkonnamõju seisukohalt 
oluliste süsteemide toimimist.

5. Lõikes 4 osutatud nõuded võib 
kehtestada II lisas loetletud õigusaktide 
alusel või need võivad sisaldada 
süsteemide, osade või eraldi seadmestike 
võrdlust originaalsõiduki näitajatega või 
vastavalt vajadusele selle mis tahes osa 
näitajatega. Mõlemal juhul peavad nõuded 
tagama, et süsteemid, osad või eraldi 
seadmestikud ei kahjustaks sõiduki 
turvalisuse või keskkonnamõju seisukohalt 
oluliste maanteesõidukites kasutatavate 
süsteemide toimimist, v.a juhul, kui need 
on vastavuses käesoleva artikli nõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Robert Rochefort

Ettepanek vastu võtta määrus
Artikkel 58 – Lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. See teave esitatakse selle liikmesriigi 
ametlikes keeltes, kus sõidukit müüakse, 
sõiduk registreeritakse või kasutusele 
võetakse. Teave esitatakse pärast selle 
heakskiitmist tüübikinnitusasutuse poolt 
omaniku käsiraamatus.

3. See teave esitatakse selle liikmesriigi 
ametlikes keeltes, kus sõidukit müüakse, 
sõiduk registreeritakse või kasutusele 
võetakse, kui ei ole sõiduki kasutajaga 
sõnaselgelt kokku lepitud teisiti. Teave 
esitatakse pärast selle heakskiitmist 
tüübikinnitusasutuse poolt omaniku 
käsiraamatus.

Or. fr

Muudatusettepanek 203
Malcolm Harbour
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1 – alalõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sõiduki tootja teeb osade või eraldi 
seadmestike tootjatele kättesaadavaks kõik 
andmed, mis on vajalikud osade või eraldi 
seadmestike ELi tüübikinnituse jaoks või 
artikli 46 kohase loa saamiseks, 
sealhulgas vajaduse korral II lisas 
loetletud õigusaktides osutatud joonised.

1. Sõiduki tootja teeb osade või eraldi 
seadmestike tootjatele kättesaadavaks kõik 
andmed, mis on vajalikud ühilduvate 
vahetusosade väljaarendamise ja osade 
või eraldi seadmestike ELi tüübikinnituse 
jaoks vastavalt artiklile 29.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1 – alalõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõiduki tootja võib kohustada osade või 
eraldi seadmestike tootjaid sõlmima 
siduvat kokkulepet, et kaitsta mitteavaliku 
teabe, kaasa arvatud intellektuaalomandi 
õigustega seotud teabe konfidentsiaalsust.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 205
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad tagavad sõltumatutele 
ettevõtjatele sõidukite remonditeabe 
piiranguteta kättesaadavuse, esitades selle 
veebilehel standardses vormis, kergesti 
ligipääsetavalt ja operatiivselt. Eelkõige 

1. Tootjad tagavad sõltumatutele 
ettevõtjatele sõidukite remonditeabe 
piiranguteta kättesaadavuse, esitades selle 
veebilehel standardses vormis, kergesti 
ligipääsetavalt ja operatiivselt. Eelkõige 



AM\872752ET.doc 55/95 PE467.203v02-00

ET

tuleb teave teha kättesaadavaks viisil, mis 
ei ole diskrimineeriv volitatud 
edasimüüjate ja remonditöökodadega
võrreldes.

tuleb teave teha kättesaadavaks viisil, mis 
ei ole diskrimineeriv võrreldes volitatud 
edasimüüjatele ja remonditöökodadele 
ning sõltumatutele ettevõtjatele 
võimaldatava parandus- ja 
hooldusteabega. Sõidukid varustatakse 
kogu teabe, erivarustuse ja tarvikutega, 
mis on vajalikud nende ohutuks 
seadistamiseks, hooldamiseks ja 
kasutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tootjad teevad sõiduki parandus- ja 
hooldusteabe kättesaadavaks liigendatud, 
kasutajasõbralikul ja loetaval viisil.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Tootjad nõuavad sõltuvalt kasutatud 
teabe hulgale mõistlikke ja 
proportsionaalseid tasusid.

Or. en
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Muudatusettepanek 208
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Kooskõlas artiklitega 76, 77 ja 78
sätestab komisjon delegeeritud õigusaktis 
standardid, millele tehnilised teenistused 
peavad vastama, ning tehniliste teenistuste 
hindamise korra, tagamaks, et teenistused 
töötaksid kõigis liikmesriikides ühtmoodi 
tõhusalt.

11. Kooskõlas artikliga 76 sätestab 
komisjon delegeeritud õigusaktis 
standardid, millele tehnilised teenistused 
peavad vastama, ning tehniliste teenistuste 
hindamise korra, tagamaks, et teenistused 
töötaksid kõigis liikmesriikides ühtmoodi 
tõhusalt. Komisjon võtab asjaomast 
delegeeritud akti vastu, võttes vajadusel 
aluseks direktiivi 2007/46/EÜ lisa V 
liidetes 1 ja 2 sätestatud eeskirjad ja 
menetlused.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et kehtestada ühtsed tingimused 
käesoleva määruse rakendamiseks, võtab 
komisjon kooskõlas artiklis 74 osutatud 
menetlusega vastu rakendusaktid, milles 
sätestatakse järgmised rakendusmeetmed:

välja jäetud

a) tüübikinnitusmenetluste üksikasjalikud 
eeskirjad vastavalt artikli 23 lõikele 6;
b) teatmiku ja teatise näidised vastavalt 
käesoleva määruse artikli 25 lõikele 2;
c) ELi tüübikinnitustunnistuste 
numeratsioonisüsteem vastavalt artikli 27 
lõikele 4;
d) ELi tüübikinnitustunnistuste näidis 
vastavalt artikli 28 lõikele 2;
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e) toodangu vastavuse kontrollimise 
üksikasjalikud eeskirjad vastavalt artiklile 
31;
f) vastavustunnistuse näidis vastavalt 
artikli 36 lõikele 2;
g) ELi tüübikinnitusmärgi näidis 
vastavalt artiklil 37 lõikele 4.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib kooskõlas artiklitega 76, 
77 ja 78 võtta vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse käesoleva määruse 
lisasid.

1. Komisjon võib kooskõlas artikliga 76 
võtta vastu delegeeritud õigusakte, millega 
muudetakse käesoleva määruse lisasid
selleks, et kohandada neid teaduslike ja 
tehniliste eriteadmiste arengule.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui otsuse 97/836/EÜ kohaldamisel 
võetakse vastu uued ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni eeskirjad või 
muudatused ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni eeskirjades, millega 
Euroopa Liit on ühinenud, muudab 
komisjon sellele vastavalt käesoleva 
määruse II lisa artiklite 76, 77 ja 78 
kohaselt vastuvõetud delegeeritud 

välja jäetud
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õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisad - sisukord – VI lisa – punkt B

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(B) Pardadiagnostika (OBD) heitkoguste 
piirväärtused välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 213
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisad – Sisukord – VIII a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII a LISA – Elektril töötavatele 
sõidukitele ja L1e-kategoorias 
määratletud sõidukitele kohaldatavad 
vabastused ja erisätted

Or. en

Muudatusettepanek 214
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – L1e-kategooria – tulp 2 ja tulp 3, esimene rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kerged kaherattalised mootorsõidukid Kerged kahe- või kolmerattalised
mootorsõidukid
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(1) kaks ratast ja jõuallikas, nagu on 
loetletud punkti 4 lõikes 3 ning

(1) kaks või kolm ratast ja jõuallikas, nagu 
on loetletud punkti 4 lõikes 3 ning

Or. en

Muudatusettepanek 215
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – L1Ae-kategooria – tulbad 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mootoriga jalgrattad Väikese võimsusega kahe- või 
kolmerattalised mootorsõidukid

(3) peamine eesmärk on aidata väntamist 
ning sõiduk on varustatud täiendava 
jõuallikaga ja
(4) maksimaalne valmistajakiirus on ≤ 25 
km/h,

(4) maksimaalne valmistajakiirus on ≤ 25 
km/h,

(5) täiendava jõuallika võimsus väheneb 
progresseeruvalt ning see peatub 
täielikult, kui sõiduk saavutab kiiruse 25 
km/h;
(6) täiendava jõuallika maksimaalne 
püsinimivõimsus(1) on ≤ 1 kW;

(6) jõuallika maksimaalne 
püsinimivõimsus(1) on ≤ 1 kW,

(7) kolmerattalisi mootoriga jalgrattaid, 
mis vastavad täiendavatele 
klassifitseerimiskriteeriumidele 3 – 6 
liigitatakse kaherattaliste mootoriga 
jalgratastega tehniliselt samaväärseteks.

(7) kolmerattalisi mootoriga jalgrattaid, 
mis vastavad täiendavatele 
klassifitseerimiskriteeriumidele 4 ja 6 
liigitatakse kaherattaliste mootoriga 
jalgratastega tehniliselt samaväärseteks.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – kategooria L1Be – kriteerium 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) maksimaalne valmistajakiirus on ≤ 25 
km/h,

(3) maksimaalne valmistajakiirus on ≤ 35 
km/h,

Or. de

Muudatusettepanek 217
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa– L1Be-kategooria – tulbad 2 ja 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaherattalised mopeedid Kaherattalised mopeedid või mootoriga 
jalgrattad

(1) kaks ratast ja jõuallikas, nagu on 
loetletud punkti 4 lõikes 3, ning

(2) mootori töömaht ≤ 50 cm3, kui 
ottomootor moodustab osa sõiduki 
jõuallikast, ning

(3) täiendava jõuallika võimsus peatub 
täielikult, kui sõiduk saavutab kiiruse 45 
km/h või kui rattur lõpetab väntamise, 
ning

(3) maksimaalne valmistajakiirus on ≤ 25 
km/h,

(4) maksimaalne valmistajakiirus on ≤ 45 
km/h,

(4) maksimaalne püsinimivõimsus(1) on ≤ 4 kW. (5) maksimaalne püsinimivõimsus(1) on ≤ 4 kW.

Or. en
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Muudatusettepanek 218
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – L3e-kategooria – L3e-S1-alamkategooria (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L3e - S1 – Enduro mootorrattad
(5) maksimaalne istmekõrgus 900 
mm,
(6) minimaalne kliirens 310 mm,
(7) minimaalne üldine jõuülekandearv 
kõrgeima käiguga (põhikäigukasti 
jõuülekandearv * jõuülekandearv * lõplik 
jõuülekandearv ratastele) 6,0;
(8) sõidukorras sõiduki mass (juhita) ei 
ületa 140 kg,
(9) puudub kaassõitja istmekoht.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – L3e-kategooria – L3e-S2-alamkategooria (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L3e - S2 – Traiel mootorrattad
(5) maksimaalne istmekõrgus 700 mm,
(6) minimaalne kliirens 280 mm,
(7) maksimaalne kütusepaagi maht: 4l,
(8) minimaalne üldine jõuülekandearv 
kõrgeima käiguga (põhikäigukasti 
jõuülekandearv * jõuülekandearv * lõplik 
jõuülekandearv ratastele) 7,5;
(9) sõidukorras sõiduki mass (juhita) ei 
ületa 100 kg,
(10) puudub kaassõitja istmekoht.
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Or. en

Muudatusettepanek 220
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa– L6e-kategooria – kriteerium (3), sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Sõidukorras sõiduki mass on ≤ 350 kg, 
see ei sisalda: 

(3) Sõidukorras sõiduki mass on ≤ 400 kg, 
see ei sisalda:

Or. en

Muudatusettepanek 221
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – L6e-kategooria – kriteerium (3)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Sõidukorras sõiduki mass on ≤ 350 kg, 
see ei
sisalda:

(3) Sõidukorras sõiduki mass on ≤ 400 kg, 
see ei
sisalda:

a) akude mass hübriidsõiduki või täielikult 
elektril töötava sõiduki puhul või

a) akude mass hübriidsõiduki või täielikult 
elektril töötava sõiduki puhul või

b) gaaskütusesüsteemi mass, kaasa arvatud 
gaaskütuse mahutid ühe-, kahe- või 
mitmekütuselise sõiduki puhul või

b) gaaskütusesüsteemi mass, kaasa arvatud 
gaaskütuse mahutid ühe-, kahe- või 
mitmekütuselise sõiduki puhul või

c) suruõhumahuti(te) mass suruõhumootori 
puhul.

c) suruõhumahuti(te) mass suruõhumootori 
puhul,
d) seadmete või varustuse mass või 
eriotstarve kauba transpordiks mõeldud 
sõiduki (nt kaubik, kallutaja, kõrvale 
kallutaja, kompressor ja kõrgsurvepesur) 
puhul ja
e) juhi mass.

Or. en
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Muudatusettepanek 222
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – L7e-kategooria – kriteerium (3)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) töökorras sõiduki mass: (3) tühimass:
a) ≤ 400 kg sõitjate veo puhul; a) ≤ 450 kg sõitjate veo puhul;
b) ≤ 550 kg kaupade veo puhul. b) ≤ 750 kg kaupade veo puhul.
Sõidukorras sõiduki mass ei sisalda: Tühimass ei sisalda:
(1) akude mass hübriidsõiduki või täielikult 
elektril töötava sõiduki puhul või

(1) akude mass hübriidsõiduki või täielikult 
elektril töötava sõiduki puhul või

(2) gaaskütusesüsteemi mass, kaasa 
arvatud gaaskütuse mahutid ühe-, kahe- või 
mitmekütuselise sõiduki puhul või

(2) gaaskütusesüsteemi mass, kaasa 
arvatud gaaskütuse mahutid ühe-, kahe- või 
mitmekütuselise sõiduki puhul või

(3) suruõhumahuti(te) mass 
suruõhumootori puhul.

(3) suruõhumahuti(te) mass 
suruõhumootori puhul.

Or. en

Selgitus

Täiendavad ohutus-, keskkonna- või konstruktsiooninõuded mõjutavad sõiduki massi.
Seepärast jätab piirmäärade tõstmine sama palju ruumi inseneride autonoomiale, kui 
tootjatel on senini olnud. Üleminek töökorras sõiduki massilt tühimassile vastab samale 
vajadusele.

Muudatusettepanek 223
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – L7e-kategooria – kriteerium (3)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) töökorras sõiduki mass: (3) töökorras sõiduki mass:
a) ≤ 400 kg sõitjate veo puhul; a) ≤ 450 kg sõitjate veo puhul;
b) ≤ 550 kg kaupade veo puhul. b) ≤ 600 kg kaupade veo puhul.
Sõidukorras sõiduki mass ei sisalda: Sõidukorras sõiduki mass ei sisalda:
(1) akude mass hübriidsõiduki või täielikult (1) akude mass hübriidsõiduki või täielikult 
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elektril töötava sõiduki puhul või elektril töötava sõiduki puhul või
(2) gaaskütusesüsteemi mass, kaasa 
arvatud gaaskütuse mahutid ühe-, kahe- või 
mitmekütuselise sõiduki puhul või 

(2) gaaskütusesüsteemi mass, kaasa 
arvatud gaaskütuse mahutid ühe-, kahe- või 
mitmekütuselise sõiduki puhul või 

(3) suruõhumahuti(te) mass 
suruõhumootori puhul.

(3) suruõhumahuti(te) mass 
suruõhumootori puhul,
(4) seadmete või varustuse mass või 
eriotstarve kauba transpordiks mõeldud 
sõiduki (nt kaubik, kallur, kõrvale 
kallutaja, kompressor ja kõrgsurvepesur) 
puhul ja
(5) juhi mass.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa - L7e-kategooria - kriteerium (3) - punkt (a)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

≤ 400 kg sõitjate veo puhul; ≤ 450 kg sõitjate veo puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 225
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – L7e-kategooria – L7Ce-alamkategooria (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce – Maanteel ja maastikul 
kasutatavad nelirattad
(5) tarbe- ja või reisijateveo sõidukid, mis 
on spetsiaalselt nii maanteel kui ka 
maastikul kasutamiseks kavandatud,
(6) maksimaalne tootjakiirus on 60 km/h.
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(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmine toob 
endaga kaasa vastavad läbivad 
muudatused, nt numeratsiooni muudatused, 
mis asetavad käesoleva uue kategooria 
L7Ae ja L7Be vahele.)

Or. en

Selgitus

Kindlad nelirattad on mõeldud kasutamiseks nii maanteel kui ka maastikul. Seega kasutavad 
need avalikke maanteid ning need tuleks käesolevas määruses hõlmata. Samas tuleks arvesse 
võtta nende erilisi maastikusõidu omadusi. Kõnealune spetsiifiline alamkategooria on just sel 
põhjusel kavandatud.

Muudatusettepanek 226
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – L7e-kategooria – L7Ce – S1-alamkategooria (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce - S1 - Maastikusõidukid (ATV-d)
(7) sadul,
(8) pöidlaga gaasi juhtimine,
(9) Tagumine haakeseadis: veetava 
koorma mass > 4* omamass >274 kg 
tugevuskatsena, mida ei tule pidada 
lubatud haagise massiks,
(10) kliirens >180 mm,
(11) teljevahe suhe kliirensiga <6.

Or. en



PE467.203v02-00 66/95 AM\872752ET.doc

ET

Muudatusettepanek 227
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – L7e-kategooria – L7Ce – S2-alamkategooria(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce - S2 – Rakendusmaastikusõidukid 
(SbS-id)
(7) varustatud ühe kuni nelja reisijate 
istekohaga, sh juhi istekoht,
(8) Tagumine haakeseadis: veetava 
koorma mass > 1,5* omamass > omamass 
tugevuskatsena, mida ei tule pidada 
lubatud haagise massiks,
(9) kliirens >200 mm,
(10) teljevahe suhe kliirensiga <7,5;
(11) keevisliideteta šassiikonstruktsioon, 
mis põhineb poltidega liidetud 
toruraamistikul.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – L7e-kategooria – L7Ce-alamkategooria (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce – Maastikusõidukid (ATV-d)
(5) maksimaalne tootjakiirus on 60 km/h,
(6) sadul,
(7) pöidlaga gaasi juhtimine,
(8) varustamata vahetatavate haagitavate, 
tõugatavate, kantavate ja peitseadeid 
aktiveerivate seadmetega,
(10) kliirens >180 mm,
(11) teljevahe suhe kliirensiga <6.
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Or. en

Muudatusettepanek 229
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II Sõiduki kasutusohutuse nõuded – tulp 3 – punktid 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17 –
allmärkus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Vaata lisa VIII a.

Or. en

Selgitus

Viide uuele kavandatud allmärkusele „Selgitav märkus lisadele“: „Elektril töötavate 
sõidukitele ja L1e-kategoorias määratletud sõidukitele kohaldatavad vabastused või erisätted, 
mis on määratletud VIII a lisas (uus)“

Muudatusettepanek 230
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II Sõiduki kasutusohutuse nõuded – punkt 5 (eesmised ja tagumised 
allasõidutõkkeid) – tulbad 12-15 (L6Ae, L6Be, L7Ae, L7Be)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

X, X, X, X välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 231
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II Sõiduki kasutusohutuse nõuded – punkt 9 (tahapoole nähtavus) – 5. tulp 
(L1Ae)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

X välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 232
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa - II Sõiduki kasutusohutuse nõuded – punkt 9 a (uus) (külgnähtavus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a külgnähtavus
X,X,X,X,X,X,X,X,X,X,X

Or. en

Selgitus

Juhtide turvalisuse optimeerimiseks tuleb parandada L-kategooria sõidukite nähtavust 
külgnähtavusvahendite, näiteks reflektorite kaudu.

Muudatusettepanek 233
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II Sõiduki kasutusohutuse nõuded – punkt 11 (istekohad (sadulad ja istmed)) –
tulp 5 (L1Ae)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

X välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 234
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II Sõiduki kasutusohutuse nõuded – punkt 12 (juhitavus, kurviomadused, 
pööratavus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kogu rida välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 235
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II Sõiduki kasutusohutuse nõuded – punkt 14 (sõiduki suurima kiiruse 
piiramise märk ja selle asetus sõidukil) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kogu rida välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 236
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II Sõiduki kasutusohutuse nõuded – punkt 15 (sõitjate kaitsesüsteemid, 
sealhulgas sisustus, peatoed ja sõiduki uksed)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kogu rida välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 237
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II Sõiduki kasutusohutuse nõuded – punkt 17 (sõiduki struktuuri terviklikkus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kogu rida välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 238
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa– II Sõiduki kasutusohutuse nõuded – punkt 17 a (uus) (tehnoülevaatus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a tehnoülevaatus
X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Or. en

Selgitus

L-kategooria sõiduk peab läbima vähemalt üks kord viie aasta jooksul tehnilise ülevaatuse,
mille teostab tunnustatud remonditöökoda. Nii välditakse olukorda, kus L-kategooria 
sõidukeid aastaid ei hooldata. Omanikule antakse ülevaatuse kohta tõend, mis tuleb õnnetuse 
korral politseile või kindlustusele esitada. Juhul kui omanik sellist kohustuslikku ülevaatust 
läbinud ei ole, jääb ta õnnetuses osaliselt süüdi, isegi siis, kui tema õnnetust ei põhjustanud.

Muudatusettepanek 239
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa– II Sõiduki kasutusohutuse nõuded – punkt 17 b (uus) (juhilubade ühtlustamine)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 b juhilubade ühtlustamine
X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikide juhilubade süsteemides on olulisi erinevusi ning seda ka L-kategooria 
sõidukite puhul. Need süsteemid tuleb ühtlustada, nii et Euroopa Liidu L-kategooria
juhilubade suhtes kohaldataks võrdseid tingimusi.

Muudatusettepanek 240
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – III sõiduki konstruktsiooninõuded – tulp 3 – punktid 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 
13 – allmärkus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Vaata VIII a lisa.

Or. en

Selgitus

Viide uuele kavandatud allmärkusele „Selgitav märkus lisadele“: „Elektril töötavate 
sõidukitele ja L1e-kategoorias määratletud sõidukitele kohaldatavad vabastused või erisätted, 
mis on määratletud VIII a lisas (uus)“

Muudatusettepanek 241
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tulp 3 – rida 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 200

Or. en
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Muudatusettepanek 242
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tulp 3 – rida 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 50

Or. en

Muudatusettepanek 243
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tulp 3 – rida 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

50 200

Or. en

Muudatusettepanek 244
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tulp 3 – rida 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

50 100

Or. en

Muudatusettepanek 245
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tulp 3 – rida 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

100 200

Or. en

Muudatusettepanek 246
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tulp 3 – rida 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

50 200

Or. en

Muudatusettepanek 247
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tulp 3 – rida 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

100 200

Or. en

Muudatusettepanek 248
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tulp 3 – rida 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 200

Or. en
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Muudatusettepanek 249
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tulp 3 – rida 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

100 200

Or. en

Muudatusettepanek 250
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tulp 3 – rida 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20 200

Or. en

Muudatusettepanek 251
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tulp 3 – rida 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

100 200

Or. en

Muudatusettepanek 252
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – rida 12 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce - Maastikusõidukid - 200

Or. en

Muudatusettepanek 253
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – rida 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce - Maanteel ja maastikul kasutatavad 
nelirattad - 20

Or. en

Selgitus

Vajalik kohandus ATV- ja SbS-sõidukite uue alamkategooria loomiseks. Piirangud 
samasugused nagu L7Ae-l

Muudatusettepanek 254
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – tulbad 2-5 – rida 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euro 
2(3)

Ei 
koh
alda
ta

1. 
jaan
uar 
201
3

Ei 
koha
ldata

Or. en

Muudatusettepanek 255
Malcolm Harbour
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – rida 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euro 
5

1. 
jaan
uar 
2018

1. 
jaan
uar 
2020

1. 
jaan
uar 
2021

kogu rida välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 256
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – veerg 2 – read 4 ja 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euro 4 Euro 4 uus
Euro 5 Euro 5 uus

Or. de

Selgitus

Saavutatavad heitmeväärtused vastavad kavandatud tasemetele Euro 5 ja Euro 6.

Muudatusettepanek 257
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – veerg 2 – read 4 ja 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euro 4 Euro 4/Euro 5(6)/Euro 6
Euro 5

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepanek 258
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Rakendamise kuupäevad – veerg 3 – Uued sõidukitüübid Vabatahtlik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veerg välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 259
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Rakendamise kuupäevad – veerg 3 – Uued sõidukitüübid Vabatahtlik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Veerg välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 260
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – veerg 4 – Uued sõidukitüübid Kohustuslik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. jaanuar 2014 1. jaanuar 2015
1. jaanuar 2017 1. jaanuar 2015
1. jaanuar 2020 1. jaanuar 2018

Or. de
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Muudatusettepanek 261
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – veerg 4 – Uued sõidukitüübid Kohustuslik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. jaanuar 2014 1. jaanuar 2014
1. jaanuar 2017 1. jaanuar 2015

1. jaanuar 2020

Or. de

Muudatusettepanek 262
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – veerg 5 – Olemasolevad sõidukitüübid Kohustuslik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. jaanuar 2015 1. jaanuar 2015

1. jaanuar 2018 1. jaanuar 2017
1. jaanuar 2021 1. jaanuar 2018

Or. de

Muudatusettepanek 263
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – veerg 5 – Olemasolevad sõidukitüübid Kohustuslik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. jaanuar 2015 1. jaanuar 2015
1. jaanuar 2018 1. jaanuar 2017

1. jaanuar 2021

Or. de
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Muudatusettepanek 264
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – punkt VIII – tulp 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa VI(B) Artikkel 19

Or. en

Muudatusettepanek 265
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saasteainete heitkoguste piirväärtused, 
OBD piirväärtused ja mürataseme 
piirväärtused tüübikinnituste ja toodangu 
vastavuse jaoks

Saasteainete heitkoguste piirväärtused ja 
mürataseme piirväärtused tüübikinnituste 
ja toodangu vastavuse jaoks

Or. en

Muudatusettepanek 266
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel A – (A1) Euro 3 – tulp 5 (CO) – rida 5 (L2e)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3500 1000

Or. en
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Muudatusettepanek 267
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel A – (A1) Euro 3 – tulp 5 (CO) – read 6 ja 7 (L3e, L4e, L5Ae, L7Ae)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1970 1000
1970 1000

Or. en

Muudatusettepanek 268
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (A) – (A1) Euro 3(4) – tulbad 1 and 2 – rida 6 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce - Maastikusõidukid (ATV)

Or. en

Muudatusettepanek 269
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (A) – (A1) Euro 3(4) – tulbad 1 ja 2 – rida 6 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce – Maanteel ja maastikul 
kasutatavad nelirattad 

Or. en

Selgitus

Vajalik kohandus ATV- ja SbS-sõidukite uue alamkategooria loomiseks.
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Muudatusettepanek 270
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel A – (A2) Euro 4(5) – veerg 4 – read 3 kuni 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euro 4 Euro 4 uus

Or. de

(vt muudatusettepanekut: tabel, IV lisa, rida 4, veerg 2)

Muudatusettepanek 271
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel A – (A2) Euro 4 (5) – tulbad 5 (CO) ja 6 (THC) – rida 5 (L2e)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1900 730 1000 630

Or. en

Muudatusettepanek 272
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel A – (A2) Euro 4 (5) – tulbad 5 ja 6 (CO) – read 6 ja 7 (L3e, L4e, L5Ae, 
L7Ae)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1140 1000

1140 1000

Or. en

Muudatusettepanek 273
Malcolm Harbour
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Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (A) – (A2) Euro 4(5) – tulbad 1 ja 2 – rida 6 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce - Maastikusõidukid (ATV) 

Or. en

Muudatusettepanek 274
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (A) – (A2) Euro 4(5) – tulbad 1 ja 2 – rida 6 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce - Maanteel ja maastikul kasutatavad 
nelirattad 

Or. en

Selgitus

Vajalik kohandus ATV- ja SbS-sõidukite uue alamkategooria loomiseks.

Muudatusettepanek 275
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (A) – (A3) Euro 5 (6)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kogu tabel välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 276
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (A) – (A3) Euro 5(6) – veerg 4 – read 3 ja 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euro 5 Euro 5 uus

Or. de

(vt muudatusettepanekut: tabel, IV lisa, rida 5, veerg 2)

Muudatusettepanek 277
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel B – (B1) Euro 4(5) – OBD I etapp – veerg 4 – read 3 ja 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euro 4 Euro 4 uus

Or. de

(vt muudatusettepanekut: tabel, IV lisa, rida 4, veerg 2)

Muudatusettepanek 278
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (B) – (B1)– Euro 4 (5)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kogu tabel välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 279
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (B) – (B2) – Euro 5 (6)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kogu tabel välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 280
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel B – (B2) Euro 5(6) – OBD I ja (7) etapp – OBD II– veerg 4 – read 3 ja 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euro 5 Euro 5 uus

Or. de

(vt muudatusettepanekut: tabel, IV lisa, rida 5, veerg 2)

Muudatusettepanek 281
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel C – (C1) Euro 4 5– veerg 4 – rida 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euro 5 Euro 5 uus

Or. de

(vt muudatusettepanekut:  IV lisa, rida 5, veerg 2)

Muudatusettepanek 282
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel C – (C1) Euro 4 5– veerg 4 – rida 3–5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euro 4 Euro 4 uus

Or. de

(vt muudatusettepanekut: tabel, IV lisa, rida 4, veerg 2)
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Muudatusettepanek 283
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (C) – (C1) – rida 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce – Maastikusõidukid (ATV) –
Ottomootor(18) – Euro 4 – 2000 - SHED

Or. en

Muudatusettepanek 284
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (C) – (C2) – Euro 5 (6)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kogu tabel välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 285
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel C – (C2) Euro 5 (6)– veerg 4 – rida 3–5 ja 7–12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euro 5 Euro 5 uus

Or. de

(vt muudatusettepanekut: tabel, IV lisa, rida 4, veerg 2)

Muudatusettepanek 286
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel C – (C2) Euro 5 (6)– veerg 4 – rida 6 (L3e, L4e)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euro 6 Euro 5 uus

Or. de

(vt muudatusettepanekut: tabel, IV lisa, rida 4, veerg 2)

Muudatusettepanek 287
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (D) – tulbad 1, 2, 3 ja 5 – rida 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce - Maanteel ja maastikul kasutatav 
nelirattad -80 -80

Or. en

Muudatusettepanek 288
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – tabel (A) – tulbad 1 ja 2 – rida 4 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce - Maanteel ja maastikul kasutatavad 
nelirattad 

Or. en

Selgitus

Vajalik kohandus ATV- ja SbS-sõidukite uue alamkategooria loomiseks. Nende kasutamise 
tulemusena maastikul peetakse teiste L7e-kategooria sõidukite vastupidavuse piirmäärasid
liiga rangeteks. Seepärast kavandatakse samu vastupidavuse piirmäärasid kui L6Be-
kategooria sõidukite (kerged miniautod) puhul.
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Muudatusettepanek 289
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – tabel A – tulp 3 – rida 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euro 3(4) vastupidavuse läbisõit (km) Vastupidavuse läbisõit (km)

Or. en

Muudatusettepanek 290
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – tabel (A) – tulp 4 – Euro 4(5) vastupidavuse läbisõit (km)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kogu tulp välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 291
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – tabel (A) – tulp 5 – Euro 5(6) vastupidavuse läbisõit (7) (km)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kogu tulp välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 292
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – tabel B 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kogu tabel välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 293
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa– rida 1 – veerg 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) L3e–A1 alamkategooria uued 
mootorrattad, mida müüakse, 
registreeritakse või võetakse kasutusele, 
peavad olema varustatud mitteblokeeruva
või kombineeritud pidurisüsteemiga või
mõlemat tüüpi kaasaegse pidurisüsteemiga 
vastavalt tootja valikule;

(a) L3e–A1 alamkategooria uued 
mootorrattad, mida müüakse, 
registreeritakse või võetakse kasutusele, 
peavad olema varustatud mitteblokeeruva 
kombineeritud pidurisüsteemiga, mõlemat 
tüüpi kaasaegse pidurisüsteemiga või 
kinnitatud uue tehnoloogiaga 
pidurisüsteemiga vastavalt tootja valikule;

Or. en

Selgitus

Pidurisüsteemide osas tuleb jätta ruumi uutele tehnoloogiatele.

Muudatusettepanek 294
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – rida 2 – veerg 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neli aastat pärast artikli 82 teises lõigus 
osutatud kuupäeva.

Kaks aastat pärast artikli 82 teises lõigus 
osutatud kuupäeva.
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Or. de

Muudatusettepanek 295
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – rida 2 – veerg 3 – punkt (a)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) L3e–A1 alamkategooria uued 
mootorrattad, mida müüakse, 
registreeritakse või võetakse kasutusele, 
peavad olema varustatud mitteblokeeruva 
või kombineeritud pidurisüsteemiga või 
mõlemat tüüpi kaasaegse
pidurisüsteemiga vastavalt tootja valikule;

(a) L1Be, L2e, L3e kategooria uued 
mootorrattad, mida müüakse, 
registreeritakse või võetakse kasutusele, 
peavad olema varustatud mitteblokeeruva 
pidurisüsteemiga või mitteblokeeruva 
pidurisüsteemi ja seda täiendava 
kombineeritud pidurisüsteemiga. Erand on 
tehtud sõidukitele mootorimahuga < 
50cm3 ja maksimaalse 
püsinimivõimsusega < 5 kW.

Or. de

Muudatusettepanek 296
Lara Comi

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – tabel – tulp 3 – rida 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) L3e–A1 alamkategooria uued 
mootorrattad(27) , mida müüakse, 
registreeritakse või võetakse kasutusele, 
peavad olema varustatud 
mitteblokeeruva28) või kombineeritud 
pidurisüsteemiga(29) või mõlemat tüüpi 
kaasaegse pidurisüsteemiga vastavalt tootja 
valikule;

a) L3e–A1 alamkategooria uued 
mootorrataste tüübid(27), mida müüakse, 
registreeritakse või võetakse kasutusele, 
peavad olema varustatud 
mitteblokeeruva(28) või kombineeritud 
pidurisüsteemiga(29) või mõlemat tüüpi 
kaasaegse pidurisüsteemiga vastavalt tootja 
valikule. Antud nõuded kohalduvad ka 
L3e-A2-alamkategooria sõidukitele, mille 
mootorivõimsus ei ületa 20 kW ja millel 
on sujuvalt muutuva ülekandearvuga 
käigukast (CVT);
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b) L3e–A2 ja L3e–A3 kategooria uued 
mootorrattad, mida müüakse, 
registreeritakse või võetakse kasutusele, 
peavad olema varustatud mitteblokeeruva 
pidurisüsteemiga.

b) L3e–A2 (v.a need, mis on alalõikes a) 
loetletud) ja L3e–A3 kategooria uued 
mootorrataste tüübid, mida müüakse, 
registreeritakse või võetakse kasutusele, 
peavad olema varustatud mitteblokeeruva 
pidurisüsteemiga.

Or. en

Muud tehnoloogiad (nagu kombineeritud pidurisüsteem (CBS)) on turul kättesaadavad, mis 
tulemuste uuringute alusel võimaldab väikestele autodele rohkem ohutust. Nn motorolleritel 
on tõesti peamiselt tagumisele teljele koonduv kaalujaotus ja madal raskuskese, samas kui 
muudel mootorratastel on see just vastupidi; pidurisüsteem peab vastavalt töötama ja ei tohi 
selliseid erinevusi arvesse võtmata jätta.

Antud ettepanek mõjutaks ka keskmise hinnatasemega motorollerite hinda (kuna ABS on 
umbes 2,5 korda kallim kui CBS), kuna, vastavalt tehnilistele uuringutele, ei ole selget seost 
ohutuse vahel.

Muudatusettepanek 297
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – tabel – tulp 3 – rida 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuded Nõuded
L-kategooria sõidukid peavad olema 
konstrueeritud nii, et iga ratas võiks igal 
hetkel pöörelda erineva kiirusega, et 
võimaldada ohutut pööramist kõvakattega 
teel. Kui kolme- või neljarattaline sõiduk 
on varustatud lukustatava diferentsiaaliga, 
peab see olema konstrueeritud nii, et 
tavaliselt on see lukustamata.

L-kategooria sõidukid, v.a kõik L1e-
kategooria sõidukid, peavad olema 
konstrueeritud nii, et iga ratas võiks igal 
hetkel pöörelda erineva kiirusega, et 
võimaldada ohutut pööramist kõvakattega 
teel. Kui kolme- või neljarattaline sõiduk 
on varustatud lukustatava diferentsiaaliga, 
peab see olema konstrueeritud nii, et 
tavaliselt on see lukustamata.

Or. en
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Muudatusettepanek 298
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa– rida 3 – veerg 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõiduki ja juhi nähtavuse parandamine 
automaatselt sisselülituva valgustuse abil

Sõiduki ja juhi nähtavuse parandamine 
automaatselt sisselülituva valgustuse ja 
külgnähtavusvahendite abil 

Or. en

Muudatusettepanek 299
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa– rida 3 a (uus)(koolitus)

Esitatud tekst Parlamendi muudatusettepanekud

Koolitus Artikli 82 
teises lõigus 
osutatud 
kuupäev.

Juhtide turvalisuse 
parandamiseks tuleks 
liikmesriikides L-
kategooria juhtide 
koolitusse kaasata 
simulatsiooniprogrammid. 
M-kategooria juhtide õpe 
hõlmaks 
simulatsiooniprogramme, 
milles pööratakse erilist 
tähelepanu L-kategooria 
sõidukitele. 

Or. en

Selgitus

L-kategooria sõidukitega juhtuvates õnnetustes osalevad 82% juhtudel autod. Umbes 72% L-
kategooria sõiduki ja autoga juhtunud õnnetuste puhul ei ole õnnetuse põhjustaja L-
kategooria sõiduki juht. Ohutusalase koolituse eesmärkidel tuleks L-kategooria sõidukijuhtide 
õppesse kaasata simulatsiooniprogrammid. Teadlikkuse tõstmiseks ja suurema tähelepanu 
pööramiseks liikluses osalevatele L-kategooria sõidukitele tuleks M-kategooria juhtide 
õppesse hõlmata simulatsiooniprogrammid, kuhu on kaasatud L-kategooria sõidukid.
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Muudatusettepanek 300
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

VIII a lisa 
Elektril töötavate sõidukitele ja L1e-kategoorias määratletud sõidukitele kohaldatavad 

vabastused ja erisätted
Nr Artik

kel
Teema Kõik 

elektril 
töötava
d 
sõiduki
d

Kõik 
L1Ae-
kategoo
ria 
mitteele
ktrilise
d 
sõiduki
d

Kõik L1Ae-
kategooria 
elektril 
töötavad 
sõidukid

L1Be-
kategooria 
täiendava 
elektrimoo
toriga 
sõidukid

I.2 21 ja 
22

keskkonnaka
tsed, millega 
mõõdetakse 
heitgaase, 
kütuseaure, 
kasvuhooneg
aase ja 
kütusekulu; 

V V V

I.4 21 ja 
22

müraga 
seotud 
katsemenetlu
sed

V V V

II.1 20 helisignaalse
admed

EM EM

II.2 20 pidurisüstee
mid (k.a 
mitteblokeer
uvad ja 
kombineeritu
d 
pidurisüstee
mid)

EM EM EM

II.7 20 juhtseadiste, 
märgutulede 
ja näidikute 
tähistus

EM EM EM
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II.8 20 valgustus- ja 
valgussignaa
lseadmete 
paigaldamin
e, k.a 
valgustussea
dmete 
automaatne 
lülitumine

EM EM EM

II.9 20 tahapoole 
nähtavus

V V EM

II.11 20 istekohad 
(sadulad ja 
istmed)

V V V

II.12 20 juhitavus, 
kurviomadus
ed, 
pööratavus

EM EM EM

II.13 20 rehvid EM EM EM
II.17 20 sõiduki 

struktuuri 
terviklikkus

EM EM EM

III.1 18 ja 
19

sõidukite 
ümberehitus
e vastased 
meetmed

EM EM EM

III.2 18 ja 
19

haakeseadise
d ja 
lisaseadised

EM EM EM

III.3 18 ja 
19

seadmed 
sõiduki 
omavolilise 
kasutamise 
takistamiseks

EM EM EM

III.4 18 ja 
19

väljaulatuva
d osad

EM EM EM

III.5 18 ja 
19

kütusepaak V

III.7 18 ja 
19

massid ja 
mõõtmed

EM EM EM

III.8 18 ja 
19

pardadiagno
stikasüsteem

V V V

III.9 18 ja 
19

reisijate 
käepidemed 
ja jalatoed

EM EM EM

III.1
0

18 ja 
19

tagumine 
registreerimi
smärk

EM EM EM

III.1
2

18 ja 
19

tugihargid EM EM EM
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III.1
3

18 ja 
19

kohustuslik 
märgistus

EM EM EM

„V“ tähendab, et märgitud sõidukitele nõuded ei kehti.

„EM“ tähendab, et eraldi määrus kehtestab erinõuded märgitud sõidukitele.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Selgitavad märkused lisade I – VIII kohta – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selgitavad märkused lisade I – VIII kohta Selgitavad märkused lisade I – VIII a
kohta

Or. en

Muudatusettepanek 302
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Selgitavad märkused lisade I – VIII kohta – märkus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kaasaegsed pidurisüsteemid on 
kohustuslikud ainult L3e sõidukite puhul, 
nagu on märgitud VIII lisas.

(3) Kaasaegsed pidurisüsteemid on 
kohustuslikud L1Be, L2e ja L3e sõidukite 
puhul, nagu on märgitud VIII lisas. Erand 
on tehtud sõidukitele mootorimahuga < 
50cm3 ja maksimaalse 
püsinimivõimsusega < 5 kW.

Or. de
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Muudatusettepanek 303
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
Selgitavad märkused lisade I – VIII kohta – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Elektril töötavate sõidukitele ja L1e-
kategoorias määratletud sõidukitele 
kohaldatavad vabastused või erisätted, mis 
on määratletud IX lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Selgitavad märkused lisade I – VIII kohta – märkus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) „Kaasaegne pidurisüsteem” tähendab 
mitteblokeeruvat pidurisüsteemi, 
kombineeritud pidurisüsteemi või 
mõlemat. Kaasaegse pidurisüsteemi 
talitlust katsetatakse vastavalt delegeeritud 
õigusaktis sätestatud nõuetele.

(26) „Kaasaegne pidurisüsteem” tähendab 
mitteblokeeruvat pidurisüsteemi või 
mitteblokeeruvat pidurisüsteemi koos seda 
täiendava kombineeritud 
pidurisüsteemiga. Kaasaegse 
pidurisüsteemi talitlust katsetatakse 
vastavalt delegeeritud õigusaktis sätestatud 
nõuetele.

Or. de

Selgitus

Kombineeritud pidurisüsteemid ei tähenda mitteblokeeruva pidurisüsteemi alternatiivi.
Mitteblokeeruvad pidurisüsteemid on tehniliselt ajakohaseimad ja neil on parimad 
pidurdamistulemused. Kombineeritud pidurisüsteeme võib sisse ehitada vaid mitteblokeeruva 
pidurisüsteemi täiendamiseks.


