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Muudatusettepanek 294
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Liidu siseturu loomise ja toimimise 
eesmärgil on asjakohane asendada 
liikmesriikide tüübikinnitussüsteemid liidu 
tüübikinnitusprotseduuriga, mis põhineb 
täieliku ühtlustamise põhimõttel, võttes 
samal ajal nõuetekohaselt arvesse kulude ja 
tuludega seotud kaalutlusi ja pöörates 
erilist tähelepanu väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele.

(2) Liidu siseturu loomise ja toimimise 
eesmärgil ning tööstusharu 
konkurentsivõime edendamiseks on 
asjakohane asendada liikmesriikide 
tüübikinnitussüsteemid liidu 
tüübikinnitusprotseduuriga, mis põhineb 
täieliku ühtlustamise põhimõttel, võttes 
samal ajal nõuetekohaselt arvesse kulude ja 
tuludega seotud kaalutlusi ja pöörates 
erilist tähelepanu väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele.

Or. lt

Muudatusettepanek 295
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada liiklus- ja tööohutuse 
ning keskkonnakaitse kõrge tase, tuleb
ühtlustada sõidukite, süsteemide, osade ja 
eraldi seadmestike suhtes kohaldatavad 
tehnilised nõuded ja keskkonnastandardid 
seoses tüübikinnitusega.

(5) Selleks et tagada liiklus- ja tööohutuse 
ning keskkonnakaitse kõrge tase ning ELi 
ühtlustatud tüübikinnitussüsteem, tuleks
ühtlustada sõidukite, süsteemide, osade ja 
eraldi seadmestike suhtes kohaldatavad 
tehnilised nõuded ja keskkonnastandardid 
seoses tüübikinnitusega.

Or. lt
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Muudatusettepanek 296
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Asjakohane on kehtestada põhimõte, 
et sõidukid tuleb projekteerida, ehitada ja 
monteerida nii, et sõitjate ja teiste liiklejate 
vigastusoht oleks minimaalne. Seetõttu on
vaja, et tootjad tagaksid sõidukite 
vastavuse käesolevas määruses sätestatud 
nõuetele. Need sätted peaksid sisaldama 
nõudeid sõiduki struktuurilise 
terviklikkuse, sõiduki juhtimise 
abisüsteemide ja juhile nähtavuse tagamise 
kohta, ning samuti sõiduki seisukorda ja 
ümbrust käsitleva teabe andmise 
süsteemide, sõiduki valgustussüsteemide, 
sõitjate kaitsesüsteemide, sõiduki 
välispoole ja lisaseadmete, massi ja 
mõõtmete ning rehvide kohta, kuid ei 
tohiks üksnes nimetatud nõuetega piirduda.

(13) Asjakohane on kehtestada põhimõte, 
et sõidukid tuleb projekteerida, ehitada ja 
monteerida nii, et minimeerida sõitjate ja 
teiste liiklejate vigastusoht ja kaitsta liidu 
siseturgu halva kvaliteediga põllu- ja 
metsatöömasinate eest, mis võivad seada 
ohtu elu ning kahjustada inimeste tervist 
ja keskkonda. Seetõttu on vaja, et tootjad 
tagaksid sõidukite vastavuse käesolevas 
määruses sätestatud nõuetele. Need sätted 
peaksid sisaldama nõudeid sõiduki 
struktuurilise terviklikkuse, sõiduki 
juhtimise abisüsteemide ja juhile nähtavuse 
tagamise kohta, ning samuti sõiduki 
seisukorda ja ümbrust käsitleva teabe 
andmise süsteemide, sõiduki 
valgustussüsteemide, sõitjate 
kaitsesüsteemide, sõiduki välispoole ja 
lisaseadmete, massi ja mõõtmete ning 
rehvide kohta, kuid ei tohiks üksnes 
nimetatud nõuetega piirduda.

Or. lt

Muudatusettepanek 297
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Et vältida ebaausat konkurentsi 
teedeehitusmasinatega, peavad käesoleva 
määruse kohaldamisalasse kuuluvad 
sõidukid, mida kasutatakse teedeehitusel, 
vastama samadele nõuetele nagu 
teedeehitusmasinad.

Or. nl
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Muudatusettepanek 298
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks, et osade ja eraldi seadmestike 
tootjad saaksid taotleda ELi 
tüübikinnitust või luba osadele või eraldi 
seadmestikele, on samuti oluline, et 
nendel tootjatel oleks juurdepääs 
teatavale teabele, mida saab üksnes 
sõidukitootjatelt, näiteks järelturule 
suunatavate varuosade väljatöötamise 
jaoks vajalik tehniline teave, sealhulgas 
joonised.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 299
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks, et osade ja eraldi seadmestike 
tootjad saaksid taotleda ELi tüübikinnitust
või luba osadele või eraldi seadmestikele, 
on samuti oluline, et nendel tootjatel oleks 
juurdepääs teatavale teabele, mida saab 
üksnes sõidukitootjatelt, näiteks järelturule 
suunatavate varuosade väljatöötamise jaoks 
vajalik tehniline teave, sealhulgas 
joonised.

(20) Selleks, et osade ja eraldi seadmestike 
tootjad saaksid taotleda ELi tüübikinnitust 
või luba osadele või eraldi seadmestikele, 
on samuti oluline, et nendel tootjatel oleks 
juurdepääs teatavale teabele, mida saab 
üksnes sõidukitootjatelt, näiteks järelturule 
suunatavate varuosade väljatöötamise jaoks 
vajalik tehniline teave.

Or. en

Selgitus

Osade või eraldi seadmestike tootjatel ei peaks olema juurdepääsu joonistele. Joonised on 
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sõidukitootja intellektuaalomand ja neid ei avalikustata kolmandatele isikutele. Vastavalt 
remondi- ja hooldusteavet käsitlevale XVI peatükile on esitatav teave loetletud artikli 47 
lõikes 3.

Muudatusettepanek 300
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks, et osade ja eraldi seadmestike 
tootjad saaksid taotleda ELi tüübikinnitust 
või luba osadele või eraldi seadmestikele, 
on samuti oluline, et nendel tootjatel oleks 
juurdepääs teatavale teabele, mida saab 
üksnes sõidukitootjatelt, näiteks järelturule 
suunatavate varuosade väljatöötamise jaoks 
vajalik tehniline teave, sealhulgas 
joonised.

(20) Selleks, et osade ja eraldi seadmestike 
tootjad saaksid taotleda ELi tüübikinnitust 
või luba osadele või eraldi seadmestikele, 
on samuti oluline, et nendel tootjatel oleks 
juurdepääs teatavale teabele, mida saab 
üksnes sõidukitootjatelt, näiteks järelturule 
suunatavate varuosade väljatöötamise jaoks 
vajalik tehniline teave.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks, et osade ja eraldi seadmestike 
tootjad saaksid taotleda ELi tüübikinnitust 
või luba osadele või eraldi seadmestikele, 
on samuti oluline, et nendel tootjatel oleks 
juurdepääs teatavale teabele, mida saab 
üksnes sõidukitootjatelt, näiteks järelturule 
suunatavate varuosade väljatöötamise jaoks 
vajalik tehniline teave, sealhulgas joonised.

(20) Selleks, et osade ja eraldi seadmestike 
tootjad saaksid taotleda ELi tüübikinnitust 
või luba osadele või eraldi seadmestikele, 
on samuti oluline, et nendel tootjatel oleks 
juurdepääs teatavale teabele, mida saab 
üksnes sõidukitootjatelt, näiteks järelturule 
suunatavate varuosade väljatöötamise jaoks 
vajalik tehniline teave, sealhulgas
patendiga kaitsmata joonised.

Or. en
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Muudatusettepanek 302
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Siseturu toimimise parandamiseks, 
eelkõige kaupade vaba liikumise, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse kindlustamiseks on vaja tagada 
vaba ja standarditud juurdepääs sõidukite 
remonditeabele tehniliste andmete 
saamiseks ning tõhus konkurents 
sõidukite remonti ja hooldust käsitlevate 
infoteenuste turul. Suur osa sellest teabest 
käsitleb pardadiagnostikasüsteeme (OBD) 
ja nende koostoimet sõiduki muude 
süsteemidega. On vaja kehtestada 
tehnilised tingimused, millele peaksid 
tootjate veebilehed vastama, ning 
meetmed konkreetselt väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate jaoks, mis tagaksid 
neile piisava juurdepääsu teabele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 303
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Siseturu toimimise parandamiseks, 
eelkõige kaupade vaba liikumise, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse kindlustamiseks on vaja tagada
vaba ja standarditud juurdepääs sõidukite 
remonditeabele tehniliste andmete 
saamiseks ning tõhus konkurents sõidukite 
remonti ja hooldust käsitlevate infoteenuste

(21) Siseturu toimimise parandamiseks, 
eelkõige kaupade vaba liikumise, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse osas on vaja tagada standardses 
vormis juurdepääs sõidukite 
remonditeabele tehniliste andmete 
saamiseks ning tõhus konkurents traktorite 
remondi- ja hooldusteabe teenuste turul.
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turul. Suur osa sellest teabest käsitleb 
pardadiagnostikasüsteeme (OBD) ja nende 
koostoimet sõiduki muude süsteemidega.
On vaja kehtestada tehnilised tingimused, 
millele peaksid tootjate veebilehed 
vastama, ning meetmed konkreetselt 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
jaoks, mis tagaksid neile piisava 
juurdepääsu teabele.

Suur osa sellest teabest käsitleb 
pardadiagnostikasüsteeme (OBD) ja nende 
koostoimet sõiduki muude süsteemidega.
On vaja kehtestada tehnilised tingimused, 
millele peaksid tootjate veebilehed 
vastama, võttes arvesse mõistlikkuse ja
proportsionaalsuse põhimõtteid nii 
sõidukitüüpide müügimahu kui tootja 
suuruse poolest.

Or. en

Selgitus

Põhjenduse 21 vastavusse viimiseks XVI peatüki ja sellega seotud muudatusettepanekutega. 
Sõltumatud ettevõtjad peavad standardses vormis saama kätte sama teabe, mis antakse 
volitatud edasimüüjatele ja remonditöökodadele, nii et ei oleks tegu diskrimineerimisega. R-
kategooria (haagised) ja S-kategooria (vahetatavad pukseeritavad masinad) tuleks remondi-
ja hooldusteavet käsitlevatest nõuetest vabastada. Erilist tähelepanu tuleks pöörata VKEdele.

Muudatusettepanek 304
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Siseturu toimimise parandamiseks, 
eelkõige kaupade vaba liikumise, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse kindlustamiseks on vaja tagada
vaba ja standarditud juurdepääs sõidukite 
remonditeabele tehniliste andmete 
saamiseks ning tõhus konkurents sõidukite 
remonti ja hooldust käsitlevate infoteenuste
turul. Suur osa sellest teabest käsitleb 
pardadiagnostikasüsteeme (OBD) ja nende 
koostoimet sõiduki muude süsteemidega. 
On vaja kehtestada tehnilised tingimused, 
millele peaksid tootjate veebilehed 
vastama, ning meetmed konkreetselt
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
jaoks, mis tagaksid neile piisava 
juurdepääsu teabele.

(21) Siseturu toimimise parandamiseks, 
eelkõige kaupade vaba liikumise, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse osas on vaja tagada standardses 
vormis asjakohane juurdepääs sõidukite 
remonditeabele tehniliste andmete 
saamiseks ning tõhus konkurents traktorite 
remondi- ja hooldusteabe teenuste turul. 
Suur osa sellest teabest käsitleb 
pardadiagnostikasüsteeme (OBD) ja nende 
koostoimet sõiduki muude süsteemidega. 
On vaja kehtestada tehnilised tingimused, 
millele peaksid tootjate veebilehed 
vastama, võttes nõuetekohaselt arvesse 
proportsionaalsuse põhimõtet, arvestades 
müügimahtu ning väikeste ja keskmise 
suurusega tootjate suutlikkust.



AM\881687ET.doc 9/69 PE475.768v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 305
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Siseturu toimimise parandamiseks, 
eelkõige kaupade vaba liikumise, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse kindlustamiseks on vaja tagada
vaba ja standarditud juurdepääs sõidukite 
remonditeabele tehniliste andmete 
saamiseks ning tõhus konkurents sõidukite
remonti ja hooldust käsitlevate infoteenuste
turul. Suur osa sellest teabest käsitleb 
pardadiagnostikasüsteeme (OBD) ja nende 
koostoimet sõiduki muude süsteemidega.
On vaja kehtestada tehnilised tingimused, 
millele peaksid tootjate veebilehed 
vastama, ning meetmed konkreetselt 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
jaoks, mis tagaksid neile piisava 
juurdepääsu teabele.

(21) Siseturu toimimise parandamiseks, 
eelkõige kaupade vaba liikumise, 
asutamisvabaduse ja teenuste osutamise 
vabaduse osas on vaja tagada standardses 
vormis piiranguteta juurdepääs sõidukite 
remonditeabele tehniliste andmete 
saamiseks ning tõhus konkurents sõidukite
remondi- ja hooldusteabe teenuste turul.
Suur osa sellest teabest käsitleb 
pardadiagnostikasüsteeme (OBD) ja nende 
koostoimet sõiduki muude süsteemidega.
On vaja kehtestada tehnilised tingimused, 
millele peaksid tootjate veebilehed 
vastama, ning meetmed konkreetselt 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
jaoks, mis tagaksid neile piisava 
juurdepääsu teabele, järgides 
proportsionaalsuse põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Kõigi sidusrühmade jaoks on oluline 
luua selge side käesoleva määruse ja 
masinate ohutust käsitleva direktiivi 
2006/42/EÜ34 vahel, et oleks selge, 
millistele nõudmistele peab konkreetne 

(27) Kõigi sidusrühmade jaoks on oluline 
luua selge side käesoleva määruse ja 
masinate ohutust käsitleva direktiivi 
2006/42/EÜ34 vahel, et vältida kattumist 
ning et oleks selge, millistele nõudmistele 
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toode vastama, peab konkreetne toode vastama,

Or. nl

Muudatusettepanek 307
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) liikurmasinad (U-kategooria). välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 308
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) universaalsed maastikusõidukid 
(ATVd) (T-kategooria)

Or. en

Selgitus

Et teha vahet funktsionaalsete põllu- ja metsatöömasinate ning kaheotstarbeliste 
neljarattaliste sõidukite vahel. Vt muudatusettepanekut artikli 3 kohta, mis puudutab 
täiendavat selgitavat teavet ATVde ja SbS-ide kohta.

Muudatusettepanek 309
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2 – punkt d b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d b) universaalsed Side-by-Side (SbS) 
sõidukid (T-kategooria)

Or. en

Selgitus

Et teha vahet funktsionaalsete põllu- ja metsatöömasinate ning kaheotstarbeliste 
neljarattaliste sõidukite vahel. Vt muudatusettepanekut artikli 3 kohta, mis puudutab 
täiendavat selgitavat teavet ATVde ja SbS-ide kohta.

Muudatusettepanek 310
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust ei kohaldata 
vahetatavate masinate puhul, mis tõstetakse 
täielikult maapinnast kõrgemale juhul, kui 
sõidukit, mille külge nad kinnitatakse, 
kasutatakse teel.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata 
vahetatavate masinate puhul, mis tõstetakse 
täielikult maapinnast kõrgemale või mis ei 
saa liikuda vertikaaltelje suhtes juhul, kui 
sõidukit, mille külge nad kinnitatakse, 
kasutatakse teel.

Or. en

Selgitus

Mõned vahetatavad masinad on raskuse jaotamiseks varustatud vabalt pöörleva tugirattaga. 
Vahetatav masin ise on kinnitatud traktori külge ja ei saa vertikaaltelje suhtes liikuda. See 
lisaratas ei lisa sõiduki ja vahetatava masina kombinatsioonile mingit täiendavat riski. 
Seetõttu on mõttekas sellised masinad samuti määruse kohaldamisalast välja jätta.

Muudatusettepanek 311
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

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

2. Käesolevat määrust ei kohaldata 
vahetatavate masinate puhul, mis tõstetakse 
täielikult maapinnast kõrgemale juhul, kui 
sõidukit, mille külge nad kinnitatakse, 
kasutatakse teel.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata 
vahetatavate masinate puhul, mis tõstetakse 
täielikult maapinnast kõrgemale või ei saa 
liikuda vertikaaltelje suhtes juhul, kui 
sõidukit, mille külge nad kinnitatakse, 
kasutatakse teel.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikurmasinad; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liikurmasinad (U-kategooria) ei peaks kuuluma käesoleva määruse alla, kuna need hõlmavad 
tooteid, mida kasutatakse mitmetes muudes valdkondades peale põllu- ja metsamajanduse ja 
nende suhtes kehtivad muud olemasolevad õigusaktid, mis on vastuolus käesoleva määruse 
ettepaneku struktuuriga.

Muudatusettepanek 313
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) liikurmasinad; välja jäetud

Or. en



AM\881687ET.doc 13/69 PE475.768v01-00

ET

Muudatusettepanek 314
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) roomiktraktorid (C-kategooria)

Or. en

Muudatusettepanek 315
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) T-kategooria märkega „b”

Or. en

Muudatusettepanek 316
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) roomiktraktorid (C-kategooria);

Or. en

Muudatusettepanek 317
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt c b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) eriotstarbelised ratastraktorid 
(kategooriad T4.1 ja T4.2)

Or. en

Muudatusettepanek 318
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) eriotstarbelised ratastraktorid
(kategooriad T4.1 ja T4.2).

Or. en

Muudatusettepanek 319
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „haagis” – igasugune põllu- või 
metsatöödel kasutatav pukseeritav haagis, 
mille peamine eesmärk on pukseerida
koormat ja mida pukseeritakse tavaliselt 
traktori järel põllu- või metsatööde 
tegemiseks; see ei ole ette nähtud 
materjalide töötlemiseks ja selle tehniliselt 
lubatud brutomassi ja tühimassi suhe on
3,0 või üle selle;

9. „haagis” – igasugune põllu- või 
metsatöödel kasutatav pukseeritav vahend, 
mille peamine eesmärk on kanda koormat
või töödelda materjale ja mida 
pukseeritakse tavaliselt traktori järel põllu-
või metsatööde tegemiseks, kusjuures selle 
tehniliselt lubatud brutomassi ja tühimassi 
suhe on 2,0 või üle selle;

Or. en
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Muudatusettepanek 320
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. „vahetatavad pukseeritavad masinad” –
kõik põllu- või metsamajanduses 
kasutatavad vahendid, mis on ette nähtud 
traktoriga pukseerimiseks ja mis 
muudavad või täiendavad traktori 
funktsioone ning millesse on sisse 
ehitatud mõni tööriist või mis on ette 
nähtud materjalide töötlemiseks; neil võib 
olla lastiplatvorm, mis on kavandatud ja 
konstrueeritud nimetatud funktsioonide 
jaoks vajalike töövahendite ja seadmete 
vedamiseks ning töö ajal toodetava või 
vajamineva materjali ajutiseks 
ladustamiseks ning nende tehniliselt 
lubatud brutomassi ja tühimassi suhe on 
väiksem kui 3,0;

10. „vahetatavad pukseeritavad masinad” –
kõik põllu- või metsamajanduses 
kasutatavad seadmed või masinad, mis on 
ette nähtud traktoriga pukseerimiseks ning 
mille tehniliselt lubatud brutomassi ja 
tühimassi suhe on väiksem kui 2,0. Kui 
aga suurim tehniliselt lubatud brutomass 
ületab 14 000 kg, loetakse seade või masin 
igal juhul haagiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 321
Malcolm Harbour, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

43 a. „universaalne maastikusõiduk” 
(ATV) – sõiduk, millel on iste, millel juht 
istub kaksiratsi, ja millel on juhtimiseks 
juhtraud.
Universaalsel ATV-l on järgmised 
täiendavad omadused:
maksimaalne valmistajakiirus 60 km/h; 
projekteeritud rehvirõhk <5 kPa (0,5 
baari); rehvimuster: maastiku; käsigaas; 
kandestruktuur(id), mille vähim suhe 
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sõiduki ja kandestruktuuri(de) pindala 
vahel on > 25%; töökorras sõiduki mass 
(MRO) < 400 kg; tagumise haakeseadise 
pukseerimisvõimsus vastab tugevuskatsele 
> 2 x MRO.

Or. en

Muudatusettepanek 322
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

43 a. „universaalne maastikusõiduk” 
(ATV) – mootorsõiduk, mis on ette nähtud 
liikuma neljal madalrõhurehvil ning 
millel on iste, millel juht istub kaksiratsi, 
ja millel on juhtimiseks juhtraud.
ATV-l on järgmised täiendavad 
omadused:
maksimaalne valmistajakiirus 60 km/h;
projekteeritud rehvirõhk < 0,5 baari; 
rehvimuster: maastiku (väljaspool teid 
kasutamiseks);
käsigaas;
Sõiduk vastab vähemalt kahele 
järgmistest koorma kandmisega seotud 
nõuetest:
i) kandestruktuur, mille vähim suhe 
sõiduki ja kandestruktuuri pindala vahel 
on > 25%;
ii) iga üksiku kandestruktuuri pindala on 
vähemalt 0,2 m2;
iii) kandestruktuuride kombineeritud 
pindala on vähemalt 0,5 m2;
iv) kogu kandevõime suhe (sõiduki 
tühimassi ja täismassi vahel) on > 25%;
tagumine haakeseadis: haakemass > 2 x 
omamass tugevuskatsena (seda ei tule 
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pidada haagise lubatud massiks);
töökorras sõiduki mass < 400 kg;
kliirens > 180 mm;
teljevahe suhtarv kliirensisse < 6.

Or. en

Selgitus

Et teha vahet funktsionaalsete põllu- ja metsatöömasinate ning kaheotstarbeliste 
neljarattaliste sõidukite vahel. Vt muudatusettepanekut artikli 3 kohta, mis puudutab 
täiendavat selgitavat teavet ATVde ja SbS-ide kohta.

Muudatusettepanek 323
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 43 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

43 b. „universaalne Side-by-Side” (SbS) –
mootorsõiduk, mis on ette nähtud 
inimeste ja/või koorma transportimiseks 
ning seadmete lükkamiseks ja 
tõmbamiseks.
SbS-il on järgmised täiendavad 
omadused:
maksimaalne valmistajakiirus 60 km/h;
juht ja maksimaalselt kaks reisijat;
kopp- või pinkistmed;
rooliratas;
rehvimuster: maastiku (väljaspool teid 
kasutamiseks);
Sõiduk vastab vähemalt kahele 
järgmistest koorma kandmisega seotud 
nõuetest:
i) kandestruktuur, mille vähim suhe 
sõiduki ja kandestruktuuri pindala vahel 
on > 20%;
ii) iga üksiku kandestruktuuri pindala on 
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vähemalt 0,9 m2;
iii) kogu kandevõime suhe (sõiduki 
tühimassi ja täismassi vahel) on > 30%;
tagumine haakeseadis: haakemass > 1,5 x 
omamass tugevuskatsena (seda ei tule 
pidada haagise lubatud massiks);
töökorras sõiduki mass < 1100 kg;
kliirens > 200 mm;
teljevahe suhtarv kliirensisse < 8.

Or. en

Selgitus

Universaalsed ATVd ja SbS-id on mõeldud väljaspool teid kasutamiseks ja seega tuleks need 
käesolevasse määrusse kaasata. Ülaltoodud määratlused on välja pakutud selleks, et 
võimaldada ATVde ja SbS sõidukite reguleerimist tarbesõidukitena ja mitte ajada neid segi 
„kaheotstarbeliste neljarattaliste sõidukitega”, mis on projekteeritud nii teedel kui ka 
väljaspool teid kasutamiseks. Viimaseid on kohasem käsitleda kavandatavas määruses kahe-
või kolmerattaliste mootorsõidukite ja väikeste neljarattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse 
ja turujärelevalve kohta (KOM(2010)0542).

Muudatusettepanek 324
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „T-kategooria” hõlmab kõiki 
ratastraktoreid;

1. „T-kategooria” hõlmab kõiki 
ratastraktoreid; igale punktides 2–8 
kirjeldatud ratastraktorikategooriale 
märgitakse lisaks veel täht „a” või „b” 
sõltuvalt sellest, milline on selle 
valmistajakiirus:
– a) „a” ratastraktorite puhul, mille 
valmistajakiirus on kuni 40 km/h,
– b) „b” ratastraktorite puhul, mille 
valmistajakiirus on üle 40 km/h.

Or. en
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Muudatusettepanek 325
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „T1-kategooria” hõlmab ratastraktoreid, 
mille maksimaalne valmistajakiirus on 
kuni 40 km/h, mille juhile lähima telje 
minimaalne rööbe on vähemalt 1 150 mm, 
mille tühimass töökorras olekus on üle 600 
kg ja mille kliirens ei ole üle 1 000 mm;

2. „T1-kategooria” hõlmab ratastraktoreid, 
mille juhile lähima telje minimaalne rööbe 
on vähemalt 1 150 mm, mille tühimass 
töökorras olekus on üle 600 kg ja mille 
kliirens ei ole üle 1 000 mm;

Or. en

Muudatusettepanek 326
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „T2-kategooria” hõlmab ratastraktoreid, 
mille minimaalne rööbe on väiksem kui 
1 150 mm, mille tühimass töökorras olekus 
on kuni 600 kg, mille kliirens ei ole üle 
600 mm ja maksimaalne valmistajakiirus 
on kuni 40 km/h, välja arvatud juhul, kui 
traktori raskuskeskme kõrgus (mõõdetuna 
maapinnast), jagatuna iga telje rataste 
keskmise minimaalse rööpmega, on üle 
0,90, sellisel juhul ei tohi maksimaalne 
valmistajakiirus ületada 30 km/h;

3. „T2-kategooria” hõlmab ratastraktoreid, 
mille minimaalne rööbe on väiksem kui 
1 150 mm, mille tühimass töökorras olekus 
on kuni 600 kg, mille kliirens ei ole üle 
600 mm, ja juhul, kui traktori 
raskuskeskme kõrgus (mõõdetuna 
maapinnast) jagatuna iga telje rataste 
keskmise minimaalse rööpmega on üle 
0,90, ei tohi maksimaalne valmistajakiirus 
ületada 30 km/h;

Or. en

Muudatusettepanek 327
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „T3-kategooria” hõlmab ratastraktoreid, 
mille maksimaalne valmistajakiirus on 
kuni 40 km/h ja mille tühimass töökorras 
olekus ei ole üle 600 kg;

4. „T3-kategooria” hõlmab ratastraktoreid, 
mille tühimass töökorras olekus ei ole üle 
600 kg; see hõlmab ka traktoreid, millel 
on juhtimiseks juhtraud, nagu on 
määratletud artikli 3 punktis 43 a.

Or. en

Muudatusettepanek 328
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „T4-kategooria” hõlmab eriotstarbelisi 
ratastraktoreid, mille maksimaalne 
valmistajakiirus on kuni 40 km/h;

5. „T4-kategooria” hõlmab eriotstarbelisi 
ratastraktoreid;

Or. en

Muudatusettepanek 329
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „T5-kategooria” hõlmab 
ratastraktoreid, mille maksimaalne 
valmistajakiirus on üle 40 km/h;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 330
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19. „U-kategooria” hõlmab direktiivis 
2006/42/EÜ määratletud iseliikuvaid 
masinaid, mis on ette nähtud 
kasutamiseks põllu- või metsamajanduses.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 331
George Lyon

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. „T6-kategooria” hõlmab 
maastikusõidukeid (ATVd) ja 
universaalseid Side-by-Side sõidukeid 
(SbS);

Or. en

Selgitus

Et teha vahet funktsionaalsete põllu- ja metsatöömasinate ning kaheotstarbeliste 
neljarattaliste sõidukite vahel. Vt muudatusettepanekut artikli 3 kohta, mis puudutab 
täiendavat selgitavat teavet ATVde ja SbS-ide kohta. Funktsionaalseid ATVsid ja SbS 
sõidukeid on kohasem käsitleda T-kategooria sõidukitena ja mitte L-kategooria sõidukitena

Muudatusettepanek 332
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liiklusohutust käsitlevad nõuded Liiklus- ja kasutusohutust käsitlevad 
nõuded

Or. en

Muudatusettepanek 333
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) tagumisi allasõidutõkkeid; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liiklusohutust käsitlevad nõuded: ei ole traktorite puhul kohaldatav ega asjakohane.

Muudatusettepanek 334
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) tagumisi allasõidutõkkeid; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 335
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt o
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) külgmisi allasõidutõkkeid; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Liiklusohutust käsitlevad nõuded: ei ole traktorite puhul kohaldatav ega asjakohane.

Muudatusettepanek 336
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) külgmisi allasõidutõkkeid; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 337
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 57 vastu delegeeritud 
õigusakt, milles kehtestatakse 
üksikasjalikud tehnilised nõuded, 
sealhulgas vajaduse korral katsemenetlused 
ja piirväärtused lõikes 2 osutatud teemade 
kohta, et tagada liiklusohutuse kõrge 
taseme saavutamine.

4. Et tagada tööohutuse kõrge taseme 
saavutamine, antakse komisjonile
volitused võtta kooskõlas artikliga 57 vastu 
delegeeritud õigusakt, milles kehtestatakse 
üksikasjalikud tehnilised nõuded, 
sealhulgas vajaduse korral katsemenetlused 
ja piirväärtused lõikes 2 osutatud teemade 
kohta. Üksikasjalike tehniliste nõuetega 
tagatakse, kui see on asjakohane, et
sõidukid, mille maksimumkiirus ületab 40 
km/h (välja arvatud veetavad seadmed S), 
vastavad pidurite jõudluse ja 
mitteblokeeruvate pidurisüsteemide osas 
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mootorsõidukite ja nende haagistega 
võrdväärsele liiklusohutuse tasemele.

Or. en

Selgitus

ABS on põllu- ja metsatöömasinate jaoks uus tehnoloogia ning komisjon peab selle 
üksikasjalikke tingimusi ja kasutuselevõtu ajakava delegeeritud õigusakti väljatöötamise 
käigus üksikasjalikumalt hindama.

Muudatusettepanek 338
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 57 vastu delegeeritud 
õigusakt, milles kehtestatakse 
üksikasjalikud tehnilised nõuded, 
sealhulgas vajaduse korral katsemenetlused 
ja piirväärtused lõikes 2 osutatud teemade 
kohta, et tagada liiklusohutuse kõrge 
taseme saavutamine.

4. Et tagada tööohutuse kõrge taseme 
saavutamine, antakse komisjonile
volitused võtta kooskõlas artikliga 57 vastu 
delegeeritud õigusakt, milles kehtestatakse 
üksikasjalikud tehnilised nõuded, 
sealhulgas vajaduse korral katsemenetlused 
ja piirväärtused lõikes 2 osutatud teemade 
kohta. Üksikasjalike tehniliste nõuetega 
tagatakse, kui see on asjakohane, et
sõidukid, mille maksimumkiirus ületab 40 
km/h (välja arvatud veetavad seadmed S), 
vastavad pidurite jõudluse ja 
mitteblokeeruvate pidurisüsteemide osas 
mootorsõidukite ja nende haagistega 
võrdväärsele liiklusohutuse tasemele.

Or. en

Muudatusettepanek 339
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) käitamist ja hooldust;
(See tuleks lisada I lisasse ja kohaldada 
kõikidele asjaomastele 
sõidukikategooriatele)

Or. en

Muudatusettepanek 340
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) juhtimissüsteemide, sh pukseeritavate 
vahendite jõusiirdevõllide ohutust ja 
töökindlust;
(See tuleks lisada I lisasse ja kohaldada 
kõikidele asjaomastele 
sõidukikategooriatele)

Or. en

Muudatusettepanek 341
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b c) kaitset mehhaaniliste ohtude eest;
(See tuleks lisada I lisasse ja kohaldada 
kõikidele asjaomastele 
sõidukikategooriatele)

Or. en
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Muudatusettepanek 342
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) ergonoomikat (sh võimalikku 
väärkasutust, juhtimissüsteemide 
kasutatavust, juhtimisseadmete 
ligipääsetavust, et vältida nende 
ettekavatsemata käivitamist, 
inimese/sõiduki liidese kohandamist juhi 
võimalike omadustega, kasutaja 
sekkumist);
(See tuleks lisada I lisasse ja kohaldada 
kõikidele asjaomastele 
sõidukikategooriatele)

Or. en

Muudatusettepanek 343
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) kaitsepiirdeid ja kaitseseadiseid;
(See tuleks lisada I lisasse ja kohaldada 
kõikidele asjaomastele 
sõidukikategooriatele)

Or. en

Muudatusettepanek 344
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt k b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k b) stabiilsuse kadumise riski;
(See tuleks lisada I lisasse ja kohaldada 
kõikidele asjaomastele 
sõidukikategooriatele)

Or. en

Muudatusettepanek 345
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt m a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m a) materjale ja tooteid;
(See tuleks lisada I lisasse ja kohaldada 
kõikidele asjaomastele 
sõidukikategooriatele)

Or. en

Muudatusettepanek 346
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt m b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m b) akusid;
(See tuleks lisada I lisasse ja kohaldada 
kõikidele asjaomastele 
sõidukikategooriatele)

Or. en
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Muudatusettepanek 347
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt m c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m c) pidurisüsteeme, sh 
parkimisfunktsioone;
(See tuleks lisada I lisasse ja kohaldada 
kõikidele asjaomastele 
sõidukikategooriatele)

Or. en

Muudatusettepanek 348
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Vastavustunnistus koostatakse vastavalt 
tootja valikule ühes Euroopa Liidu
ametlikus keeles, välja arvatud juhul, kui 
sõiduki ostjaga on kokku lepitud teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 349
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastavustunnistus on koostatud selliselt, 
et oleks välistatud selle võltsimine.
Seetõttu kasutatakse paberit, mida kaitseb 
värviline graafika või millel on tootjat

4. Vastavustunnistus on koostatud selliselt, 
et oleks välistatud selle võltsimine.
Seetõttu kasutatakse paberit, mida
kaitstakse piisavate vahenditega, näiteks
värvilise graafika või tootjat
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identifitseeriv vesimärk. identifitseeriva vesimärgiga.

Or. en

Selgitus

Vastavustunnistuse kaitsmiseks on palju teisigi võimalusi, näiteks hologrammid; lõplik valik 
tuleb jätta tootjale ja määruses tuleks tuua vaid mõningaid mittesiduvaid näiteid.

Muudatusettepanek 350
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vastavustunnistus on koostatud selliselt, 
et oleks välistatud selle võltsimine.
Seetõttu kasutatakse paberit, mida kaitseb 
värviline graafika või millel on tootjat
identifitseeriv vesimärk.

4. Vastavustunnistus on koostatud selliselt, 
et oleks välistatud selle võltsimine.
Seetõttu kasutatakse paberit, mida
kaitstakse piisavate vahenditega, näiteks 
värvilise graafika või tootjat
identifitseeriva vesimärgiga.

Or. en

Muudatusettepanek 351
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse komplektsete 
sõidukite puhul kaheteistkümne kuu 
jooksul alates kuupäevast, mil ELi 
tüübikinnituse kehtivus lõppes, ning 
komplekteeritud sõidukite puhul
kaheksateistkümne kuu jooksul alates 
nimetatud kuupäevast.

2. Lõiget 1 kohaldatakse komplektsete 
sõidukite puhul 24 kuu jooksul alates 
kuupäevast, mil ELi tüübikinnituse 
kehtivus lõppes, ning komplekteeritud 
sõidukite puhul 30 kuu jooksul alates 
nimetatud kuupäevast.

Or. en
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Selgitus

Seerialõpu sõidukid. Muudatusettepaneku eesmärk on viia määrus kooskõlla direktiivi 
2003/37/EÜ artikliga 10. (Tõlkija märkus: Direktiivis on kasutatud sõnastust „seeria 
viimased sõidukid”.)

Muudatusettepanek 352
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse komplektsete 
sõidukite puhul kaheteistkümne kuu 
jooksul alates kuupäevast, mil ELi 
tüübikinnituse kehtivus lõppes, ning 
komplekteeritud sõidukite puhul
kaheksateistkümne kuu jooksul alates 
nimetatud kuupäevast.

2. Lõiget 1 kohaldatakse komplektsete 
sõidukite puhul 24 kuu jooksul alates 
kuupäevast, mil ELi tüübikinnituse 
kehtivus lõppes, ning komplekteeritud 
sõidukite puhul 30 kuu jooksul alates 
nimetatud kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõiget 1 kohaldatakse komplektsete 
sõidukite puhul kaheteistkümne kuu 
jooksul alates kuupäevast, mil ELi 
tüübikinnituse kehtivus lõppes, ning 
komplekteeritud sõidukite puhul
kaheksateistkümne kuu jooksul alates 
nimetatud kuupäevast.

2. Lõiget 1 kohaldatakse komplektsete 
sõidukite puhul 24 kuu jooksul alates 
kuupäevast, mil ELi tüübikinnituse 
kehtivus lõppes, ning komplekteeritud 
sõidukite puhul 30 kuu jooksul alates 
nimetatud kuupäevast.

Or. en
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Muudatusettepanek 354
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
XII a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

XII a peatükk

SÕIDUKITE KASUTAMINE 
ÜLDKASUTATAVATEL TEEDEL
Artikkel 35 b

1. Sõidukit võib üldkasutatavatel teedel 
kasutada, kui see vastab üldkasutatavatel 
teedel kasutamiseks kehtestatud nõuetele 
mõõtmete, massi, ohutuse, valgustuse ja 
kindlustuse suhtes, ning seda juhib selleks 
kvalifitseeritud isik, kellel on ühtne 
Euroopa juhiluba seda tüüpi sõiduki 
juhtimiseks.
2. Kui sõiduk ei vasta üldkasutatavatel 
teedel kasutamiseks kehtestatud nõuetele, 
määratletakse see kui „eritransport” ning 
korraldatakse sellele vastav transport või 
saatesõiduk.

Or. nl

Muudatusettepanek 355
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks artikli 36 lõike 1 kohasele 
hindamisele võtab liikmesriik põhjalikult 
arvesse ka tüübikinnitusasutuse järeldusi.

Or. en
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Muudatusettepanek 356
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. I lisas loetletud OECD katsestandardite 
põhjal koostatud täielikke katsearuandeid, 
mis on heaks kiidetud vastavalt OECD 
üldeeskirjadele, võib kasutada 
alternatiivina käesoleva määruse või eraldi 
määruste alusel koostatud 
katsearuannetele.

2. I lisas loetletud OECD katsestandardite
vm samaväärsete standardite põhjal 
koostatud katsearuandeid võib kasutada 
alternatiivina käesoleva määruse või eraldi 
määruste alusel koostatud 
katsearuannetele. Vastavalt tootja valikule 
võib konkreetse tüübikinnituse väljastada 
tüübikinnitusasutus või vajadusel OECD.

Or. en

Selgitus

Eraldi EÜ heakskiit, mille väljastab tüübikinnitusasutus, on juba praegu kohustuslik, selleks 
et saada täielikku tüübikinnitust kogu sõidukile. Kui OECD heakskiit muutub kohustuslikuks, 
tekitatakse sellega kahekordne kinnitamisprotseduur, mis on väga kulukas (ühel traktoritüübil 
võib olla kuni 2-3 kabiini). OECD ei ole ELi asutus ja oma lõpliku heakskiidu andval 
koordinatsioonikeskusel ei ole mingit pistmist tüübikinnitusasutusega. Tootjaid ei saa sundida 
eraldama täiendavaid ressursse OECD jaoks.

Muudatusettepanek 357
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. I lisas loetletud OECD katsestandardite 
põhjal koostatud täielikke katsearuandeid, 
mis on heaks kiidetud vastavalt OECD 
üldeeskirjadele, võib kasutada 
alternatiivina käesoleva määruse või eraldi 
määruste alusel koostatud 
katsearuannetele.

2. I lisas loetletud OECD katsestandardite
vm samaväärse standardi põhjal koostatud 
katsearuandeid võib kasutada alternatiivina 
käesoleva määruse või eraldi määruste 
alusel koostatud katsearuannetele.
Vastavalt tootja valikule võib konkreetse 
tüübikinnituse väljastada 
tüübikinnitusasutus või vajadusel OECD.

Or. en
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Muudatusettepanek 358
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
XVI peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
kättesaadavus

Traktorite remondi- ja hooldusteabe 
kättesaadavus

Or. en

Selgitus

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni uuringu kohaselt, kus nõutakse spetsiaalseid õigusakte 
põllu- ja metsatöömasinate remondi- ja hooldusteabe kohta, ning järgides proportsionaalsuse 
põhimõtet, peaksid remondi- ja hooldusteabega seotud kohustused kehtima ainult traktorite 
ning mitte R-kategooria (haagised) ja S-kategooria (pukseeritavad vahetatavad masinad) 
kohta, sest viimaseid toodetakse eranditult väikestes kogustes, arvukate eri mudelitena ja 
peamiselt VKEde poolt.

Muudatusettepanek 359
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
XVI peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
kättesaadavus

Traktorite remondi- ja hooldusteabe 
kättesaadavus

Or. en

Muudatusettepanek 360
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
XVI peatükk – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõidukite remondi- ja hooldusteabe 
kättesaadavus

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 361
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 47 välja jäetud
Tootjate kohustused
1. Tootjad tagavad sõltumatutele 
ettevõtjatele sõidukite remonditeabe 
piiranguteta ja standardses vormis 
kättesaadavuse, esitades selle veebilehel 
kergesti ligipääsetavalt ja operatiivselt. 
Eelkõige tuleb teave teha kättesaadavaks 
viisil, mis ei ole diskrimineeriv volitatud 
edasimüüjate ja remonditöökodadega 
võrreldes.
See teave peab sisaldama sõidukitele 
osade või seadmete paigaldamiseks 
nõutavat teavet.
2. Tootjad teevad koolitusmaterjalid 
kättesaadavaks sõltumatutele ettevõtjatele 
ning volitatud edasimüüjatele ja 
remonditöökodadele.
3. Lõikes 1 märgitud teave sisaldab 
vähemalt kõike järgmist:
a) ühetähenduslik sõiduki 
valmistajatehase tähis;
b) hoolduskäsiraamatud koos remondi- ja 
hooldusdokumentidega;
c) tehnilised käsiraamatud;
d) komponentide ja diagnostika andmed 



AM\881687ET.doc 35/69 PE475.768v01-00

ET

(näiteks mõõtmiste minimaalsed ja 
maksimaalsed teoreetilised väärtused);
e) elektriskeemid;
f) diagnostilised veakoodid, sealhulgas 
tootjate erikoodid;
g) sõiduki tüübi suhtes kohaldatav 
tarkvara kalibreerimise 
identifitseerimisnumber;
h) teave omandiõigusega kaitstud 
vahendite ja seadmete kohta ning nende 
kaudu esitatav teave;
i) varasemad andmed ja kahepoolse 
järelevalve ja katsetuste andmed;
j) tööühikud.
4. Teatava sõidukitootja turustussüsteemi 
kuuluvaid volitatud edasimüüjaid või 
remonditöökodasid loetakse käesoleva 
määruse tähenduses sõltumatuteks 
ettevõtjateks, kui nad osutavad remondi-
või hooldusteenuseid sõidukitele, mille 
tootjate turustussüsteemi nad ei kuulu.
5. Sõidukite remondi- ja hooldusteave 
peab olema alati kättesaadav, välja 
arvatud teabesüsteemi hooldamise ajal.
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6. Pardadiagnostikasüsteemiga ühilduvate 
vahetus- või teenindusosade ning 
diagnostikavahendite ja katseseadmete 
tootmiseks ja teenindamiseks esitavad 
tootjad asjakohase teabe 
pardadiagnostikasüsteemide ning 
sõidukite remondi ja hoolduse kohta 
mittediskrimineerival viisil igale 
koostisosade, diagnostikavahendite või 
katsetamisseadmete tootjale või 
remontijale, kes sellest huvitatud on.
7. Kui eesmärk on konstrueerida ja toota 
autovarustust alternatiivset kütust 
kasutavatele traktoritele, esitavad tootjad 
asjakohase teabe 
pardadiagnostikasüsteemide ning 
sõidukite remondi ja hoolduse kohta 
mittediskrimineerival viisil igale 
alternatiivseid kütuseid kasutavate 
sõidukite seadmete tootjale, paigaldajale 
või remontijale, kes on sellest huvitatud.
8. ELi või siseriikliku tüübikinnituse 
taotlemisel esitab tootja 
tüübikinnitusasutusele tõendid, et on 
täidetud käesoleva määruse nõuded 
seoses käesolevas artiklis nõutud teabega.
Kui see teave ei ole kättesaadav või ei 
vasta veel käesolevale määrusele ja selle 
rakendusmeetmetele, esitab tootja selle 
kuue kuu jooksul alates tüübikinnituse 
kuupäevast.
9. Kui selle aja jooksul nõuete täitmise 
kohta tõendeid ei esitata, võtab 
tüübikinnitusasutus viivitamata 
asjakohased meetmed täitmise 
tagamiseks.
10. Tootja muudab ja täiendab oma 
veebilehtedel avaldatud sõidukite 
remondi- ja hooldusteavet samal ajal, kui 
see tehakse kättesaadavaks volitatud 
remonditöökodadele.
11. Kui sõiduki remondi- ja 
hooldusdokumente hoitakse sõiduki tootja 
või tema esindaja keskandmebaasis, peab 
sõltumatutel remonditöökodadel olema 
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neile dokumentidele tasuta juurdepääs ja 
võimalus sisestada teavet tehtud remondi-
ja hooldustööde kohta.
12. Komisjoni volitatakse vastavalt 
artiklile 57 vastu võtma delegeeritud 
õigusakt, milles sätestatakse 
üksikasjalikud nõuded seoses 
juurdepääsuga remondi- ja 
hooldusteabele, eelkõige tehnilised 
tingimused selle kohta, kuidas sõiduki 
remondi- ja hooldusteavet tuleb esitada.

Or. en

Muudatusettepanek 362
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjad tagavad sõltumatutele ettevõtjatele
sõidukite remonditeabe piiranguteta ja 
standardses vormis kättesaadavuse, 
esitades selle veebilehel kergesti 
ligipääsetavalt ja operatiivselt. Eelkõige 
tuleb teave teha kättesaadavaks viisil, mis 
ei ole diskrimineeriv volitatud 
edasimüüjate ja remonditöökodadega 
võrreldes.

Tootjad tagavad volitatud edasimüüjatele 
ja remonditöökodadele ning sõltumatutele 
ettevõtjatele traktorite remondi- ja 
hooldusteabe ühesuguse kättesaadavuse, 
esitades selle veebilehel standardses 
vormis, kergesti ligipääsetavalt ja 
operatiivselt. Eelkõige tuleb teave teha 
kättesaadavaks viisil, mis ei ole 
diskrimineeriv volitatud edasimüüjate ja 
remonditöökodadega võrreldes.

Or. en

Selgitus

Sõltumatud ettevõtjad peavad standardses vormis saama kätte sama teabe, mis antakse 
volitatud edasimüüjatele ja remonditöökodadele, nii et ei oleks tegu diskrimineerimisega.
Muudatusettepaneku eesmärk on rõhutada, et kõik ettevõtjad on tootja ees võrdsed. Antav 
teave on loetletud artikli 47 lõikes 3.

Muudatusettepanek 363
Malcolm Harbour
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjad tagavad sõltumatutele ettevõtjatele 
sõidukite remonditeabe piiranguteta ja 
standardses vormis kättesaadavuse, 
esitades selle veebilehel kergesti 
ligipääsetavalt ja operatiivselt. Eelkõige 
tuleb teave teha kättesaadavaks viisil, mis 
ei ole diskrimineeriv volitatud 
edasimüüjate ja remonditöökodadega 
võrreldes.

Tootjad tagavad volitatud edasimüüjatele, 
remonditöökodadele ja sõltumatutele 
ettevõtjatele sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe võrdse kättesaadavuse, 
esitades selle veebilehel standardses 
vormis, kergesti ligipääsetavalt ja 
operatiivselt. See juurdepääs tagatakse 
mittediskrimineerivalt. Turvalisuse ja 
keskkonnamõju kontrolli süsteemide 
toimimise seisukohalt oluline tarkvara 
piirdub remondi ja hooldusega, mistõttu 
see ei hõlma tarkvara näitajate ja 
andmekogumite muutmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 364
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Kuni komisjon ei ole vastu võtnud 
ühist standardit sõltumatutele ettevõtjatele 
esitatava teabe osas, on see järjepidevalt 
kättesaadav ja töödeldav mõistlike 
pingutustega.

Or. en

Selgitus

Põhimõtted üleminekumeetmeteks, mida tuleks kohaldada enne seda, kui komisjon võtab vastu 
ühise standardi.
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Muudatusettepanek 365
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See teave peab sisaldama sõidukitele osade 
või seadmete paigaldamiseks nõutavat 
teavet.

See teave peab sisaldama traktoritele osade 
või seadmete paigaldamiseks nõutavat 
teavet.

Or. en

Selgitus

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni uuringu kohaselt, kus nõutakse spetsiaalseid õigusakte 
põllu- ja metsatöömasinate remondi- ja hooldusteabe kohta, ning järgides proportsionaalsuse 
põhimõtet, peaksid remondi- ja hooldusteabega seotud kohustused kehtima ainult traktorite 
ning mitte R-kategooria (haagised) ja S-kategooria (pukseeritavad vahetatavad masinad) 
kohta, sest viimaseid toodetakse eranditult väikestes kogustes, arvukate eri mudelitena ja 
peamiselt VKEde poolt.

Muudatusettepanek 366
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See teave peab sisaldama sõidukitele osade 
või seadmete paigaldamiseks nõutavat 
teavet.

See teave peab sisaldama traktoritele osade 
või seadmete paigaldamiseks nõutavat 
teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kuni komisjon ei ole vastu võtnud 
ühist standardit sõltumatutele ettevõtjatele 
esitatava teabe osas, on see järjepidevalt 
kättesaadav ja töödeldav mõistlike 
pingutustega.

Or. en

Selgitus

Põhimõtted üleminekumeetmeteks, mida tuleks kohaldada enne seda, kui komisjon võtab vastu 
ühise standardi.

Muudatusettepanek 368
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootjad teevad koolitusmaterjalid 
kättesaadavaks sõltumatutele ettevõtjatele 
ning volitatud edasimüüjatele ja 
remonditöökodadele.

2. Tootjad teevad koolitusmaterjalid ja 
nendega seotud vajalikud vahendid, välja 
arvatud tarkvara näitajate ja 
andmekogumite muutmiseks,
kättesaadavaks sõltumatutele ettevõtjatele 
ning volitatud edasimüüjatele ja 
remonditöökodadele. Samuti pakuvad 
tootjad neile piisavat koolitust seoses 
tarkvara allalaadimise ning diagnostiliste 
veakoodide haldamisega.

Or. en

Selgitus

Iga ettevõtja (volitatud või sõltumatu) ei saa tarkvara muuta. See oleks tarkvara rikkumine.
Ainult tootjal on õigus ja kohustus tarkvara kallal töötada. Ettevõtjad võivad alla laadida 
vaid tarkvara konkreetse traktori mooduli kohta.

Muudatusettepanek 369
Amalia Sartori
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootjad teevad koolitusmaterjalid 
kättesaadavaks sõltumatutele ettevõtjatele 
ning volitatud edasimüüjatele ja 
remonditöökodadele.

2. Tootjad teevad koolitusmaterjalid ja 
nendega seotud vajalikud vahendid, välja 
arvatud tarkvara näitajate ja 
andmekogumite muutmiseks,
kättesaadavaks sõltumatutele ettevõtjatele 
ning volitatud edasimüüjatele ja 
remonditöökodadele. Samuti pakuvad 
tootjad neile piisavat koolitust seoses 
tarkvara allalaadimise ning diagnostiliste 
veakoodide haldamisega.

Or. en

Selgitus

Iga ettevõtja (volitatud või sõltumatu) ei saa tarkvara muuta. See oleks tarkvara rikkumine.
Ainult tootjal on õigus ja kohustus tarkvara kallal töötada. Ettevõtjad võivad alla laadida 
vaid tarkvara konkreetse traktori mooduli kohta.

Muudatusettepanek 370
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootjad teevad koolitusmaterjalid 
kättesaadavaks sõltumatutele ettevõtjatele
ning volitatud edasimüüjatele ja 
remonditöökodadele.

2. Tootjad teevad koolitusmaterjalid ja 
vajalikud vahendid (välja arvatud 
tarkvara näitajate ja andmekogumite 
muutmiseks) kättesaadavaks ühtviisi nii 
volitatud edasimüüjatele, 
remonditöökodadele kui ka sõltumatutele 
ettevõtjatele.

Or. en
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Muudatusettepanek 371
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selleks et tagada sõiduki 
kasutusohutus ja keskkonnakaitse, 
määrab pädev riigiasutus kindlaks ja 
kehtestab standardi remonditöökodade 
kvaliteedi ja suutlikkuse 
sertifitseerimiseks. Konkreetset ja piisavat 
koolitust peavad andma tootjad mõistliku 
tasu eest.

Or. en

Selgitus

Traktor on väga keerukas ja mittestandardne toode; lisaks on turul tuhandeid erinevaid 
traktorite mudeleid. Traktorite remontimiseks ei piisa käsiraamatust või veebisaidist. Tootjad 
tegelevadki juba volitatud remonditöökodade tehniliste oskuste kontrollimisega ning annavad 
neile vastavat koolitust. Sertifitseerida tuleks ka sõltumatute ettevõtjate suutlikkust ja 
kvaliteeti.

Muudatusettepanek 372
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selleks et tagada sõiduki 
kasutusohutus ja keskkonnakaitse, 
määrab pädev riigiasutus kindlaks ja 
kehtestab standardi remonditöökodade 
kvaliteedi ja suutlikkuse 
sertifitseerimiseks. Konkreetset ja piisavat 
koolitust peavad andma tootjad mõistliku 
tasu eest.

Or. en
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Selgitus

Traktor on väga keerukas ja mittestandardne toode; lisaks on turul tuhandeid erinevaid 
traktorite mudeleid. Traktorite remontimiseks ei piisa käsiraamatust või veebisaidist. Tootjad 
tegelevadki juba volitatud remonditöökodade tehniliste oskuste kontrollimisega ning annavad 
neile vastavat koolitust. Sertifitseerida tuleks ka sõltumatute ettevõtjate suutlikkust ja 
kvaliteeti.

Muudatusettepanek 373
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Selleks et tagada sõiduki turvalisus ja 
vastavus keskkonnanõuetele, kehtestab 
pädev riigiasutus standardi 
remonditöökodade kvaliteedi ja 
suutlikkuse sertifitseerimiseks. 
Konkreetset ja piisavat koolitust peavad 
andma tootjad mõistliku tasu eest.

Or. en

Muudatusettepanek 374
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 märgitud teave sisaldab
vähemalt kõike järgmist:

3. Lõikes 1 märgitud teave sisaldab kõike 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Määruse eelnõu juurde kuuluv mõjuhinnang ei käsitle remondi- ja hooldusteavet. See ei ole 
kooskõlas Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud aruka reguleerimise põhimõtetega.
Autodele ja tarbesõidukitele kohaldatava remondi- ja hooldusteabe sõna-sõnaline 
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kopeerimine ei ole antud juhul kohane. Nagu rõhutati siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni poolt 
tellitud, remondi- ja hooldusteabele juurdepääsu käsitleva teabedokumendi järeldustes, on 
tarvis spetsiaalseid õigusakte traktorite remondi- ja hooldusteabe kohta, mis oleksid 
kooskõlas traktorite spetsiifikaga.

Muudatusettepanek 375
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 märgitud teave sisaldab
vähemalt kõike järgmist:

3. Lõikes 1 märgitud teave sisaldab kõike 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Loetletud teave ei põhine usaldusväärsel hinnangul. Määruse eelnõu juurde kuuluv 
mõjuhinnang ei käsitle remondi- ja hooldusteavet. See ei ole kooskõlas Euroopa Parlamendi 
poolt hiljuti heaks kiidetud aruka reguleerimise põhimõtetega. Autodele (määrus 715/2007) ja 
tarbesõidukitele (määrus 595/2009) kohaldatava remondi- ja hooldusteabe sõna-sõnaline 
kopeerimine ei ole seetõttu kohane. Nagu rõhutati siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni poolt 
tellitud, remondi- ja hooldusteabele juurdepääsu käsitleva teabedokumendi järeldustes, on 
tarvis spetsiaalseid õigusakte traktorite remondi- ja hooldusteabe kohta, mis oleksid 
kooskõlas traktorite spetsiifikaga.

Muudatusettepanek 376
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) sõiduki tüübi suhtes kohaldatav tarkvara
kalibreerimise identifitseerimisnumber;

g) sõiduki tüübi suhtes kohaldatava
tarkvara osanumber;

Or. en

Selgitus

Tarkvara on sõiduki üks osa, täpselt nagu seda on ka iga riistvara osa (s.o hammasratas või 
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polt). Tarkvaral on konkreetne „osanumber”, millega määratakse kindlaks omadused ja 
sõidukitüübid, kuhu teda võib alla laadida. Selle teabega varustatakse praegu volitatud 
remonditöökodasid.

Muudatusettepanek 377
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) sõiduki tüübi suhtes kohaldatav tarkvara
kalibreerimise identifitseerimisnumber;

g) sõiduki tüübi suhtes kohaldatava
tarkvara osanumber;

Or. en

Selgitus

Tarkvara on sõiduki üks osa, täpselt nagu seda on ka iga riistvara osa (s.o hammasratas või 
polt). Tarkvaral on konkreetne „osanumber”, millega määratakse kindlaks omadused ja 
sõidukitüübid, kuhu teda võib alla laadida. Selle teabega varustatakse praegu volitatud 
remonditöökodasid.

Muudatusettepanek 378
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) sõiduki tüübi suhtes kohaldatav tarkvara
kalibreerimise identifitseerimisnumber;

g) sõiduki tüübi suhtes kohaldatava
tarkvara osanumber;

Or. en

Muudatusettepanek 379
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3 – punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) varasemad andmed ja kahepoolse 
järelevalve ja katsetuste andmed;

i) tehniline teave;

Or. en

Selgitus

Traktorite sektoris kahepoolset järelevalvet ei kohaldata. See on nii põhiliselt seetõttu, et 
vastupidiselt autodele on traktoritel väga palju erinevaid mudeleid ja iga mudelit 
valmistatakse vaid väikeses koguses. Kui autode puhul on selline kulutus õigustatud, siis 
traktorite jaoks oleks tegu ülepaisutatud meetmega. Tootja teeb üldise teabe teatavaks kõigile 
remonditöökodadele, nii volitatutele kui ka sõltumatutele.

Muudatusettepanek 380
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) varasemad andmed ja kahepoolse 
järelevalve ja katsetuste andmed;

i) tehniline teave;

Or. en

Selgitus

Traktorite sektoris kahepoolset järelevalvet ei kohaldata. See on nii põhiliselt seetõttu, et 
vastupidiselt autodele on traktoritel väga palju erinevaid mudeleid ja iga mudelit 
valmistatakse vaid väikeses koguses. Kui autode puhul on selline kulutus õigustatud, siis 
traktorite jaoks oleks tegu ülepaisutatud meetmega. Tootja teeb üldise teabe teatavaks kõigile 
remonditöökodadele, nii volitatutele kui ka sõltumatutele.

Muudatusettepanek 381
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3 – punkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) varasemad andmed ja kahepoolse 
järelevalve ja katsetuste andmed;

i) varasemad andmed, katsetuste andmed ja 
tehniline teave;

Or. en

Muudatusettepanek 382
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) tööühikud. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda nõuet ei esine määrustes 715/2007 ja 595/2009, mis käsitlevad tüübikinnitust ning 
autode ja veoautode remondi- ja hooldusteavet. Tootjad kasutavad tööühikuid tavaliselt 
garantiinõuete haldamiseks. Garantii ei ole seotud sõltumatute ettevõtjatega, seega ei ole 
mingit vajadust seda teavet anda.

Muudatusettepanek 383
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) tööühikud. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Seda nõuet ei esine määrustes 715/2007 ja 595/2009, mis käsitlevad tüübikinnitust ning 
autode ja veoautode remondi- ja hooldusteavet. Tootjad kasutavad tööühikuid tavaliselt 
garantiinõuete haldamiseks. Garantii ei ole seotud sõltumatute ettevõtjatega, seega ei ole 
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mingit vajadust seda teavet anda.

Muudatusettepanek 384
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teatava sõidukitootja turustussüsteemi 
kuuluvaid volitatud edasimüüjaid või 
remonditöökodasid loetakse käesoleva 
määruse tähenduses sõltumatuteks 
ettevõtjateks, kui nad osutavad remondi-
või hooldusteenuseid sõidukitele, mille 
tootjate turustussüsteemi nad ei kuulu.

4. Teatava traktoritootja turustussüsteemi 
kuuluvaid volitatud edasimüüjaid või 
remonditöökodasid loetakse käesoleva 
määruse tähenduses sõltumatuteks 
ettevõtjateks, kui nad osutavad remondi-
või hooldusteenuseid traktoritele, mille 
tootjate turustussüsteemi nad ei kuulu.

Or. en

Muudatusettepanek 385
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teatava sõidukitootja turustussüsteemi 
kuuluvaid volitatud edasimüüjaid või 
remonditöökodasid loetakse käesoleva 
määruse tähenduses sõltumatuteks 
ettevõtjateks, kui nad osutavad remondi-
või hooldusteenuseid sõidukitele, mille 
tootjate turustussüsteemi nad ei kuulu.

4. Teatava traktoritootja turustussüsteemi 
kuuluvaid volitatud edasimüüjaid või 
remonditöökodasid loetakse käesoleva 
määruse tähenduses sõltumatuteks 
ettevõtjateks, kui nad osutavad remondi-
või hooldusteenuseid traktoritele, mille 
tootjate turustussüsteemi nad ei kuulu.

Or. en

Muudatusettepanek 386
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Sõidukite remondi- ja hooldusteave peab 
olema alati kättesaadav, välja arvatud 
teabesüsteemi hooldamise ajal.

5. Traktorite remondi- ja hooldusteave 
peab olema alati kättesaadav, välja arvatud 
teabesüsteemi hooldamise ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 387
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Sõidukite remondi- ja hooldusteave peab 
olema alati kättesaadav, välja arvatud 
teabesüsteemi hooldamise ajal.

5. Traktorite remondi- ja hooldusteave 
peab olema alati kättesaadav, välja arvatud 
teabesüsteemi hooldamise ajal.

Or. en

Muudatusettepanek 388
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Pardadiagnostikasüsteemiga ühilduvate 
vahetus- või teenindusosade ning 
diagnostikavahendite ja katseseadmete 
tootmiseks ja teenindamiseks esitavad 
tootjad asjakohase teabe 
pardadiagnostikasüsteemide ning sõidukite
remondi ja hoolduse kohta 
mittediskrimineerival viisil igale 
koostisosade, diagnostikavahendite või 
katsetamisseadmete tootjale või 
remontijale, kes sellest huvitatud on.

6. Pardadiagnostikasüsteemiga ühilduvate 
vahetus- või teenindusosade ning 
diagnostikavahendite ja katseseadmete 
tootmiseks ja teenindamiseks esitavad 
tootjad asjakohase teabe 
pardadiagnostikasüsteemide ning traktorite
remondi ja hoolduse kohta 
mittediskrimineerival viisil igale 
koostisosade, diagnostikavahendite või 
katsetamisseadmete tootjale või 
remontijale, kes sellest huvitatud on.
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Or. en

Muudatusettepanek 389
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Pardadiagnostikasüsteemiga ühilduvate 
vahetus- või teenindusosade ning 
diagnostikavahendite ja katseseadmete 
tootmiseks ja teenindamiseks esitavad 
tootjad asjakohase teabe 
pardadiagnostikasüsteemide ning sõidukite
remondi ja hoolduse kohta 
mittediskrimineerival viisil igale 
koostisosade, diagnostikavahendite või 
katsetamisseadmete tootjale või 
remontijale, kes sellest huvitatud on.

6. Pardadiagnostikasüsteemiga ühilduvate 
vahetus- või teenindusosade ning 
diagnostikavahendite ja katseseadmete 
tootmiseks ja teenindamiseks esitavad 
tootjad asjakohase teabe 
pardadiagnostikasüsteemide ning traktorite
remondi ja hoolduse kohta 
mittediskrimineerival viisil igale 
koostisosade, diagnostikavahendite või 
katsetamisseadmete tootjale või 
remontijale, kes sellest huvitatud on.

Or. en

Selgitus

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni uuringu kohaselt, kus nõutakse spetsiaalseid õigusakte 
põllu- ja metsatöömasinate remondi- ja hooldusteabe kohta, ning järgides proportsionaalsuse 
põhimõtet, peaksid remondi- ja hooldusteabega seotud kohustused kehtima ainult traktorite 
ning mitte R-kategooria (haagised) ja S-kategooria (pukseeritavad vahetatavad masinad) 
kohta, sest viimaseid toodetakse eranditult väikestes kogustes, arvukate eri mudelitena ja 
peamiselt VKEde poolt.

Muudatusettepanek 390
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Pardadiagnostikasüsteemiga ühilduvate 
vahetus- või teenindusosade ning 
diagnostikavahendite ja katseseadmete 
tootmiseks ja teenindamiseks esitavad 

6. Pardadiagnostikasüsteemiga ühilduvate 
vahetus- või teenindusosade ning 
diagnostikavahendite ja katseseadmete 
tootmiseks ja teenindamiseks esitavad 
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tootjad asjakohase teabe 
pardadiagnostikasüsteemide ning sõidukite
remondi ja hoolduse kohta 
mittediskrimineerival viisil igale 
koostisosade, diagnostikavahendite või 
katsetamisseadmete tootjale või 
remontijale, kes sellest huvitatud on.

tootjad asjakohase teabe 
pardadiagnostikasüsteemide ning traktorite
remondi ja hoolduse kohta 
mittediskrimineerival viisil igale 
koostisosade, diagnostikavahendite või 
katsetamisseadmete tootjale või 
remontijale, kes sellest huvitatud on.

Or. en

Muudatusettepanek 391
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui eesmärk on konstrueerida ja toota 
autovarustust alternatiivset kütust 
kasutavatele traktoritele, esitavad tootjad 
asjakohase teabe 
pardadiagnostikasüsteemide ning sõidukite
remondi ja hoolduse kohta 
mittediskrimineerival viisil igale 
alternatiivseid kütuseid kasutavate 
sõidukite seadmete tootjale, paigaldajale 
või remontijale, kes on sellest huvitatud.

7. Kui eesmärk on konstrueerida ja toota 
autovarustust alternatiivset kütust 
kasutavatele traktoritele, esitavad tootjad 
asjakohase teabe 
pardadiagnostikasüsteemide ning traktorite
remondi ja hoolduse kohta 
mittediskrimineerival viisil igale
alternatiivseid kütuseid kasutavate 
traktorite seadmete tootjale, paigaldajale 
või remontijale, kes on sellest huvitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui eesmärk on konstrueerida ja toota 
autovarustust alternatiivset kütust 
kasutavatele traktoritele, esitavad tootjad 
asjakohase teabe 
pardadiagnostikasüsteemide ning sõidukite

7. Kui eesmärk on konstrueerida ja toota 
autovarustust alternatiivset kütust 
kasutavatele traktoritele, esitavad tootjad 
asjakohase teabe 
pardadiagnostikasüsteemide ning traktorite
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remondi ja hoolduse kohta 
mittediskrimineerival viisil igale 
alternatiivseid kütuseid kasutavate 
sõidukite seadmete tootjale, paigaldajale 
või remontijale, kes on sellest huvitatud.

remondi ja hoolduse kohta 
mittediskrimineerival viisil igale 
alternatiivseid kütuseid kasutavate 
traktorite seadmete tootjale, paigaldajale 
või remontijale, kes on sellest huvitatud.

Or. en

Selgitus

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni uuringu kohaselt, kus nõutakse spetsiaalseid õigusakte 
põllu- ja metsatöömasinate remondi- ja hooldusteabe kohta, ning järgides proportsionaalsuse 
põhimõtet, peaksid remondi- ja hooldusteabega seotud kohustused kehtima ainult traktorite 
ning mitte R-kategooria (haagised) ja S-kategooria (pukseeritavad vahetatavad masinad) 
kohta, sest viimaseid toodetakse eranditult väikestes kogustes, arvukate eri mudelitena ja 
peamiselt VKEde poolt.

Muudatusettepanek 393
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui eesmärk on konstrueerida ja toota 
autovarustust alternatiivset kütust 
kasutavatele traktoritele, esitavad tootjad 
asjakohase teabe 
pardadiagnostikasüsteemide ning sõidukite
remondi ja hoolduse kohta 
mittediskrimineerival viisil igale 
alternatiivseid kütuseid kasutavate 
sõidukite seadmete tootjale, paigaldajale 
või remontijale, kes on sellest huvitatud.

7. Kui eesmärk on konstrueerida ja toota 
autovarustust alternatiivset kütust 
kasutavatele traktoritele, esitavad tootjad 
asjakohase teabe 
pardadiagnostikasüsteemide ning traktorite
remondi ja hoolduse kohta 
mittediskrimineerival viisil igale 
alternatiivseid kütuseid kasutavate 
traktorite seadmete tootjale, paigaldajale 
või remontijale, kes on sellest huvitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 394
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Tootja muudab ja täiendab oma 
veebilehtedel avaldatud sõidukite remondi-
ja hooldusteavet samal ajal, kui see tehakse 
kättesaadavaks volitatud 
remonditöökodadele.

10. Tootja muudab ja täiendab oma 
veebilehtedel avaldatud traktorite remondi-
ja hooldusteavet samal ajal, kui see tehakse 
kättesaadavaks volitatud 
remonditöökodadele.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Tootja muudab ja täiendab oma 
veebilehtedel avaldatud sõidukite remondi-
ja hooldusteavet samal ajal, kui see tehakse 
kättesaadavaks volitatud 
remonditöökodadele.

10. Tootja muudab ja täiendab oma 
veebilehtedel avaldatud traktorite remondi-
ja hooldusteavet samal ajal, kui see tehakse 
kättesaadavaks volitatud 
remonditöökodadele.

Or. en

Muudatusettepanek 396
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Kui sõiduki remondi- ja 
hooldusdokumente hoitakse sõiduki tootja 
või tema esindaja keskandmebaasis, peab 
sõltumatutel remonditöökodadel olema 
neile dokumentidele tasuta juurdepääs ja 
võimalus sisestada teavet tehtud remondi-
ja hooldustööde kohta.

11. Kui traktori remondi- ja 
hooldusdokumente hoitakse traktori tootja 
või tema esindaja keskandmebaasis, peab 
sõltumatutel remonditöökodadel olema 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ja 
mõistliku tasu eest neile dokumentidele 
juurdepääs ja võimalus sisestada teavet 
tehtud remondi- ja hooldustööde kohta.
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Or. en

Selgitus

Kooskõla tagamiseks artikliga 49 tuleb remondi- ja hooldustöid puudutava teabe eest maksta 
mõistlikku tasu.

Muudatusettepanek 397
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Kui sõiduki remondi- ja 
hooldusdokumente hoitakse sõiduki tootja 
või tema esindaja keskandmebaasis, peab 
sõltumatutel remonditöökodadel olema 
neile dokumentidele tasuta juurdepääs ja 
võimalus sisestada teavet tehtud remondi-
ja hooldustööde kohta.

11. Kui traktori remondi- ja 
hooldusdokumente hoitakse traktori tootja 
või tema esindaja keskandmebaasis, peab 
sõltumatutel remonditöökodadel olema 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ja 
mõistliku tasu eest neile dokumentidele 
juurdepääs ja võimalus sisestada teavet 
tehtud remondi- ja hooldustööde kohta.

Or. en

Selgitus

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni uuringu kohaselt, kus nõutakse spetsiaalseid õigusakte 
põllu- ja metsatöömasinate remondi- ja hooldusteabe kohta, ning järgides proportsionaalsuse 
põhimõtet, peaksid remondi- ja hooldusteabega seotud kohustused kehtima ainult traktorite 
ning mitte R-kategooria (haagised) ja S-kategooria (pukseeritavad vahetatavad masinad) 
kohta, sest viimaseid toodetakse eranditult väikestes kogustes, arvukate eri mudelitena ja 
peamiselt VKEde poolt. Kooskõla tagamiseks artikliga 49 tuleb remondi- ja hooldustöid 
puudutava teabe eest maksta mõistlikku tasu.

Muudatusettepanek 398
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Kui sõiduki remondi- ja 11. Kui traktori remondi- ja 
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hooldusdokumente hoitakse sõiduki tootja 
või tema esindaja keskandmebaasis, peab 
sõltumatutel remonditöökodadel olema 
neile dokumentidele tasuta juurdepääs ja 
võimalus sisestada teavet tehtud remondi-
ja hooldustööde kohta.

hooldusdokumente hoitakse traktori tootja 
või tema esindaja keskandmebaasis, peab 
sõltumatutel remonditöökodadel olema 
neile dokumentidele juurdepääs ja 
võimalus sisestada teavet tehtud remondi-
ja hooldustööde kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 399
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
57 vastu võtma delegeeritud õigusakt, 
milles sätestatakse üksikasjalikud nõuded 
seoses juurdepääsuga remondi- ja 
hooldusteabele, eelkõige tehnilised 
tingimused selle kohta, kuidas sõiduki
remondi- ja hooldusteavet tuleb esitada.

12. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
57 vastu võtma delegeeritud õigusakt, 
milles sätestatakse üksikasjalikud nõuded 
seoses juurdepääsuga remondi- ja 
hooldusteabele, eelkõige tehnilised 
tingimused selle kohta, kuidas traktori 
remondi- ja hooldusteavet tuleb esitada.

Komisjon tagab, et esitatud teave ja 
sellega seotud menetlused vastaksid 
mõistlikkuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtetele nii sõidukitüüpide 
müügimahu kui tootja suuruse poolest. 
Erilist tähelepanu tuleks pöörata VKEde 
vajadustele.

Or. en

Selgitus

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni uuringu kohaselt, kus nõutakse spetsiaalseid õigusakte 
põllu- ja metsatöömasinate remondi- ja hooldusteabe kohta, tuleb määruses arvesse võtta 
traktorite ja põllumajandusmasinate valdkonna eripära (üle 50 Euroopa tootja, paljud neist 
VKEd, ning tuhandeid mudeleid, mida sageli toodetakse väikeste partiidena). Tuleb 
rakendada proportsionaalsuse põhimõtet, et teabe juurdepääsetavuse nõue ei tekitaks 
traktorisektorile põhjendamatuid kohustusi ega üle jõu käivaid kulusid, võttes arvesse 
traktorisektori struktuuri.



PE475.768v01-00 56/69 AM\881687ET.doc

ET

Muudatusettepanek 400
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
57 vastu võtma delegeeritud õigusakt, 
milles sätestatakse üksikasjalikud nõuded 
seoses juurdepääsuga remondi- ja 
hooldusteabele, eelkõige tehnilised 
tingimused selle kohta, kuidas sõiduki 
remondi- ja hooldusteavet tuleb esitada.

12. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
57 vastu võtma delegeeritud õigusakt, 
milles sätestatakse üksikasjalikud nõuded 
seoses juurdepääsuga remondi- ja 
hooldusteabele, eelkõige tehnilised 
tingimused selle kohta, kuidas sõiduki 
remondi- ja hooldusteavet tuleb esitada.

Komisjon tagab siiski, et esitatav teave 
ning sellega seotud menetlused oleksid 
eesmärgipärased ega paneks VKEdele 
ebaproportsionaalset koormust; eelkõige 
kindlustab komisjon, et teatavate 
sõidukitüüpide ja mudelite piiratud 
müügimahtu nõuetekohaselt arvesse 
võetaks.

Or. en

Muudatusettepanek 401
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
57 vastu võtma delegeeritud õigusakt, 
milles sätestatakse üksikasjalikud nõuded 
seoses juurdepääsuga remondi- ja 
hooldusteabele, eelkõige tehnilised 
tingimused selle kohta, kuidas sõiduki
remondi- ja hooldusteavet tuleb esitada.

12. Komisjoni volitatakse vastavalt artiklile 
57 vastu võtma delegeeritud õigusakt, 
milles sätestatakse üksikasjalikud nõuded 
seoses juurdepääsuga remondi- ja 
hooldusteabele, eelkõige tehnilised 
tingimused selle kohta, kuidas traktori 
remondi- ja hooldusteavet tuleb esitada.

Or. en
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Selgitus

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni uuringu kohaselt, kus nõutakse spetsiaalseid õigusakte 
põllu- ja metsatöömasinate remondi- ja hooldusteabe kohta, ning järgides proportsionaalsuse 
põhimõtet, peaksid remondi- ja hooldusteabega seotud kohustused kehtima ainult traktorite 
ning mitte R-kategooria (haagised) ja S-kategooria (pukseeritavad vahetatavad masinad) 
kohta, sest viimaseid toodetakse eranditult väikestes kogustes, arvukate eri mudelitena ja 
peamiselt VKEde poolt.

Muudatusettepanek 402
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustuste jagunemine tüübikinnituse 
mitme omaniku vahel

välja jäetud

Järkjärgulise tüübikinnitusmenetluse, 
sealhulgas mitmeastmelise 
tüübikinnitusmenetluse puhul on vastava 
tüübikinnituse eest vastutav tootja 
vastutav ka konkreetse süsteemi, osa, 
eraldi seadmestiku või konkreetse etapiga 
seotud remonditeabe edastamise eest nii 
lõpptootjale kui ka sõltumatutele 
ettevõtjatele.
Lõpptootja vastutab kogu sõidukiga 
seotud teabe andmise eest sõltumatutele 
ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 403
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõpptootja vastutab kogu sõidukiga seotud 
teabe andmise eest sõltumatutele 

Lõpptootja vastutab kogu traktoriga seotud 
teabe andmise eest sõltumatutele 
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ettevõtjatele. ettevõtjatele.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõidukite remondi- ja hooldusteabele 
juurdepääsu tasud

välja jäetud

1. Tootjad võivad võtta käesoleva 
määrusega reguleeritavate sõidukite 
remondi- ja hooldusteabe eest mõistlikku 
ja proportsionaalset tasu.
2. Tasu ei ole mõistlik ja 
proportsionaalne, kui see takistab 
juurdepääsu, kuna ei võta arvesse, mil 
määral sõltumatu ettevõtja seda teavet 
kasutab. Tootjad avaldavad sõidukite 
remondi- ja hooldusteavet iga päev, kord 
kuus ja kord aastas, kusjuures nendele 
andmetele juurdepääsu tasud sõltuvad 
ajavahemikust, mille vältel ligipääsu 
võimaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõidukite remondi- ja hooldusteabele 
juurdepääsu tasud

Traktorite remondi- ja hooldusteabele 
juurdepääsu tasud

Or. en
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Muudatusettepanek 406
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad võivad võtta käesoleva 
määrusega reguleeritavate sõidukite
remondi- ja hooldusteabe eest mõistlikku ja 
proportsionaalset tasu.

1. Tootjad võivad võtta käesoleva 
määrusega reguleeritavate traktorite
remondi- ja hooldusteabe, töövahendite, 
veebisaidile juurdepääsu ja 
koolituskursuste eest mõistlikku ja 
proportsionaalset tasu.

Or. en

Selgitus

Eesmärgiks on rõhutada, mis on vajalik ja mida tootja peab remondi ja hoolduse valdkonnas 
pakkuma. Niisuguse täieliku paketi eest tuleb kõigil ettevõtjatel maksta mõistlikku tasu.

Muudatusettepanek 407
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad võivad võtta käesoleva 
määrusega reguleeritavate sõidukite
remondi- ja hooldusteabe eest mõistlikku ja 
proportsionaalset tasu.

1. Tootjad võivad võtta käesoleva 
määrusega reguleeritavate traktorite
remondi- ja hooldusteabe, töövahendite ja 
veebisaidile juurdepääsu eest mõistlikku 
ja proportsionaalset tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 408
Pier Antonio Panzeri
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tootjad võivad võtta käesoleva 
määrusega reguleeritavate sõidukite 
remondi- ja hooldusteabe eest mõistlikku ja 
proportsionaalset tasu.

1. Tootjad võivad võtta käesoleva 
määrusega reguleeritavate sõidukite 
remondi- ja hooldusteabe, töövahendite ja 
koolituskursuste eest mõistlikku ja 
proportsionaalset tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tasu ei ole mõistlik ja proportsionaalne, 
kui see takistab juurdepääsu, kuna ei võta 
arvesse, mil määral sõltumatu ettevõtja 
seda teavet kasutab. Tootjad avaldavad 
sõidukite remondi- ja hooldusteavet iga 
päev, kord kuus ja kord aastas, kusjuures 
nendele andmetele juurdepääsu tasud 
sõltuvad ajavahemikust, mille vältel 
ligipääsu võimaldatakse.

2. Tasu ei ole mõistlik ja proportsionaalne, 
kui see takistab juurdepääsu, kuna ei võta 
arvesse, mil määral sõltumatu ettevõtja 
seda teavet kasutab. Tootjad avaldavad 
traktorite remondi- ja hooldusteavet iga 
päev, kord kuus ja kord aastas, kusjuures 
nendele andmetele juurdepääsu tasud 
sõltuvad ajavahemikust, mille vältel 
ligipääsu võimaldatakse.

Or. en

Selgitus

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni uuringu kohaselt, kus nõutakse spetsiaalseid õigusakte 
põllu- ja metsatöömasinate remondi- ja hooldusteabe kohta, ning järgides proportsionaalsuse 
põhimõtet, peaksid remondi- ja hooldusteabega seotud kohustused kehtima ainult traktorite 
ning mitte R-kategooria (haagised) ja S-kategooria (pukseeritavad vahetatavad masinad) 
kohta, sest viimaseid toodetakse eranditult väikestes kogustes, arvukate eri mudelitena ja 
peamiselt VKEde poolt.

Muudatusettepanek 410
Malcolm Harbour, Amalia Sartori
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tasu ei ole mõistlik ja proportsionaalne, 
kui see takistab juurdepääsu, kuna ei võta 
arvesse, mil määral sõltumatu ettevõtja 
seda teavet kasutab. Tootjad avaldavad 
sõidukite remondi- ja hooldusteavet iga 
päev, kord kuus ja kord aastas, kusjuures 
nendele andmetele juurdepääsu tasud 
sõltuvad ajavahemikust, mille vältel 
ligipääsu võimaldatakse.

2. Tasu ei ole mõistlik ja proportsionaalne, 
kui see takistab juurdepääsu, kuna ei võta 
arvesse, mil määral sõltumatu ettevõtja 
seda teavet kasutab. Tootjad avaldavad 
traktorite remondi- ja hooldusteavet iga 
päev, kord kuus ja kord aastas, kusjuures 
nendele andmetele juurdepääsu tasud 
sõltuvad ajavahemikust, mille vältel 
ligipääsu võimaldatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 411
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad karistusi 
käsitlevad sätted, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral 
tootjate poolt, ning võtavad kõik vajalikud 
meetmed nende rakendamise tagamiseks. 
Karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teevad kõnealused sätted 
komisjonile teatavaks hiljemalt [6 kuud
pärast käesoleva määruse avaldamist] ja 
teavitavad teda viivitamatult kõikidest 
hilisematest neid sätteid mõjutavatest 
muudatustest.

1. Liikmesriigid kehtestavad karistusi 
käsitlevad sätted, mida kohaldatakse 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral 
tootjate poolt, ning võtavad kõik vajalikud 
meetmed nende rakendamise tagamiseks. 
Karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teevad kõnealused sätted 
komisjonile teatavaks hiljemalt [24 kuud
pärast käesoleva määruse avaldamist] ja 
teavitavad teda viivitamatult kõikidest 
hilisematest neid sätteid mõjutavatest 
muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 412
Pier Antonio Panzeri
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 57 a (uus)
Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmine
Komisjon võtab artikli 7 lõikes 4, artikli 8 
lõikes 4, artikli 9 lõikes 5, artikli 18 lõikes 
6, artikli 38 lõigetes 1–3, artikli 47 lõikes 
10, artikli 51 lõikes 8 ning artiklis 56 
osutatud delegeeritud õigusaktid vastu 30. 
juuniks 2013.

Or. en

Muudatusettepanek 413
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tüübikinnitusasutused jätkavad ELi 
tüübikinnituse laienduste andmist 
nimetatud sõidukitele, süsteemidele, 
osadele või eraldi seadmestikele direktiivi 
2003/37/EÜ ja teiste artikli 56 lõikes 2
loetletud direktiivide alusel.

2. Tüübikinnitusasutused jätkavad ELi 
tüübikinnituse laienduste andmist 
nimetatud sõidukitele, süsteemidele, 
osadele või eraldi seadmestikele direktiivi 
2003/37/EÜ ja teiste artikli 62 lõikes 1
loetletud direktiivide alusel.

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2003/37/EÜ üksikdirektiive kasutatakse kehtivate tüübikinnituste laienduste 
andmiseks. Oleks väga eksitav kasutada „uusi” delegeeritud õigusakte „vana” raamdirektiivi 
raames, sest üksikdirektiivide ja delegeeritud aktide vahel ei ole üks-ühest vastavust.

Muudatusettepanek 414
Amalia Sartori
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tüübikinnitusasutused jätkavad ELi 
tüübikinnituse laienduste andmist 
nimetatud sõidukitele, süsteemidele, 
osadele või eraldi seadmestikele direktiivi 
2003/37/EÜ ja teiste artikli 56 lõikes 2
loetletud direktiivide alusel.

2. Tüübikinnitusasutused jätkavad ELi 
tüübikinnituse laienduste andmist 
nimetatud sõidukitele, süsteemidele, 
osadele või eraldi seadmestikele direktiivi 
2003/37/EÜ ja teiste artikli 62 lõikes 1
loetletud direktiivide alusel.

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2003/37/EÜ üksikdirektiive kasutatakse kehtivate tüübikinnituste laienduste 
andmiseks. Oleks väga eksitav kasutada „uusi” delegeeritud õigusakte „vana” raamdirektiivi 
raames, sest üksikdirektiivide ja delegeeritud aktide vahel ei ole üks-ühest vastavust.

Muudatusettepanek 415
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väljaspool teid kasutatavad liikurmasinad
Komisjon esitab [3. jaanuariks 2013] 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepaneku liikmesriikide seaduste 
ühtlustamise kohta väljaspool teid
kasutatavatele liikurmasinatele, nende 
süsteemidele ja osadele kohaldatavate 
tehniliste nõuete valdkonnas, et tagada 
maanteel kõrge liiklusohutuse tase, võttes 
arvesse ka kehtivaid asjaomaseid 
ühenduse õigusakte. 

Or. en

Muudatusettepanek 416
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiiv 2003/37/EÜ ning direktiivid 
74/347/EMÜ, 76/432/EMÜ, 76/763/EMÜ, 
77/537/EMÜ, 78/764/EMÜ, 80/720/EMÜ, 
86/297/EMÜ, 86/298/EMÜ, 86/415/EMÜ, 
87/402/EMÜ, 2000/25/EÜ, 2009/57/EÜ, 
2009/58/EÜ, 2009/59/EÜ, 2009/60/EÜ, 
2009/61/EÜ, 2009/63/EÜ, 2009/64/EÜ, 
2009/66/EÜ, 2009/68/EÜ; 2009/75/EÜ, 
2009/76/EÜ ja 2009/144/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2014.

1. Direktiiv 2003/37/EÜ ning direktiivid 
74/347/EMÜ, 76/432/EMÜ, 76/763/EMÜ, 
77/537/EMÜ, 78/764/EMÜ, 80/720/EMÜ, 
86/297/EMÜ, 86/298/EMÜ, 86/415/EMÜ, 
87/402/EMÜ, 2000/25/EÜ, 2009/57/EÜ, 
2009/58/EÜ, 2009/59/EÜ, 2009/60/EÜ, 
2009/61/EÜ, 2009/63/EÜ, 2009/64/EÜ, 
2009/66/EÜ, 2009/68/EÜ; 2009/75/EÜ, 
2009/76/EÜ ja 2009/144/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates artikli 64 lõikes 2 
nimetatud kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas muudetud artikli 64 lõikega 2 (muudatusettepanek 22).

Muudatusettepanek 417
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiiv 2003/37/EÜ ning direktiivid 
74/347/EMÜ, 76/432/EMÜ, 76/763/EMÜ, 
77/537/EMÜ, 78/764/EMÜ, 80/720/EMÜ, 
86/297/EMÜ, 86/298/EMÜ, 86/415/EMÜ, 
87/402/EMÜ, 2000/25/EÜ, 2009/57/EÜ, 
2009/58/EÜ, 2009/59/EÜ, 2009/60/EÜ, 
2009/61/EÜ, 2009/63/EÜ, 2009/64/EÜ, 
2009/66/EÜ, 2009/68/EÜ; 2009/75/EÜ, 
2009/76/EÜ ja 2009/144/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2014.

1. Direktiiv 2003/37/EÜ ning direktiivid 
74/347/EMÜ, 76/432/EMÜ, 76/763/EMÜ, 
77/537/EMÜ, 78/764/EMÜ, 80/720/EMÜ, 
86/297/EMÜ, 86/298/EMÜ, 86/415/EMÜ, 
87/402/EMÜ, 2000/25/EÜ, 2009/57/EÜ, 
2009/58/EÜ, 2009/59/EÜ, 2009/60/EÜ, 
2009/61/EÜ, 2009/63/EÜ, 2009/64/EÜ,
2009/66/EÜ, 2009/68/EÜ; 2009/75/EÜ, 
2009/76/EÜ ja 2009/144/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates artiklis 64 nimetatud 
asjaomastest kuupäevadest.

Or. en
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Muudatusettepanek 418
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Direktiiv 2003/37/EÜ ning direktiivid 
74/347/EMÜ, 76/432/EMÜ, 76/763/EMÜ, 
77/537/EMÜ, 78/764/EMÜ, 80/720/EMÜ, 
86/297/EMÜ, 86/298/EMÜ, 86/415/EMÜ, 
87/402/EMÜ, 2000/25/EÜ, 2009/57/EÜ, 
2009/58/EÜ, 2009/59/EÜ, 2009/60/EÜ, 
2009/61/EÜ, 2009/63/EÜ, 2009/64/EÜ, 
2009/66/EÜ, 2009/68/EÜ; 2009/75/EÜ, 
2009/76/EÜ ja 2009/144/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates 1. jaanuarist 2014.

1. Direktiiv 2003/37/EÜ ning direktiivid 
74/347/EMÜ, 76/432/EMÜ, 76/763/EMÜ, 
77/537/EMÜ, 78/764/EMÜ, 80/720/EMÜ, 
86/297/EMÜ, 86/298/EMÜ, 86/415/EMÜ, 
87/402/EMÜ, 2000/25/EÜ, 2009/57/EÜ, 
2009/58/EÜ, 2009/59/EÜ, 2009/60/EÜ, 
2009/61/EÜ, 2009/63/EÜ, 2009/64/EÜ, 
2009/66/EÜ, 2009/68/EÜ; 2009/75/EÜ, 
2009/76/EÜ ja 2009/144/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates artikli 64 lõikes 2 
nimetatud kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas muudetud artikli 64 lõikega 2 (muudatusettepanek 22).

Muudatusettepanek 419
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2014.

Seda kohaldatakse:

Or. en

Muudatusettepanek 420
Malcolm Harbour, Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2014.

Tootja taotlusel kohaldavad liikmesriigid 
käesolevat määrust uutele 
sõidukitüüpidele alates viimase antud 
sõidukite kategooriale kohaldatava 
delegeeritud akti jõustumise kuupäevast, 
kuid mitte varem kui 1. jaanuarist 2014.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2014.

Seda kohaldatakse:

a) uut tüüpi sõidukitele alates 1. 
jaanuarist 2014, kuid mitte enne kahe 
aasta möödumist viimase antud sõidukite 
kategooriale kohaldatava delegeeritud 
akti jõustumise kuupäevast;
b) kõigile uutele sõidukitele alates 1. 
jaanuarist 2018, kuid mitte enne nelja 
aasta möödumist viimase antud sõidukite 
kategooriale kohaldatava delegeeritud 
akti jõustumise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Direktiivis 2003/37/EÜ kavandatud järkjärguline lähenemine, kus uued tüübikinnitused 
jagatakse alates turule viimisest, sobiks uute menetlustega kohandamisel kõige paremini, ilma 
et see tekitaks tõsisemaid viivitusi. See aitaks täiendavalt vältida segadusi seoses heitgaase 
käsitlevate õigusaktide üleminekuklauslitega. Käesolevat määrust tuleks kohaldada järk-
järgult, kõigepealt uutele ja seejärel olemasolevatele tüübikinnitustele.
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Muudatusettepanek 422
Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2014.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 
2015.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uut tüüpi sõidukitele alates 1. 
jaanuarist 2014, kuid mitte enne kahe 
aasta möödumist viimase antud sõidukite 
kategooriale kohaldatava delegeeritud 
akti jõustumise kuupäevast;

Or. en

Selgitus

Direktiivis 2003/37/EÜ kavandatud järkjärguline lähenemine, kus tüübikinnitused jagatakse 
alates turule viimisest, sobiks uute menetlustega kohandamisel kõige paremini, ilma et see 
tekitaks tõsisemaid viivitusi. See aitaks täiendavalt vältida segadusi seoses heitgaase 
käsitlevate õigusaktide üleminekuklauslitega. Käesolevat määrust tuleks kohaldada järk-
järgult, kõigepealt uutele ja seejärel olemasolevatele tüübikinnitustele.

Muudatusettepanek 424
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kõigile uutele sõidukitele alates 1. 
jaanuarist 2018, kuid mitte enne nelja 
aasta möödumist viimase antud sõidukite 
kategooriale kohaldatava delegeeritud 
akti jõustumise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Direktiivis 2003/37/EÜ kavandatud järkjärguline lähenemine, kus tüübikinnitused jagatakse 
alates turule viimisest, sobiks uute menetlustega kohandamisel kõige paremini, ilma et see 
tekitaks tõsisemaid viivitusi. See aitaks täiendavalt vältida segadusi seoses heitgaase 
käsitlevate õigusaktide üleminekuklauslitega. Käesolevat määrust tuleks kohaldada järk-
järgult, kõigepealt uutele ja seejärel olemasolevatele tüübikinnitustele.

Muudatusettepanek 425
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohaldavad käesolevat 
määrust uut tüüpi sõidukitele kahe aasta 
möödumisel viimase antud sõidukite 
kategooriale kohaldatava delegeeritud 
akti jõustumise kuupäevast;

Or. en

Muudatusettepanek 426
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 2 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohaldavad käesolevat 
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määrust kõigile uutele sõidukitele nelja 
aasta möödumisel viimase delegeeritud 
akti jõustumise kuupäevast.

Or. en


