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Muudatusettepanek 16
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV

milles käsitletakse mootorsõidukite ja 
nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2009/40/EÜ

milles käsitletakse mootorsõidukite ja 
nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2009/40/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva akti eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 17
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV,

milles käsitletakse mootorsõidukite ja 
nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2009/40/EÜ

milles käsitletakse mootorsõidukite ja 
nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2009/40/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)
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Or. fr

Muudatusettepanek 18
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liidus on sõidukite ohutuse valdkonnas 
vastu võetud mitmeid tehnilisi standardeid 
ja nõudeid. Siiski on korralise 
tehnoülevaatusega vaja tagada, et pärast 
sõidukite turulelaskmist vastavad need 
kogu kasutusaja jooksul 
ohutusstandarditele. Kõnealust korda 
tuleks kohaldada nende
sõidukikategooriate suhtes, mis on 
kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. märtsi 2002. aasta direktiiviga 
2002/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste 
mootorsõidukite tüübikinnituse kohta, 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 92/61/EMÜ, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta 
direktiiviga 2007/46/EÜ, millega 
kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja 
nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks 
mõeldud süsteemide, osade ja eraldi 
seadmestike kinnituse kohta, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta 
direktiiviga 2003/37/EÜ põllu- või 
metsamajanduslike traktorite, nende 
haagiste ja pukseeritavate vahetatavate 
masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud 
süsteemide, nende osade ja eraldi 
seadmestike tüübikinnituse andmise kohta 
ja direktiivi 74/150/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta).

(4) Liidus on sõidukite ohutuse valdkonnas 
vastu võetud mitmeid tehnilisi standardeid 
ja nõudeid. Siiski on korralise 
tehnoülevaatusega vaja tagada, et pärast 
sõidukite turulelaskmist vastavad need 
kogu kasutusaja jooksul 
ohutusstandarditele. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama riigisisesed nõuded seoses 
selliste sõidukikategooriate
tehnoülevaatusega, mis on kindlaks 
määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. märtsi 2002. aasta direktiiviga 
2002/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste 
mootorsõidukite tüübikinnituse kohta, 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 92/61/EMÜ. Kõnealust korda 
tuleks kohaldada nende 
sõidukikategooriate suhtes, mis on 
kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 5. septembri 2007. aasta
direktiiviga 2007/46/EÜ, millega 
kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja 
nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks 
mõeldud süsteemide, osade ja eraldi 
seadmestike kinnituse kohta, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta 
direktiiviga 2003/37/EÜ põllu- või 
metsamajanduslike traktorite, nende 
haagiste ja pukseeritavate vahetatavate 
masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud 
süsteemide, nende osade ja eraldi 
seadmestike tüübikinnituse andmise kohta 
ja direktiivi 74/150/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta).

Or. fr
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Muudatusettepanek 19
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liiklusohutuse ja sõiduki tehniliste 
puuduste vahel on selge vastastikseos. 
Euroopa teedel hukkus 2009. aastal 
liikluses 35 000 inimest. Eeldades, et 
tehniliste puuduste seos liiklussurmadega 
on proportsionaalselt sama nagu 
liiklusõnnetuste puhul, on liidus üle 2 000 
liiklussurma aastas tingitud sõidukite 
tehnilistest puudustest. Kättesaadavate 
uuringute kohaselt oleks võimalik ära 
hoida 900–1 100 liiklussurma, kui 
tehnoülevaatuse süsteemi täiustataks 
vastavalt.

(5) Liiklusohutuse ja sõiduki tehniliste 
puuduste vahel on oletatav vastastikseos. 
Euroopa teedel hukkus 2009. aastal 
liikluses 35 000 inimest. Tehnoülevaatuse 
süsteemi asjakohane parandamine võib 
aidata kaasa surmaga lõppenud õnnetuste 
vähendamisele.

Or. de

Selgitus

Teaduslik väide on kaheldav. Ainuüksi Saksamaa politseiuurimiste kohaselt on sõiduki 
tehniliste vigade mõju õnnetuse tagajärgedele palju väiksem.

Muudatusettepanek 20
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Suure osa autovedude tekitatavast 
koguheitest ja eriti CO2-heitest põhjustab 
väike hulk sõidukeid, mille 
heitekontrollisüsteem ei tööta 
nõuetekohaselt. Hinnanguliselt tekitab 5 % 
sõidukitest 25 % kõigist saasteainetest. 
Seepärast aitaks korraline tehnoülevaatus 

(6) Suure osa autovedude tekitatavast 
koguheitest ja eriti CO2-heitest põhjustab 
väike hulk sõidukeid, mille 
heitekontrollisüsteem ei tööta 
nõuetekohaselt. Hinnanguliselt tekitab 5 % 
sõidukitest 25 % kõigist saasteainetest.
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kaasa keskkonnaseisundi parandamisele, 
kuna sõidukite tekitatav keskmine heide 
väheneks.

See kehtib ka suurema osakeste ja NOx-
heite kohta, mida tekitavad tänapäevased 
mootorid, mis vajavad põhjalikumat 
heitekontrolli, sealhulgas sõiduki 
pardadiagnostikasüsteemi (OBD) 
tervikluse ja talitluse elektrooniline 
kontroll, mida omakorda kontrollitakse 
kehtiva väljalasketoru testiga, et tagada 
täielik ja täpne heitesüsteemi ülevaatus, 
kuna OBD üksi ei ole usaldusväärne.
Seepärast aitaks korraline tehnoülevaatus 
kaasa keskkonnaseisundi parandamisele, 
kuna sõidukite tekitatav keskmine heide 
väheneks.

Or. en

Selgitus

OBD ei ole kindel heite mõõtmise viis ja seepärast tuleb seda kontrollida väljalasketoru 
heitgaaside mõõtmisega.

Muudatusettepanek 21
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Usaldusväärsed uurimistulemused
näitavad, et mootorratturitega seotud 
liiklusõnnetustest 8 % on tingitud 
tehnilistest puudustest või on nendega 
seotud. Mootorratturid on kõige 
suuremasse riskirühma kuuluvad liiklejad 
ning nendega seotud liiklussurmade arv 
ühe suureneb. Mopeedijuhtidega seotud 
liiklussurmade arv on keskmisest suurem: 
2008. aastal sai surma üle 1 400 
mopeedijuhi. Seepärast lisatakse 
ülevaatusele suunatavate sõidukite hulka 

välja jäetud
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ka kõige suuremasse riskirühma 
kuuluvad liiklejad, so mootori jõul 
liikuvad kahe- või kolmerattalised
sõidukid.

Or. fr

Selgitus

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele peaks liikmesriikidel olema õigus 
kasutada võimalust laiendada tehnoülevaatust mootori jõul liikuvatele kahe- või 
kolmerattalistele sõidukitele. Lisaks ei ole EÜ andmed kahe- või kolmerattaliste sõidukite 
õnnetusjuhtumite kohta vastavuses varem läbiviidud uuringutega.

Muudatusettepanek 22
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Usaldusväärsed uurimistulemused 
näitavad, et mootorratturitega seotud 
liiklusõnnetustest 8 % on tingitud 
tehnilistest puudustest või on nendega 
seotud. Mootorratturid on kõige 
suuremasse riskirühma kuuluvad liiklejad 
ning nendega seotud liiklussurmade arv 
ühe suureneb. Mopeedijuhtidega seotud 
liiklussurmade arv on keskmisest suurem: 
2008. aastal sai surma üle 1 400 
mopeedijuhi. Seepärast lisatakse 
ülevaatusele suunatavate sõidukite hulka 
ka kõige suuremasse riskirühma kuuluvad 
liiklejad, so mootori jõul liikuvad kahe- või 
kolmerattalised sõidukid.

(7) Mootorratturid on kõige suuremasse 
riskirühma kuuluvad liiklejad ning nendega 
seotud liiklussurmade arv ühe suureneb. 
Mopeedijuhtidega seotud liiklussurmade 
arv on keskmisest suurem: 2008. aastal sai 
surma üle 1 400 mopeedijuhi. Seepärast 
lisatakse ülevaatusele suunatavate 
sõidukite hulka ka kõige suuremasse 
riskirühma kuuluvad liiklejad, s.o mootori 
jõul liikuvad kahe- või kolmerattalised 
sõidukid.

Or. de

Selgitus

(Vt ka põhjendust 5 käsitleva muudatusettepaneku põhjendust.) Teaduslik väide on kaheldav. 
Ainuüksi Saksamaa politseiuurimiste kohaselt on sõiduki tehniliste vigade mõju õnnetuse 
tagajärgedele palju väiksem. Õige oleks aga laiendada kohaldamisala.
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Muudatusettepanek 23
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Usaldusväärsed uurimistulemused 
näitavad, et mootorratturitega seotud 
liiklusõnnetustest 8 % on tingitud 
tehnilistest puudustest või on nendega 
seotud. Mootorratturid on kõige 
suuremasse riskirühma kuuluvad liiklejad 
ning nendega seotud liiklussurmade arv 
ühe suureneb. Mopeedijuhtidega seotud 
liiklussurmade arv on keskmisest suurem: 
2008. aastal sai surma üle 1 400 
mopeedijuhi. Seepärast lisatakse 
ülevaatusele suunatavate sõidukite hulka 
ka kõige suuremasse riskirühma 
kuuluvad liiklejad, so mootori jõul 
liikuvad kahe- või kolmerattalised 
sõidukid.

(7) Liiklusõnnetustega seotud uurimised 
annavad väga erinevaid tulemusi seoses 
sellega, et mootorratturitega seotud 
liiklusõnnetused on tingitud tehnilistest 
puudustest või on nendega seotud.
Mootorratturid on üldiselt tuntud selle 
poolest, et nad hooldavad oma 
mootorsõidukeid nõuetekohaselt, ning
väga vähesed liiklusõnnetused seotud 
mehaanilise seisundiga. Mopeedijuhtidega 
seotud liiklussurmade arv on keskmisest 
suurem: 2008. aastal sai surma üle 1 400 
mopeedijuhi.

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tehnoülevaatus on iseseisev valdkond 
ja seega peaks seda korraldama 
liikmesriigid või pädevad asutused 
liikmesriikide järelevalve all. Igal juhul 
peaksid tehnoülevaatuse eest jätkuvalt 
vastutama liikmesriigid, isegi kui 
liikmesriigis kehtiv süsteem võimaldab 
anda vastava loa erasektori üksustele, 
sealhulgas remonditöid tegevatele 

(10) Tehnoülevaatus on iseseisev valdkond 
ja seega peaks seda korraldama 
liikmesriigid või pädevad asutused 
liikmesriikide järelevalve all. Igal juhul 
peaksid tehnoülevaatuse korraldamise eest 
jätkuvalt vastutama liikmesriigid, isegi kui 
liikmesriigis kehtiv süsteem võimaldab 
anda vastava loa erasektori üksustele, 
sealhulgas remonditöid tegevatele 
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üksustele. üksustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et tagada ülevaatuste kõrge 
tase kogu liidus, tuleks liidu tasandil 
kindlaks määrata ülevaatuseks kasutatavad 
seadmed, nende hooldamine ja 
kalibreerimine.

(12) Selleks et tagada ülevaatuste kõrge 
tase kogu liidus, tuleks liidu tasandil 
kindlaks määrata ülevaatuseks kasutatavad 
seadmed, nende hooldamine ja 
kalibreerimine. Luua tuleks stiimuleid 
uuenduste tegemiseks ülevaatuse tegemise 
süsteemide, menetluste ja ülevaatuseks 
kasutatavate seadmete valdkonnas, 
võimaldades veelgi vähendada kulusid ja 
parandada kasutust.

Or. bg

Muudatusettepanek 26
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 а (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 а) Standardite ühtlustamise ja 
kvaliteedi tõstmise eesmärgil kogu 
Euroopa Liidus tuleks tehnoülevaatusele 
ja selle tegemiseks kasutatavatele 
seadmetele ning selle menetlustele ja 
tulemustele kohaldada asjakohaseid 
ühtlustamismeetmeid.

Or. bg
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Muudatusettepanek 27
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Ülevaatustulemusi ei tohiks 
kaubanduslikul eesmärgil muuta. Kui
inspektori tehtud tehnoülevaatuse 
tulemused on selgelt valed, peaks 
järelevalveasutus saama 
tehnoülevaatustulemusi muuta.

(14) Ülevaatustulemusi ei tohiks 
kaubanduslikul eesmärgil muuta. Ainult 
siis, kui inspektori tehtud tehnoülevaatuse 
tulemused on selgelt valed, peaks 
järelevalveasutus saama 
tehnoülevaatustulemusi muuta ja 
kehtestada asjakohased karistused 
kontrollkaardi välja andnud asutusele.

Or. bg

Muudatusettepanek 28
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tehnoülevaatuse kõrge tase eeldab 
ülevaatust tegevalt personalilt 
kõrgetasemelisi oskusi ja pädevust. Tuleks 
kehtestada koolitussüsteem, sh algkoolitus 
ja korrapärane täiendkoolitus. Tuleks 
kindlaks määrata üleminekuperiood, et 
tagada ülevaatust tegeva olemasoleva 
personali sujuv kohanemine korrapärase 
koolituskorraga.

(15) Tehnoülevaatuse kõrge tase eeldab 
ülevaatust tegevalt personalilt 
kõrgetasemelisi oskusi ja pädevust. Tuleks 
kehtestada üleeuroopaline 
koolitussüsteem, sh algkoolitus ja 
korrapärane täiendkoolitus. Tuleks 
kindlaks määrata üleminekuperiood, et 
tagada ülevaatust tegeva olemasoleva 
personali sujuv kohanemine korrapärase 
koolituskorraga.

Or. bg

Muudatusettepanek 29
Toine Manders
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Iga tehtud ülevaatuse kohta tuleks 
väljastada tehnoülevaatuse kontrollkaart, 
millel on märgitud muu hulgas teave 
sõiduki kohta ja ülevaatuse tulemused. 
Liikmesriigid peaksid kõnealust teavet 
koguma ja säilitama andmebaasis, et 
tagada asjakohaste tehnoülevaatuse 
järelmeetmete võtmine.

(22) Iga tehtud ülevaatuse kohta tuleks 
väljastada elektrooniline tehnoülevaatuse 
kontrollkaart, millel on märgitud muu 
hulgas teave sõiduki kohta ja ülevaatuse 
tulemused. Liikmesriigid peaksid kõnealust 
teavet koguma ja säilitama andmebaasis, et 
tagada asjakohaste tehnoülevaatuse 
järelmeetmete võtmine.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 а (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 а) Seadmete ja menetluste 
ühtlustamisest ning tehnoülevaatuste 
läbiviimise eest vastutavate töötajatega 
seotud järelkontrollidest ja nende 
kvalifikatsioonidest tulenevalt tuleks eri 
liikmesriikides väljastatud 
tehnoülevaatuse kontrollkaarte 
vastastikku tunnustada. See võimaldaks 
teha ülevaatust korrapäraselt mis tahes 
Euroopa Liidu liikmesriigis, kaotades 
seega nõude, et sõiduk tuleb selleks viia 
tagasi liikmesriiki, kus see registreeriti. 
Sellega kaotataks ka ebavajalikud kulud 
majandusele ja tarbijale ning 
vähendataks lisaks maanteeliikluse 
ebasoodsale keskkonnamõjule ka 
õnnetusteohtu.

Or. bg
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Muudatusettepanek 31
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Tehnoülevaatus on osa üldisemast 
õiguskorrast, millega reguleeritakse 
sõidukeid kogu nende kasutusaja jooksul 
alates tüübikinnitusest kuni registreerimise, 
kontrolli ja lammutamiseni. Riiklike 
elektrooniliste sõidukiandmebaaside 
väljatöötamine ja nende ühendamine 
sõidukitootjate elektroonilise 
andmebaasiga peaks põhimõtteliselt 
tõhustama sõidukit hõlmavat haldusahelat 
ning aitama vähendada halduskoormust. 
Seepärast peaks komisjon koostama 
uuringu, milles käsitletakse Euroopa 
elektroonilise sõidukiteabeplatvormi 
loomise teostatavust, maksumust ja sellest 
saadavat kasu.

(25) Tehnoülevaatus on osa üldisemast 
õiguskorrast, millega reguleeritakse 
sõidukeid kogu nende kasutusaja jooksul 
alates tüübikinnitusest kuni registreerimise, 
kontrolli ja lammutamiseni. Riiklike 
elektrooniliste sõidukiandmebaaside 
väljatöötamine ja nende ühendamine 
sõidukitootjate elektroonilise 
andmebaasiga peaks põhimõtteliselt 
tõhustama sõidukit hõlmavat haldusahelat 
ning aitama vähendada halduskoormust. 
Seepärast peaks komisjon koostama 
uuringu, milles käsitletakse juba 
olemasolevate elektrooniliste
sõidukiteabeplatvormide, näiteks Euroopa 
autoveo-ettevõtjate register (ERRU), 
optimeerimist ja kohandamist käesolevale 
seadusandlikule aktile.

Or. bg

Muudatusettepanek 32
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Selleks et täiendada käesolevat 
määrust tehniliste üksikasjadega, tuleks 
komisjonile delegeerida volitused võtta 
vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaseid õigusakte eesmärgiga 
võtta vajaduse korral arvesse liidu 
tüübikinnitusalaste õigusaktide arengut 
seoses sõidukikategooriatega ja ka vajadust 
ajakohastada lisasid tulenevalt tehnika 

(26) Selleks et täiendada käesolevat 
direktiivi tehniliste üksikasjadega, tuleks 
komisjonile delegeerida volitused võtta 
vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaseid õigusakte eesmärgiga 
võtta vajaduse korral arvesse liidu 
tüübikinnitusalaste õigusaktide arengut 
seoses sõidukikategooriatega ja ka vajadust 
ajakohastada lisasid tulenevalt tehnika 
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arengust. Eriti oluline on, et komisjon 
korraldaks ettevalmistustöö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

arengust. Eriti oluline on, et komisjon 
korraldaks ettevalmistustöö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 33
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Käesoleva määruse ühtsete 
rakendamistingimuste tagamiseks tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused. 
Rakendusvolitusi tuleks kasutada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

(27) Käesoleva direktiivi ühtsete 
rakendamistingimuste tagamiseks tuleks 
komisjonile anda rakendusvolitused. 
Rakendusvolitusi tuleks kasutada 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
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kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 34
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt näha ette liidus ühised 
tehnoülevaatuse miinimumnõuded ja 
ühtlustatud eeskirjad, ei suuda liikmesriigid 
täielikult saavutada, mistõttu on seda 
parem saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas aluslepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(29) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt näha ette liidus ühised 
tehnoülevaatuse miinimumnõuded ja 
ühtlustatud eeskirjad, ei suuda liikmesriigid 
täielikult saavutada, mistõttu on seda 
parem saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas aluslepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 35
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid vastavalt Euroopa Liidu 

välja jäetud
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lepingu artiklis 6 osutatule.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Käesolevas määruses austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid vastavalt Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 6 osutatule.

(30) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid vastavalt Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 6 osutatule.

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 37
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Käesoleva määrusega ajakohastatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 
2009. aasta direktiivis 2009/40/EÜ 
(mootorsõidukite ja nende haagiste 
tehnoülevaatuse kohta) sätestatud tehnilisi 
nõudeid ning laiendatakse selle 
reguleerimisala, et hõlmata eelkõige 
ülevaatuspunktide ja nende 
järelevalveasutuste asutamine ning 

(31) Käesoleva direktiiviga
ajakohastatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiivis 
2009/40/EÜ (mootorsõidukite ja nende 
haagiste tehnoülevaatuse kohta) sätestatud 
tehnilisi nõudeid ning laiendatakse selle 
reguleerimisala, et hõlmata eelkõige 
ülevaatuspunktide ja nende 
järelevalveasutuste asutamine ning 
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tehnoülevaatust tegevate inspektorite 
määramine. Seepärast tuleks kõnealune 
direktiiv kehtetuks tunnistada. Peale selle 
integreeritakse käesolevasse määrusesse 
eeskirjad, mis sisalduvad komisjoni 5. juuli 
2010. aasta soovituses 2010/378/EL vigade 
hindamise kohta tehnoülevaatuse käigus 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2009/40/EÜ mootorsõidukite ja 
nende haagiste tehnoülevaatuse kohta, et 
tehnoülevaatusmeetodeid paremini 
reguleerida, 

tehnoülevaatust tegevate inspektorite 
määramine. Seepärast tuleks kõnealune 
direktiiv kehtetuks tunnistada. Peale selle 
integreeritakse käesolevasse määrusesse 
eeskirjad, mis sisalduvad komisjoni 5. juuli 
2010. aasta soovituses 2010/378/EL vigade 
hindamise kohta tehnoülevaatuse käigus 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivile 2009/40/EÜ mootorsõidukite ja 
nende haagiste tehnoülevaatuse kohta, et 
tehnoülevaatusmeetodeid paremini 
reguleerida, 

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 38
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
sõidukite korralise tehnoülevaatuse kord.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
sõidukite korralise tehnoülevaatuse kord.

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 39
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
sõidukite korralise tehnoülevaatuse kord.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
sõidukite korralise tehnoülevaatuse kord, 
mille kohaselt tehakse ülevaatus vastavalt 
tehniliste standardite ja nõuete 
miinimumtasemele liiklusohutuse ja 
keskkonnakaitse kõrge taseme 
tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Direktiivis sätestatakse ühised miinimumstandardid korralisele tehnoülevaatusele, aga 
võetakse samal ajal arvesse liikmesriikidevahelisi erinevusi. Kõrgemad tehnilised standardid 
ja nõuded on lubatud.

Muudatusettepanek 40
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
selliste sõidukite suhtes, mille 
valmistajakiirus ületab 25 km/h ja mis 
kuuluvad järgmistesse direktiivis 
2002/24/EÜ, direktiivis 2007/46/EÜ ja 
direktiivis 2003/37/EÜ osutatud 
kategooriatesse:

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste sõidukite suhtes, mille 
valmistajakiirus ületab 25 km/h ja mis 
kuuluvad järgmistesse direktiivis 
2002/24/EÜ, direktiivis 2007/46/EÜ ja 
direktiivis 2003/37/EÜ osutatud 
kategooriatesse:

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
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kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 41
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse 
selliste sõidukite suhtes, mille 
valmistajakiirus ületab 25 km/h ja mis 
kuuluvad järgmistesse direktiivis 
2002/24/EÜ, direktiivis 2007/46/EÜ ja 
direktiivis 2003/37/EÜ osutatud 
kategooriatesse:

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
selliste sõidukite suhtes, mille 
valmistajakiirus ületab 25 km/h ja mis 
kuuluvad järgmistesse direktiivis 
2002/24/EÜ, direktiivis 2007/46/EÜ ja 
direktiivis 2003/37/EÜ osutatud 
kategooriatesse:

Or. en

Selgitus

Direktiivile kohane terminoloogia.

Muudatusettepanek 42
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse selliste 
sõidukite suhtes, mille valmistajakiirus 
ületab 25 km/h ja mis kuuluvad 
järgmistesse direktiivis 2002/24/EÜ,
direktiivis 2007/46/EÜ ja direktiivis 
2003/37/EÜ osutatud kategooriatesse:

1. Käesolevat määrust kohaldatakse selliste 
sõidukite suhtes, mille valmistajakiirus 
ületab 25 km/h ja mis kuuluvad 
järgmistesse direktiivis 2007/46/EÜ ja 
direktiivis 2003/37/EÜ osutatud 
kategooriatesse:

Or. fr
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Muudatusettepanek 43
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kahe- või kolmerattalised sõidukid (L1e-
, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-
kategooria sõidukid);

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele peaks liikmesriikidel olema õigus 
kasutada võimalust laiendada tehnoülevaatust mootori jõul liikuvatele kahe- või 
kolmerattalistele sõidukitele. Lisaks ei ole EÜ andmed kahe- või kolmerattaliste sõidukite 
õnnetusjuhtumite kohta vastavuses varem läbiviidud uuringutega.

Muudatusettepanek 44
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kahe- või kolmerattalised sõidukid (L1e-
, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-
kategooria sõidukid);

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 45
Kerstin Westphal

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust ei kohaldata 2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
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järgmiste sõidukite suhtes: järgmiste sõidukite suhtes:

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 46
Wim van de Camp

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust ei kohaldata 
järgmiste sõidukite suhtes:

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
järgmiste sõidukite suhtes:

Or. en

Selgitus

Direktiivile kohane terminoloogia.

Muudatusettepanek 47
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kahe- või kolmerattalised sõidukid (L1e-
, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-
kategooria sõidukid);

Or. fr
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Muudatusettepanek 48
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad kehtestada 
riigisiseseid nõudeid seoses selliste lõike 2 
kohaste sõidukite tehnoülevaatusega, mis 
on registreeritud nende territooriumil.

3. Liikmesriigid võivad kehtestada 
riigisiseseid nõudeid seoses selliste lõike 1 
(seitsmes taane) ja lõike 2 kohaste 
sõidukite tehnoülevaatusega, mis on 
registreeritud nende territooriumil.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb automaatselt määruse muutmisest direktiiviks. Siiski on tähtis see 
siinkohal selgelt välja öelda. Tehnoülevaatusi kasutavatel liikmesriikidel peaks olema 
võimalus teha seda ka edaspidi. Liikmesriikidelt, kus tehnoülevaatusi ei toimu, ei tohiks nõuda 
selliste ülevaatuste kasutuselevõttu.

Muudatusettepanek 49
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi 
mõisteid:

Or. en

Selgitus

Direktiivile kohane terminoloogia.

Muudatusettepanek 50
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5) „kahe- või kolmerattalised sõidukid” –
mootori jõul liikuv kaherattaline 
külgkorviga või külgkorvita sõiduk, 
kolmerattalised ja väikesed neljarattalised 
mootorsõidukid;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele peaks liikmesriikidel olema õigus 
kasutada võimalust laiendada tehnoülevaatust mootori jõul liikuvatele kahe- või 
kolmerattalistele sõidukitele. Lisaks ei ole EÜ andmed kahe- või kolmerattaliste sõidukite 
õnnetusjuhtumite kohta vastavuses varem läbiviidud uuringutega.

Muudatusettepanek 51
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9) „tehnoülevaatus” – kontroll, et sõiduki 
kõik osad vastavad ohutus- ja
keskkonnanäitajatele, mis kehtivad 
tüübikinnituse andmise, esimese 
registreerimise või kasutuselevõtmise ja 
ka järelpaigaldamise ajal;

9) „tehnoülevaatus” – ülevaatus
veendumaks, et sõiduk on avalikel teedel 
liiklemiseks ohutu ja vastab nõutud
keskkonnanäitajatele;

Or. en

Selgitus

Osade tehnoülevaatus tüübikinnitusnõuete alusel on kohatu ja ebapraktiline. Mis veelgi 
olulisem, see võib tekitada olukorra, et turult kõrvaldatakse konkurentide pakutavad osad, 
mis on sama kvaliteediga.
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Muudatusettepanek 52
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „ülevaatuspunkt” – avalik või 
eraõiguslik, sh sõiduki remondiga tegelev
asutus või ettevõte, kellele liikmesriik on 
andnud volituse teha tehnoülevaatust;

15) „ülevaatuspunkt” – avalik või 
eraõiguslik asutus või ettevõte, kellele 
liikmesriik on andnud volituse teha 
tehnoülevaatust.

Or. de

Selgitus

Kui sõiduk parandatakse või kõrvaldatakse ülevaatuse käigus leitud puudus enne või pärast 
sõiduki tehnoülevaatuse taotlemist sõiduki remondiga tegelevalt asutuselt, on ülevaatust tegev 
remondiettevõte otseses huvide konfliktis, mis ei võimalda objektiivset ülevaatust.

Muudatusettepanek 53
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mootorsõidukid ja nende haagised 
läbivad vastavalt käesolevale määrusele
korralise ülevaatuse sõiduki registreerimise 
liikmesriigis.

1. Mootorsõidukid ja nende haagised 
läbivad vastavalt käesolevale direktiivile
korralise ülevaatuse sõiduki registreerimise 
liikmesriigis.

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 54
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mootorsõidukid ja nende haagised 
läbivad vastavalt käesolevale määrusele
korralise ülevaatuse sõiduki 
registreerimise liikmesriigis.

1. Liikmesriigid tagavad, et
mootorsõidukid ja nende haagised läbivad 
vastavalt käesolevale direktiivile korralise 
ülevaatuse.

Or. en

Selgitus

Välja pakutud tingimus teha tehnoülevaatust muus kui sõiduki registreerimise liikmesriigis 
oleks liiga piirav.

Muudatusettepanek 55
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõidukitootjad võimaldavad 
ülevaatuspunktidele või vajaduse korral 
pädevale asutusele juurdepääsu 
tehnoülevaatuse tegemiseks vajalikule 
tehnilisele teabele, mis on esitatud I lisas. 
Komisjon võtab vastu üksikasjalikud 
eeskirjad I lisas esitatud tehnilisele teabele 
juurdepääsu korra kohta kooskõlas artikli 
16 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3. Sõidukitootjad võimaldavad 
ülevaatuspunktidele ja sõltumatutele 
ettevõtjatele või vajaduse korral pädevale 
asutusele juurdepääsu tehnoülevaatuse 
tegemiseks vajalikule tehnilisele teabele, 
mis on esitatud I lisas. Komisjon võtab 
vastu üksikasjalikud eeskirjad I lisas 
esitatud tehnilisele teabele juurdepääsu 
korra kohta kooskõlas artikli 16 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Ülevaatuseks sõiduki ettevalmistamises ja ülevaatusel läbikukkumise korral vajalikes 
parandustöödes osaleb mitu sõltumatut ettevõtjat. Neil on tarvis nn läbimise ja läbikukkumise 
kriteeriume, et sõidukeid nõuetekohaselt ette valmistada või parandada. Selline teave on 
tähtis, sest sõidukite osad on aina rohkem sõidukitootja mudelipõhised.
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Muudatusettepanek 56
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja 
L7e-kategooria sõidukid: neli aastat 
pärast sõiduki esmast registreerimist, siis 
kahe aasta pärast ja seejärel igal aastal;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele peaks liikmesriikidel olema õigus 
kasutada võimalust laiendada tehnoülevaatust mootori jõul liikuvatele kahe- või 
kolmerattalistele sõidukitele. Lisaks ei ole EÜ andmed kahe- või kolmerattaliste sõidukite 
õnnetusjuhtumite kohta vastavuses varem läbiviidud uuringutega.

Muudatusettepanek 57
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja 
L7e-kategooria sõidukid: neli aastat 
pärast sõiduki esmast registreerimist, siis 
kahe aasta pärast ja seejärel igal aastal;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

− L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja 
L7e-kategooria sõidukid: neli aastat pärast 
sõiduki esmast registreerimist, siis kahe
aasta pärast ja seejärel igal aastal;

− L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja 
L7e-kategooria sõidukid: neli aastat pärast 
sõiduki esmast registreerimist ja seejärel
iga kahe aasta järel;

Or. de

Selgitus

Tehnoülevaatuse intervallide määramisel tuleb lisaks võimalikele parandustele arvestada ka 
tarbijate kulutusi, kes peavad kandma ülevaatuse kulud. Tehnilisi puudusi avastatakse ainult 
siis, kui ülevaatused muutuvad põhjalikumaks. Kui ülevaatusi tehakse pealiskaudselt, ei ole 
kasu ka nende sageduse suurendamisest.

Muudatusettepanek 59
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

− M1-, N1- ja O2-kategooria sõidukid: neli 
aastat pärast sõiduki esmast registreerimist,
siis kahe aasta pärast ja seejärel igal
aastal;

− M1-, N1- ja O2-kategooria sõidukid: neli 
aastat pärast sõiduki esmast registreerimist 
ja seejärel iga kahe aasta järel;

Or. de

Selgitus

Tehnoülevaatuse intervallide määramisel tuleb lisaks võimalikele parandustele arvestada ka 
tarbijate kulutusi, kes peavad kandma ülevaatuse kulud. Tehnilisi puudusi avastatakse ainult 
siis, kui ülevaatused muutuvad põhjalikumaks. Kui ülevaatusi tehakse pealiskaudselt, ei ole 
kasu ka nende sageduse suurendamisest.

Muudatusettepanek 60
Philippe Juvin, Dominique Vlasto, Michel Dantin, Christine De Veyrac

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– M1-, N1- ja O2-kategooria sõidukid: neli 
aastat pärast sõiduki esmast registreerimist, 
siis kahe aasta pärast ja seejärel igal 
aastal;

– M1-, N1- ja O2-kategooria sõidukid: neli 
aastat pärast sõiduki esmast registreerimist 
ja seejärel iga kahe aasta pärast;

Or. fr

Selgitus

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele peaks liikmesriikidel olema õigus 
kasutada võimalust suurendada tehnoülevaatuste sagedust. Lisaks ei tundu tehnoülevaatuste 
iga-aastaseks muutmisega kaasnevad lisakulud võrreldes nimetatud meetmest saadava 
lisaväärtusega õigustatud.

Muudatusettepanek 61
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

− takso või kiirabiautona registreeritud 
M1-kategooria sõidukid, M2-, M3-, N2-, 
N3-, T5-, O3- ja O4-ketegooria sõidukid: 
üks aasta pärast sõiduki esmast 
registreerimist ning seejärel igal aastal.

− takso või kiirabiautona registreeritud 
M1-kategooria sõidukid, M2-, M3-, N2-, 
N3-, T5-, O3- ja O4-kategooria sõidukid: 
kaks aastat pärast sõiduki esmast 
registreerimist ning seejärel iga kahe aasta 
järel;

Or. de

Selgitus

Tehnilisi puudusi avastatakse ainult siis, kui ülevaatused muutuvad põhjalikumaks. Kui 
ülevaatusi tehakse pealiskaudselt, ei ole kasu ka nende sageduse suurendamisest. Ülevaatuste 
arvu suurendamisel ei ole märkimisväärset mõju.

Muudatusettepanek 62
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui pärast sõiduki esmast 
registreerimist tehtud tehnoülevaatuse 
ajal on M1- või N1-kategooria sõiduki 
läbisõit 160 000 km, tehakse 
tehnoülevaatus seejärel igal aastal.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Sõiduki läbisõidu või vanuse ja liiklusohutuse vähenemise vaheline seos on kaheldav. 
Vanemad sõidukid ei satu õnnetustesse sagedamini kui uued sõidukid.

Muudatusettepanek 63
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Viimase tehnoülevaatuse kuupäevast 
olenemata võib pädev asutus nõuda, et 
sõiduk peab läbima tehnoülevaatuse või 
täiendava ülevaatuse enne lõigetes 1 ja 2 
osutatud kuupäeva järgmistel juhtudel:

välja jäetud

− pärast õnnetust, milles on tõsiselt 
kahjustada saanud sõiduki sellised 
peamised ohutusega seotud osad nagu 
rattad, vedrustus, deformatsioonitsoonid, 
roolisüsteem või pidurid;
− kui ohutus- ja keskkonnasüsteeme ning 
sõiduki osi on muudetud;
− kui sõiduki registreerimistunnistuse 
omanik muutub.

Or. de

Selgitus

Selle õigusakti ettepaneku keskmeks on tehnoülevaatuste parandamine. Siit ei selgu, miks 
peaks sõidukiomaniku vahetumisel äkitselt tekkima kahtlus, et sõidukil on tehniline puudus.
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Muudatusettepanek 64
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– pärast teekatsetust;

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sõiduki tehnoülevaatuse teinud 
ülevaatuspunkt või vajaduse korral pädev 
asutus väljastab kõnealuse sõiduki kohta 
tehnoülevaatuse kontrollkaardi, millel on 
esitatud vähemalt IV lisa kohased 
elemendid.

1. Sõiduki tehnoülevaatuse teinud 
ülevaatuspunkt või vajaduse korral pädev 
asutus väljastab kõnealuse sõiduki kohta 
tehnoülevaatuse kontrollkaardi, millel on 
esitatud vähemalt IV lisa kohased 
elemendid. Eri liikmesriikide välja antud 
tehnoülevaatuse kontrollkaarte tuleb 
pärast eeskirjade ja tehnokontrollide 
ühtlustamise perioodi vastastikku 
tunnustada kogu Euroopa Liidus.

Or. bg

Selgitus

Tehnoülevaatuse kontrollkaartide vastastikune tunnustamine pärast asjaomaste eeskirjade 
ühtlustamist vabastaks majanduse ja tarbijad ebavajalikest kuludest, mis tulenevad sõidukite 
tagasi viimisest nende registreerimise liikmesriiki tehnoülevaatuse tegemiseks.

Muudatusettepanek 66
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sõiduki tehnoülevaatuse teinud 
ülevaatuspunkt või vajaduse korral pädev 
asutus väljastab kõnealuse sõiduki kohta 
tehnoülevaatuse kontrollkaardi, millel on 
esitatud vähemalt IV lisa kohased 
elemendid.

1. Sõiduki tehnoülevaatuse teinud 
ülevaatuspunkt või vajaduse korral pädev 
asutus väljastab kõnealuse sõiduki kohta 
elektroonilise tehnoülevaatuse 
kontrollkaardi, millel on esitatud vähemalt 
IV lisa kohased elemendid. 

Or. en

Muudatusettepanek 67
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ülevaatuspunkt või vajaduse korral 
pädev asutus väljastab sõiduki ülevaatusele 
toonud isikule tehnoülevaatuse 
kontrollkaardi või tehnoülevaatuse 
elektroonilise kontrollkaardi korral selle 
nõuetekohaselt kinnitatud väljatrüki.

2. Ülevaatuspunkt või vajaduse korral 
pädev asutus väljastab sõiduki ülevaatusele 
toonud isikule tehnoülevaatuse 
kontrollkaardi või tehnoülevaatuse 
elektroonilise kontrollkaardi korral 
viivitamata selle nõuetekohaselt kinnitatud 
väljatrüki.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast ja hiljemalt kolm aastat pärast 
seda edastavad ülevaatuspunktid asjaomase 
liikmesriigi pädevale asutusele 

3. Alates käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäevast ja hiljemalt kolm aastat pärast 
seda edastavad ülevaatuspunktid asjaomase 
liikmesriigi pädevale asutusele 
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elektrooniliselt teabe, mis on esitatud 
nende väljastatud tehnoülevaatuse 
kontrollkaartidel. Nad edastavad kõnealuse 
teabe mõistliku aja jooksul pärast 
tehnoülevaatuse kontrollkaartide 
väljastamist. Enne seda võivad 
ülevaatuspunktid edastada selle teabe 
pädevale asutusele mis tahes muul viisil. 
Pädev asutus säilitab kõnealust teavet 36 
kuud alates selle saamise kuupäevast.

elektrooniliselt teabe, mis on esitatud 
nende väljastatud tehnoülevaatuse 
kontrollkaartidel. Nad edastavad kõnealuse 
teabe mõistliku aja jooksul pärast 
tehnoülevaatuse kontrollkaartide 
väljastamist. Enne seda võivad 
ülevaatuspunktid edastada selle teabe 
pädevale asutusele mis tahes muul viisil. 
Pädev asutus säilitab kõnealust teavet 36 
kuud alates selle saamise kuupäevast.

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 69
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast ja hiljemalt kolm aastat pärast 
seda edastavad ülevaatuspunktid asjaomase 
liikmesriigi pädevale asutusele 
elektrooniliselt teabe, mis on esitatud 
nende väljastatud tehnoülevaatuse 
kontrollkaartidel. Nad edastavad kõnealuse 
teabe mõistliku aja jooksul pärast 
tehnoülevaatuse kontrollkaartide 
väljastamist. Enne seda võivad 
ülevaatuspunktid edastada selle teabe 
pädevale asutusele mis tahes muul viisil. 
Pädev asutus säilitab kõnealust teavet 36 
kuud alates selle saamise kuupäevast.

3. Alates käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäevast ja hiljemalt kolm aastat pärast 
seda edastavad ülevaatuspunktid asjaomase 
liikmesriigi pädevale asutusele 
elektrooniliselt teabe, mis on esitatud 
nende väljastatud tehnoülevaatuse 
kontrollkaartidel. Nad edastavad kõnealuse 
teabe mõistliku aja jooksul pärast 
tehnoülevaatuse kontrollkaartide 
väljastamist. Enne seda võivad 
ülevaatuspunktid edastada selle teabe 
pädevale asutusele mis tahes muul viisil. 
Pädev asutus säilitab kõnealust teavet 36 
kuud alates selle saamise kuupäevast.

Or. en
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Selgitus

Direktiivile kohane terminoloogia.

Muudatusettepanek 70
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tehnoülevaatuse tulemused teatatakse 
sõiduki registreerinud asutusele. Teatatakse 
andmed, mis on esitatud tehnoülevaatuse 
kontrollkaardil.

5. Tehnoülevaatuse tulemused teatatakse 
viivitamata sõiduki registreerinud 
asutusele. Teatatakse andmed, mis on 
esitatud tehnoülevaatuse kontrollkaardil.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Inspektorid, kelle liikmesriigi pädevad 
asutused või ülevaatuspunktid on tööle 
võtnud käesoleva määruse kohaldamise 
kuupäeva seisuga, on vabastatud VI lisa 
punkti 1 nõuete täitmisest. Liikmesriigid 
väljastavad kõnealustele inspektoritele 
samaväärse sertifikaadi.

3. Inspektorid, kelle liikmesriigi pädevad 
asutused või ülevaatuspunktid on tööle 
võtnud käesoleva direktiivi kohaldamise 
kuupäeva seisuga, on vabastatud VI lisa 
punkti 1 nõuete täitmisest. Liikmesriigid 
väljastavad kõnealustele inspektoritele 
samaväärse sertifikaadi.

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.
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Muudatusettepanek 72
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Inspektorid, kelle liikmesriigi pädevad 
asutused või ülevaatuspunktid on tööle 
võtnud käesoleva määruse kohaldamise 
kuupäeva seisuga, on vabastatud VI lisa 
punkti 1 nõuete täitmisest. Liikmesriigid 
väljastavad kõnealustele inspektoritele 
samaväärse sertifikaadi.

3. Inspektorid, kelle liikmesriigi pädevad 
asutused või ülevaatuspunktid on tööle 
võtnud käesoleva direktiivi kohaldamise 
kuupäeva seisuga, on vabastatud VI lisa 
punkti 1 nõuete täitmisest. Liikmesriigid 
väljastavad kõnealustele inspektoritele 
samaväärse sertifikaadi.

Or. en

Selgitus

Direktiivile kohane terminoloogia.

Muudatusettepanek 73
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ülevaatuspunkt teavitab sõiduki 
ülevaatusele toonud isikut vajalikest 
remonditöödest ega muuda 
ülevaatustulemusi kaubanduslikel 
eesmärkidel.

5. Ülevaatuspunkt teavitab sõiduki 
ülevaatusele toonud isikut objektiivselt
vajalikest remonditöödest.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Kerstin Westphal
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad riikliku 
kontaktpunkti, mis vastutab käesoleva 
määruse kohaldamist käsitleva teabe 
vahetamise eest teiste liikmesriikidega ja 
komisjoniga.

1. Liikmesriigid määravad riikliku 
kontaktpunkti, mis vastutab käesoleva 
direktiivi kohaldamist käsitleva teabe 
vahetamise eest teiste liikmesriikidega ja 
komisjoniga.

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 75
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad riikliku 
kontaktpunkti, mis vastutab käesoleva 
määruse kohaldamist käsitleva teabe 
vahetamise eest teiste liikmesriikidega ja 
komisjoniga.

1. Liikmesriigid määravad riikliku 
kontaktpunkti, mis vastutab käesoleva 
direktiivi kohaldamist käsitleva teabe 
vahetamise eest teiste liikmesriikidega ja 
komisjoniga.

Or. en

Selgitus

Direktiivile kohane terminoloogia.

Muudatusettepanek 76
Wim van de Camp



AM\931274ET.doc 35/60 PE508.009v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
oma riiklike kontaktpunktide nimed ja 
kontaktandmed hiljemalt [üks aasta pärast 
käesoleva määruse jõustumist] ning 
teatavad talle viivitamata kõnealuse teabe 
muutumisest. Komisjon koostab kõikide 
kontaktpunktide nimekirja ja edastab selle 
liikmesriikidele.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
oma riiklike kontaktpunktide nimed ja 
kontaktandmed hiljemalt [üks aasta pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] ning 
teatavad talle viivitamata kõnealuse teabe 
muutumisest. Komisjon koostab kõikide 
kontaktpunktide nimekirja ja edastab selle 
liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

Direktiivile kohane terminoloogia.

Muudatusettepanek 77
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon uurib sellise elektroonilise 
sõidukiteabeplatvormi teostatavust, 
maksumust ja sellest saadavat kasu, mille 
eesmärk on vahetada tehnoülevaatusega 
seotud teavet ülevaatuse, registreerimise ja 
sõiduki tüübikinnituse eest vastutavate 
liikmesriikide pädevate asutuste, 
ülevaatuspunktide ja sõidukitootjate vahel.

Komisjon loob elektroonilise 
sõidukiteabeplatvormi, mille eesmärk on 
vahetada tehnoülevaatusega seotud teavet 
ülevaatuse, registreerimise ja sõiduki 
tüübikinnituse eest vastutavate 
liikmesriikide pädevate asutuste, 
ülevaatuspunktide, käesoleva määruse 
kohaseks tehnoülevaatuseks ette nähtud 
ülevaatuseks kasutatavate seadmete ja 
mõõteseadmete tootjate, 
sõidukikomponentide ja -süsteemide 
sõltumatute tootjate ja sõidukitootjate 
vahel.

Or. de
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Selgitus

Erinevate ülevaatusstandardite ühtlustamiseks on vajalik ühine andmeplatvorm. Kuna aga 
kõnealuse platvormi funktsiooniks ei ole pelk andmete kuhjamine komisjoni kätte, vaid 
andmebaasist peaksid andmete esitajateni tagasi jõudma olulised tähelepanekud sõidukite, 
nende ülevaatuse ja järelevalve kohta, tuleb laiendada kohaldamisala.

Muudatusettepanek 78
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon uurib sellise elektroonilise 
sõidukiteabeplatvormi teostatavust,
maksumust ja sellest saadavat kasu, mille 
eesmärk on vahetada tehnoülevaatusega
seotud teavet ülevaatuse, registreerimise ja 
sõiduki tüübikinnituse eest vastutavate 
liikmesriikide pädevate asutuste, 
ülevaatuspunktide ja sõidukitootjate vahel.

Komisjon uurib juba olemasolevate 
elektrooniliste sõidukiteabeplatvormide 
optimeerimise ja käesolevale 
seadusandlikule aktile kohandamise 
võimalusi, mille eesmärk on vahetada 
tehnoülevaatusega seotud teavet 
ülevaatuse, registreerimise ja sõiduki 
tüübikinnituse eest vastutavate 
liikmesriikide pädevate asutuste, 
ülevaatuspunktide ja sõidukitootjate vahel.

Or. bg

Selgitus

Kui liikmesriigid kasutaksid olemasolevat elektroonilist sõidukiteabeplatvormi, aitaks see 
vältida uue elektroonilise vahendi loomisega kaasnevaid lisanduvaid haldus- ja finantskulusid 
ja andmete dubleerimist.

Muudatusettepanek 79
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon uurib sellise elektroonilise 
sõidukiteabeplatvormi teostatavust, 
maksumust ja sellest saadavat kasu, mille 
eesmärk on vahetada tehnoülevaatusega 

Komisjon uurib sellise elektroonilise 
sõidukiteabeplatvormi teostatavust, 
maksumust ja sellest saadavat kasu, mille 
eesmärk on vahetada tehnoülevaatusega 
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seotud teavet ülevaatuse, registreerimise ja 
sõiduki tüübikinnituse eest vastutavate 
liikmesriikide pädevate asutuste, 
ülevaatuspunktide ja sõidukitootjate vahel.

seotud teavet ülevaatuse, registreerimise ja 
sõiduki tüübikinnituse eest vastutavate 
liikmesriikide pädevate asutuste, 
ülevaatuspunktide, sõidukitootjate ja 
tehnoülevaatusvahendite tootjate vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon uurib sellise elektroonilise 
sõidukiteabeplatvormi teostatavust, 
maksumust ja sellest saadavat kasu, mille 
eesmärk on vahetada tehnoülevaatusega 
seotud teavet ülevaatuse, registreerimise ja 
sõiduki tüübikinnituse eest vastutavate 
liikmesriikide pädevate asutuste, 
ülevaatuspunktide ja sõidukitootjate vahel.

Komisjon uurib sellise elektroonilise 
sõidukiteabeplatvormi teostatavust, 
maksumust ja sellest saadavat kasu, mille 
eesmärk on vahetada tehnoülevaatusega 
seotud teavet ülevaatuse, registreerimise ja 
sõiduki tüübikinnituse eest vastutavate 
liikmesriikide pädevate asutuste, 
ülevaatuspunktide, sõidukitootjate ja 
sõltumatute ettevõtjate vahel.

Or. en

Selgitus

Juurdepääs ülevaatuse tulemustele ei tohiks piirduda ainult mõne turuosalisega. See annaks 
neile piiratud levikuga teavet ja võib põhjustada konkurentsivastase olukorra. Seega peaks 
teave olema kättesaadav ka teistele sõidukite hooldusega tegelevatele asjaosalistele 
ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 81
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon uurib sellise elektroonilise 
sõidukiteabeplatvormi teostatavust, 
maksumust ja sellest saadavat kasu, mille 
eesmärk on vahetada tehnoülevaatusega 
seotud teavet ülevaatuse, registreerimise ja 
sõiduki tüübikinnituse eest vastutavate 
liikmesriikide pädevate asutuste, 
ülevaatuspunktide ja sõidukitootjate vahel.

Komisjon uurib sellise elektroonilise 
sõidukiteabeplatvormi teostatavust, 
maksumust ja sellest saadavat kasu, mille 
eesmärk on vahetada tehnoülevaatusega 
seotud teavet ülevaatuse, registreerimise ja 
sõiduki tüübikinnituse eest vastutavate 
liikmesriikide pädevate asutuste, 
ülevaatuspunktide, sõidukitootjate ja 
sõltumatute ettevõtjate vahel.

Or. en

Selgitus

Juurdepääs ülevaatuse tulemustele ei piirdu ainult mõne turuosalisega (nagu sõidukitootjad). 
See annaks neile piiratud levikuga teavet ja võib põhjustada konkurentsivastase olukorra. 
Seega peaks teave olema kättesaadav ka teistele sõidukite hooldusega tegelevatele 
asjaosalistele ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 82
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise uurimise alusel pakub ta välja ja
hindab erinevad poliitikavalikuid, sh 
võimalus jätta kõrvale artikli 10 kohane 
ülevaatustõendi nõue. Kahe aasta jooksul 
alates käesoleva määruse kohaldamisest 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja
nõukogule uurimistulemuste aruande ja 
lisab sellele vajaduse korral õigusakti 
ettepaneku.

Kõnealuse platvormi eesmärk on edastada 
ülevaatuse, registreerimise ja sõiduki 
tüübikinnituse eest vastutavatele 
liikmesriikide pädevatele asutustele,
ülevaatuspunktidele, käesoleva määruse 
kohaseks tehnoülevaatuseks ette nähtud 
ülevaatuseks kasutatavate seadmete ja 
mõõteseadmete tootjatele, 
sõidukikomponentide ja -süsteemide 
sõltumatute tootjatele ja sõidukitootjatele 
sellest andmekogumikust neile vajalikke 
andmeid, et parandada sõidukite ohutust 
ja ülevaatust. Andmete edastamisel jälgib 
komisjon, et andmed eristatakse selgelt 
nende kasutuse ja järgmise kasutaja 
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alusel ning edastatakse ainult vajalikke 
andmeid. Kahtluse korral andmete 
vajalikkuse osas langetab otsuse artiklis 
16 nimetatud komitee.

Or. de

Selgitus

Erinevate ülevaatusstandardite ühtlustamiseks on vajalik ühine andmeplatvorm. Kuna aga 
kõnealuse platvormi funktsiooniks ei ole pelk andmete kuhjamine komisjoni kätte, vaid 
andmebaasist peaksid andmete esitajateni tagasi jõudma olulised tähelepanekud sõidukite, 
nende ülevaatuse ja järelevalve kohta, tuleb laiendada kohaldamisala.

Muudatusettepanek 83
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise uurimise alusel pakub ta välja ja 
hindab erinevad poliitikavalikuid, sh 
võimalus jätta kõrvale artikli 10 kohane 
ülevaatustõendi nõue. Kahe aasta jooksul 
alates käesoleva määruse kohaldamisest 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule uurimistulemuste aruande ja 
lisab sellele vajaduse korral õigusakti 
ettepaneku.

Sellise uurimise alusel pakub ta välja ja 
hindab erinevad poliitikavalikuid, sh 
võimalus jätta kõrvale artikli 10 kohane 
ülevaatustõendi nõue. Kahe aasta jooksul 
alates käesoleva direktiivi kohaldamisest 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule uurimistulemuste aruande ja 
lisab sellele vajaduse korral õigusakti 
ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Direktiivile kohane terminoloogia.

Muudatusettepanek 84
Kerstin Westphal

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

2. Artiklis 17 osutatud delegeeritud 
volitused antakse määramata ajaks alates 
[käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast].

2. Artikliga 17 antud volitused antakse 
määramata ajaks alates [käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäevast].

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 85
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 17 osutatud delegeeritud 
volitused antakse määramata ajaks alates 
[käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast].

2. Artiklis 17 osutatud õigus võtta vastu
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates [käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäevast] ning komisjon 
esitab delegeeritud volituste kohta 
aruande hiljemalt üheksa kuud enne 
viieaastase tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab pikendamise suhtes 
vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

Or. en

Selgitus

Sobilikum on delegeerida volitusi ajutiseks ajavahemikuks. Komisjon peaks koostama 
delegeeritud õigusaktide kasutamise kohta aruande.
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Muudatusettepanek 86
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste kohta ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Nimetatud 
karitused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed, hoiatavad ja 
mittediskrimineerivad.

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva direktiivi sätete rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste kohta ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Nimetatud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed, hoiatavad ja 
mittediskrimineerivad.

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 87
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste kohta ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Nimetatud 
karitused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed, hoiatavad ja 
mittediskrimineerivad.

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva direktiivi sätete rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste kohta ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Nimetatud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed, hoiatavad ja 
mittediskrimineerivad.
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Or. en

Selgitus

Direktiivile kohane terminoloogia.

Muudatusettepanek 88
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teatavad sellised sätted 
komisjonile hiljemalt [üks aasta pärast 
käesoleva määruse jõustumist] ja teatavad 
viivitamata komisjonile kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtud muudatustest.

3. Liikmesriigid teatavad sellised sätted 
komisjonile hiljemalt [üks aasta pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] ja teatavad 
viivitamata komisjonile kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtud muudatustest.

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 89
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teatavad sellised sätted 
komisjonile hiljemalt [üks aasta pärast 
käesoleva määruse jõustumist] ja teatavad 
viivitamata komisjonile kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtud muudatustest.

3. Liikmesriigid teatavad sellised sätted 
komisjonile hiljemalt [üks aasta pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] ja teatavad 
viivitamata komisjonile kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtud muudatustest.

Or. en
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Selgitus

Direktiivile kohane terminoloogia.

Muudatusettepanek 90
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 11 osutatud tehnoülevaatuseks 
kasutatavaid rajatisi ja seadmeid, mis ei 
vasta V lisas esitatud miinimumnõuetele 
[käesoleva määruse kohaldamise 
kuupäeval], võib kasutada tehnoülevaatuse 
tegemiseks kuni viie aasta jooksul alates 
kõnealusest kuupäevast.

1. Artiklis 11 osutatud tehnoülevaatuseks 
kasutatavaid rajatisi ja seadmeid, mis ei 
vasta V lisas esitatud miinimumnõuetele 
[käesoleva direktiivi kohaldamise 
kuupäeval], võib kasutada tehnoülevaatuse 
tegemiseks kuni viie aasta jooksul alates 
kõnealusest kuupäevast.

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 91
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklis 11 osutatud tehnoülevaatuseks 
kasutatavaid rajatisi ja seadmeid, mis ei 
vasta V lisas esitatud miinimumnõuetele 
[käesoleva määruse kohaldamise 
kuupäeval], võib kasutada tehnoülevaatuse 
tegemiseks kuni viie aasta jooksul alates 

1. Artiklis 11 osutatud tehnoülevaatuseks 
kasutatavaid rajatisi ja seadmeid, mis ei 
vasta V lisas esitatud miinimumnõuetele 
[käesoleva direktiivi kohaldamise 
kuupäeval], võib kasutada tehnoülevaatuse 
tegemiseks kuni viie aasta jooksul alates 
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kõnealusest kuupäevast. kõnealusest kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Direktiivile kohane terminoloogia.

Muudatusettepanek 92
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kohaldavad VII lisas 
esitatud nõudeid vähemalt alates viiendast 
aastast, mis järgneb käesoleva määruse 
kohaldamise kuupäevale.

2. Liikmesriigid kohaldavad VII lisas 
esitatud nõudeid vähemalt alates viiendast 
aastast, mis järgneb käesoleva direktiivi
kohaldamise kuupäevale.

Or. de

Selgitus

(Vt pealkirja käsitleva muudatusettepaneku põhjendust.)

Muudatusettepanek 93
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kohaldavad VII lisas 
esitatud nõudeid vähemalt alates viiendast 
aastast, mis järgneb käesoleva määruse
kohaldamise kuupäevale.

2. Liikmesriigid kohaldavad VII lisas 
esitatud nõudeid vähemalt alates viiendast 
aastast, mis järgneb käesoleva direktiivi
kohaldamise kuupäevale.

Or. en
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Selgitus

Direktiivile kohane terminoloogia.

Muudatusettepanek 94
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiiv 2009/40/EÜ ja komisjoni 
soovitus 2010/378/EL tunnistatakse 
kehtetuks alates [käesoleva määruse
kohaldamise kuupäev].

Direktiiv 2009/40/EÜ ja komisjoni 
soovitus 2010/378/EL tunnistatakse 
kehtetuks alates [käesoleva direktiivi
kohaldamise kuupäev].

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 95
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiiv 2009/40/EÜ ja komisjoni 
soovitus 2010/378/EL tunnistatakse 
kehtetuks alates [käesoleva määruse
kohaldamise kuupäev].

Direktiiv 2009/40/EÜ ja komisjoni 
soovitus 2010/378/EL tunnistatakse 
kehtetuks alates [käesoleva direktiivi 
kohaldamise kuupäev].

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 97
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates [12 kuud pärast 
jõustumist].

Seda kohaldatakse alates [24 kuud pärast 
jõustumist].

Or. en

Muudatusettepanek 99
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Käesolev direktiiv on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Or. de

Selgitus

Määrus on siinkohal vale õigusakt. Käesoleva seaduse eesmärki, milleks on vähendada 
korrapärase tehnoülevaatuse abil liiklusõnnetuste arvu, saab saavutada ka liikmesriikide 
õigusesse vähem sekkuva õigusaktiga. Ettepaneku aluseks olev väide on kaheldav. Kuna seda 
kahtlust ei saa kõrvaldada, tuleb eelistada direktiivi kui proportsionaalsemat õigusakti.

Muudatusettepanek 100
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Käesolev direktiiv on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4.1.2

Komisjoni ettepanek

Esilaterna reguleeritus 
ei jää nõuetes 
sätestatud piiridesse.

4.1.2. Reguleeritus Määratakse 
kindlaks iga 
lähitulelaterna 
horisontaalne 
reguleeritus, 
kasutades 
esilaternate 
reguleerituse 
kontrollimise 
seadet või 
ekraani.

Parlamendi muudatusettepanek

(a) Esilaterna 
reguleeritus ei jää 
nõuetes sätestatud 
piiridesse.

4.1.2. Reguleeritus Määratakse 
kindlaks iga 
lähitulelaterna 
horisontaalne ja 
vertikaalne
reguleeritus, 
kasutades 
esilaternate 
reguleerituse 
kontrollimise 
seadet ja 
elektroonilist 
kontrollseadist, et 
kontrollida 
vajaduse korral 
sõiduki 
dünaamikat.

(b) Tuleb kontrollida 
dünaamikasüsteemi 
esilaternate toimimist 
ja reguleeritust.

Or. en

Selgitus

Vertikaalsed mõõtmed on tähtsamad reguleerituse kriteeriumid ja seega tuleks ka neid 
arvesse võtta.

Esilaternate täpse reguleerituse ja fookuskauguse kohandatuse jaoks on vajalik esilaternate 
reguleerituse kontrollimise seadis, eriti suure valgustugevusega lahenduslampide ja 
dünaamika juhtsüsteemide puhul. Seda ei ole võimalik saavutada piisaval tasemel ainult 
mõõteekraani kasutades. Suure valgustugevusega lahenduslampidega dünaamika 
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juhtsüsteemide puhul tuleks kasutada elektroonilist kontrollseadist koos vastava esilaternate 
reguleerituse katseseadmega.

Muudatusettepanek 102
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4.1.3

Komisjoni ettepanek

(a) Lüliti ei tööta 
nõuetele vastavalt. 
(Samaaegselt põlevate 
esilaternate arv)

4.1.3. Lülitid Kontrollimine 
visuaalselt ja 
käitamisel

(b) Kontrollseadise 
talitluse rike.

Parlamendi muudatusettepanek

(a) Lüliti ei tööta 
nõuetele vastavalt. 
(Samaaegselt põlevate 
esilaternate arv)

4.1.3. Lülitid Kontrollimine 
visuaalselt ja 
käitamisel, 
kasutades 
vajaduse korral 
elektroonilist 
kontrollseadist.

(b) Kontrollseadise 
talitluse rike.

Or. en

Selgitus

Automaatse esitulede ümberlülituse (nt kaugtulede abisüsteem) adekvaatseks kontrollimiseks 
tuleks ülevaatusel kasutada elektroonilist kontrollseadist, et teha kindlaks õige talitlus.

Muudatusettepanek 103
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
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II lisa – punkt 4.1.5

Komisjoni ettepanek

(a) Seade ei tööta.4.1.5. 
Reguleerimisseadmed 
(kui need on 
kohustuslikud)

Visuaalne kontroll 
ja võimaluse 
korral
kontrollimine 
käitamisel

(b) Käsijuhtimisega 
seadet ei saa 
juhikohalt käitada.

Parlamendi muudatusettepanek

(a) Seade ei tööta.4.1.5. 
Reguleerimisseadmed 
(kui need on 
kohustuslikud)

Visuaalne kontroll 
ja kontrollimine 
käitamisel,
kasutades 
vajaduse korral 
elektroonilist 
kontrollseadist.

(b) Käsijuhtimisega 
seadet ei saa 
juhikohalt käitada.

Or. en

Selgitus

Automaatse esitulede reguleerimisseadme talitluse adekvaatseks kontrolliks tuleks ülevaatusel 
kasutada elektroonilist kontrollseadist, et tagada reguleerimisseadme õige talitlus.

Muudatusettepanek 104
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4.3.2

Komisjoni ettepanek

(a) Lüliti ei tööta 
vastavalt nõuetele.

4.3.2. Lülitamine Kontrollimine 
visuaalselt ja 
käitamisel (b) Kontrollseadise 

talitluse rike.

Parlamendi muudatusettepanek

(a) Lüliti ei tööta 
vastavalt nõuetele.

4.3.2. 
Piduritulelaternad –
hädapiduritule 

Kontrollimine 
visuaalselt ja 
käitamisel, (b) Kontrollseadise 
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talitluse rike.lülitamine kasutades 
elektroonilist 
kontrollseadist, et 
muuta 
piduripedaali 
sensori 
sisendväärtust ja 
kontrollida 
vaatluse teel 
hädapiduritule 
talitlust.

(c) Hädapidurituli ei 
tööta või ei tööta 
korralikult.

Or. en

Selgitus

Piduripedaali sensori sisendsignaalide tekitamiseks tuleks kasutada elektroonilist 
kontrollseadist, et kontrollida hädapiduritule (sealhulgas ohutulede automaatse 
aktiveerimise) nõuetekohast talitlust, mida seejärel kontrollitakse otsese vaatluse teel.

Muudatusettepanek 105
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4.5.2

Komisjoni ettepanek

4.5.2 Reguleeritus (X) Kontrollimine 
käitamisel ning 
esitulede 
reguleerituse 
kontrollimise 
seadme abil

Valgusvihu valguse ja 
varju piiri korral on 
eesmine udutuli 
horisontaalselt valesti 
reguleeritud.

Parlamendi muudatusettepanek

4.5.2. Reguleeritus 
(X)

Kontrollimine 
käitamisel ning 
esitulede 
reguleerituse 
kontrollimise 
seadme abil

Valgusvihu valguse ja 
varju piiri korral on 
eesmine udutuli 
horisontaalselt ja 
vertikaalselt valesti 
reguleeritud.

Or. en
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Selgitus

Vertikaalsed mõõtmed on tähtsamad reguleerituse kriteeriumid ja seega tuleks ka neid 
arvesse võtta.

Muudatusettepanek 106
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 5.3.2

Komisjoni ettepanek

(a) Amortisaatorid on 
šassii või telje külge 
kinnitatud ebakindlalt.

5.3.2. Amortisaatorid Kanalile 
paigutatud või 
tõstukile tõstetud 
sõiduki visuaalne 
kontroll või 
võimaluse korral
eriseadmeid 
kasutades

(b) Tõsisele lekkele 
või rikkele osutav 
kahjustunud 
amortisaator.

Parlamendi muudatusettepanek

(a) Amortisaatorid on 
šassii või telje külge 
kinnitatud ebakindlalt.

5.3.2. Amortisaatorid Kanalile 
paigutatud või 
tõstukile tõstetud 
sõiduki visuaalne 
kontroll 
eriseadmeid 
kasutades

(b) Tõsisele lekkele 
või rikkele osutav 
kahjustunud 
amortisaator.

Or. en

Selgitus

Sõiduki vedrustuse amortiseerimise tõhusust on võimalik objektiivselt hinnata ainult 
amortiseerimise kontrolliseadet kasutades. Elektrooniliselt reguleeritava vedrustuse 
kontrolliks tuleks kasutada elektroonilist kontrolliseadet, samal ajal kui toimub mõõtmine 
amortiseerimise kontrolliseadmega süsteemi nõuetekohase talitluse hindamiseks. Tehakse 
ettepanek, et 30 %-line erinevus sama telje vasaku ja parema külje vahel on praktiline ja 
realistlik läbimise/läbikukkumise kriteerium.
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Muudatusettepanek 107
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 5.3.2.1

Komisjoni ettepanek

(a) Oluline erinevus 
vasaku ja parema 
külje vahel.

5.3.2.1. 
Amortiseerimise 
tõhususe kontroll

Kasutatakse 
eriseadmeid ning 
võrreldakse 
vasaku/parema 
külje erinevusi 
ja/või tootjate 
esitatud 
absoluutväärtusi.

(b) Esitatud 
miinimumväärtusi ei 
ole saavutatud.

Parlamendi muudatusettepanek

(a) Oluline erinevus 
vasaku ja parema 
külje vahel.

(b) Amortiseerimise 
suhte väärtusi ei ole 
saavutatud.

5.3.2.1. 
Amortiseerimise 
tõhususe kontroll

Kasutatakse 
amortiseerimise 
kontrolliseadet
ning võrreldakse 
vasaku/parema 
külje erinevusi ja
sõidukitootjate 
amortiseerimise 
suhte väärtusi, 
kui need 
väärtused 
ületavad 
amortiseerimise 
suhte 0,1 üldist 
piirnormi.

(c) Erinevus sama 
telje vasaku ja 
parema külje 
mõõteväärtuste vahel 
on rohkem kui 30 %.

Or. en

Selgitus

Sõiduki vedrustuse amortiseerimise tõhusust on võimalik objektiivselt hinnata ainult 
amortiseerimise kontrolliseadet kasutades. Elektrooniliselt reguleeritava vedrustuse 
kontrolliks tuleks kasutada elektroonilist kontrolliseadet, samal ajal kui toimub mõõtmine 
amortiseerimise kontrolliseadmega süsteemi nõuetekohase talitluse hindamiseks.

Tehakse ettepanek, et 30 %-line erinevus sama telje vasaku ja parema külje vahel on 
praktiline ja realistlik läbimise/läbikukkumise kriteerium.
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Muudatusettepanek 108
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 8.2.2.2

Komisjoni ettepanek

8.2.2.2 Suitsusus Seda nõuet 
ei kohaldata enne 1. jaanuari 
1980 registreeritud või 
kasutusele võetud sõidukite 
suhtes.

a) Heitgaaside suitsusust 
mõõdetakse vabakiirendusel 
(koormust ei rakendata 
miinimumpööretest kuni 
katkesti rakendumiseni), 
käigukang on neutraalses 
asendis ja sidur on lahutatud.

(a) Sõidukite puhul, mis 
on registreeritud või 
esmakordselt kasutusele 
võetud pärast nõuetes 
kindlaksmääratud 
kuupäeva,

b) Sõiduki ettevalmistus ületab suitsusus taset, 
mis on märgitud 
sõidukile kinnitatud 
tootja andmesildil;

1. Sõidukit võib testida ilma 
ettevalmistuseta, kuid 
ohutuse mõttes tuleks 
kontrollida, kas mootor on 
soe ja rahuldavas 
mehaanilises seisukorras

(b) kui see teave ei ole 
kättesaadav või kui 
nõuete alusel ei ole 
kontrollväärtuste 
kasutamine lubatud, siis

2. Eeltingimused: ülelaadeta mootorite 
puhul 2,5 m-1,

turbomootorite puhul 
3,0 m-1,

või nõuetes määratletud 
või 

pärast nõuetes 
kindlaksmääratud 
kuupäeva esmaselt 
registreeritud või 
kasutusele võetud 
sõidukite puhul 

i) Mootor peab olema täiesti 
soe, näiteks mootoriõli 
temperatuur peab 
õlimõõtevarda torus sondiga 
mõõdetuna olema vähemalt 
80 °C või, kui see on 
madalam, vastama 
normaalsele 
töötemperatuurile või peab 
infrapunase kiirguse alusel 
mõõdetud mootorisilindrite 
temperatuur olema eespool 
nimetatud temperatuuriga 
vähemalt samaväärne. Kui 
seoses sõiduki koostega ei 
ole selline mõõtmine 
praktiline, võib mootori 
normaalse töötemperatuuri 

1,5 m-17.
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määrata muul viisil, näiteks 
mootori jahutusventilaatori 
töötamise põhjal;
ii) heitgaasisüsteemi 
puhastatakse vähemalt 
kolme vabakiirendustsükliga 
või samaväärse meetodiga.
c) Testimise kord

Mootor ja mis tahes 
turboülelaadur peab enne iga 
vabakiirendustsüklit olema 
tühikäigul. Suure 
võimsusega diiselmootorite 
puhul tähendab see vähemalt 
kümnesekundilist ootamist 
pärast gaasipedaali 
vabastamist.
2. Iga vabakiirendustsükli 
alustamiseks tuleb 
gaasipedaal kiiresti ja 
sujuvalt (vähem kui ühe 
sekundiga), kuid mitte 
ägedalt alla vajutada, et 
saavutada maksimaalne 
sissepritse pritsepumbast.
3. Iga vabakiirendustsükli 
ajal jõuab mootor enne 
gaasipedaali vabastamist 
maksimaalselt lubatud 
pööreteni või 
automaatülekandega 
sõidukite puhul tootja 
määratud pööreteni või, kui 
need andmed ei ole 
kättesaadavad, kahe 
kolmandikuni maksimaalselt 
lubatud pööretest. Seda saab 
kontrollida näiteks mootori 
pöörete arvu jälgides või 
jättes piisavalt aega 
gaasipedaali esimesest 
vajutamisest kuni selle 
vabastamiseni, mis 1. lisa 
kategooriatesse 1 ja 2 
kuuluvate sõidukite puhul 
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peaks olema vähemalt kaks 
sekundit.

4. Sõiduk loetakse 
ülevaatuse mitteläbinuks 
ainult siis, kui vähemalt 
viimase kolme 
vabakiirendustsükli 
aritmeetiline keskmine 
ületab piirnormi. Seda võib 
arvutada, jättes kõrvale mis 
tahes mõõtmised, mis 
märkimisväärselt erinevad 
mõõdetud keskmisest, või 
kasutades mis tahes 
statistilist arvutusmeetodit, 
mis võtab arvesse mõõtmiste 
hajuvust. Liikmesriigid 
võivad kehtestada piirangu 
katsetsüklite arvule.

5. Mittevajaliku testimise 
vältimiseks võivad 
liikmesriigid tunnistada 
ülevaatuse mitteläbinuks 
need sõidukid, mille 
mõõtmistulemused pärast 
vähem kui kolme 
vabakiirendustsükli või 
puhastustsükli läbimist 
ületavad märkimisväärselt 
piirnormi. Samuti võivad 
liikmesriigid mittevajaliku 
testimise vältimiseks 
tunnistada ülevaatuse 
läbinuks need sõidukid, 
mille mõõtmistulemused 
jäävad pärast vähem kui 
kolme vabakiirendustsükli 
või puhastustsükli läbimist 
märkimisväärselt allapoole 
piirnormi.

Parlamendi muudatusettepanek

8.2.2.2 Suitsusus Seda nõuet 
ei kohaldata enne 1. jaanuari 
1980 registreeritud või 
kasutusele võetud sõidukite 
suhtes.

a) Heitgaaside suitsusust 
mõõdetakse vabakiirendusel 
(koormust ei rakendata 
miinimumpööretest kuni 
katkesti rakendumiseni), 

(a) Sõidukite puhul, 
mis on registreeritud 
või esmakordselt 
kasutusele võetud 
pärast nõuetes 
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käigukang on neutraalses 
asendis ja sidur on lahutatud. 
Selline väljalasketoru 
kontroll on alati heitgaaside 
mõõtmise tavapärane viis, 
isegi kui seda 
kombineeritakse OBD-ga.

kindlaksmääratud 
kuupäeva,

b) Sõiduki ettevalmistus ületab suitsusus taset, 
mis on märgitud 
sõidukile kinnitatud 
tootja andmesildil;

1. Sõidukit võib testida ilma 
ettevalmistuseta, kuid 
ohutuse mõttes tuleks 
kontrollida, kas mootor on 
soe ja rahuldavas 
mehaanilises seisukorras

(b) kui see teave ei ole 
kättesaadav või kui 
nõuete alusel ei ole 
kontrollväärtuste 
kasutamine lubatud, 
siis

2. Eeltingimused: ülelaadeta mootorite 
puhul 2,5 m-1,

turbomootorite puhul 
3,0 m-1,

või nõuetes määratletud 
või 

pärast nõuetes 
kindlaksmääratud 
kuupäeva esmaselt 
registreeritud või 
kasutusele võetud 
sõidukite puhul 

1,5 m-17

või

i) Mootor peab olema täiesti 
soe, näiteks mootoriõli 
temperatuur peab 
õlimõõtevarda torus sondiga 
mõõdetuna olema vähemalt 
80 °C või, kui see on 
madalam, vastama 
normaalsele 
töötemperatuurile või peab 
infrapunase kiirguse alusel 
mõõdetud mootorisilindrite 
temperatuur olema eespool 
nimetatud temperatuuriga 
vähemalt samaväärne. Kui 
seoses sõiduki koostega ei 
ole selline mõõtmine 
praktiline, võib mootori 
normaalse töötemperatuuri 
määrata muul viisil, näiteks 
mootori jahutusventilaatori 
töötamise põhjal;

0,2m-1.

ii) heitgaasisüsteemi 
puhastatakse vähemalt kolme 
vabakiirendustsükliga või 
samaväärse meetodiga.



PE508.009v01-00 58/60 AM\931274ET.doc

ET

c) Testimise kord

Mootor ja mis tahes 
turboülelaadur peab enne iga 
vabakiirendustsüklit olema 
tühikäigul. Suure võimsusega 
diiselmootorite puhul 
tähendab see vähemalt 
kümnesekundilist ootamist 
pärast gaasipedaali 
vabastamist.

2. Iga vabakiirendustsükli 
alustamiseks tuleb 
gaasipedaal kiiresti ja 
sujuvalt (vähem kui ühe 
sekundiga), kuid mitte 
ägedalt alla vajutada, et 
saavutada maksimaalne 
sissepritse pritsepumbast.

3. Iga vabakiirendustsükli 
ajal jõuab mootor enne 
gaasipedaali vabastamist 
maksimaalselt lubatud 
pööreteni või 
automaatülekandega 
sõidukite puhul tootja 
määratud pööreteni või, kui 
need andmed ei ole 
kättesaadavad, kahe 
kolmandikuni maksimaalselt 
lubatud pööretest. Seda saab 
kontrollida näiteks mootori 
pöörete arvu jälgides või 
jättes piisavalt aega 
gaasipedaali esimesest 
vajutamisest kuni selle 
vabastamiseni, mis 1. lisa 
kategooriatesse 1 ja 2 
kuuluvate sõidukite puhul 
peaks olema vähemalt kaks 
sekundit.

NOx tase ei vasta 
nõuetele.

4. Sõiduk loetakse ülevaatuse 
mitteläbinuks ainult siis, kui 
vähemalt viimase kolme 
vabakiirendustsükli 
aritmeetiline keskmine ületab 

Osakeste mõõtenormid 
ei vasta nõuetele.
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piirnormi. Seda võib 
arvutada, jättes kõrvale mis 
tahes mõõtmised, mis 
märkimisväärselt erinevad 
mõõdetud keskmisest, või 
kasutades mis tahes muud
statistilist arvutusmeetodit, 
mis võtab arvesse mõõtmiste 
hajuvust. Liikmesriigid 
võivad kehtestada piirangu 
katsetsüklite arvule.
5. Mittevajaliku testimise 
vältimiseks võivad 
liikmesriigid tunnistada 
ülevaatuse mitteläbinuks 
need sõidukid, mille 
mõõtmistulemused pärast 
vähem kui kolme 
vabakiirendustsükli või 
puhastustsükli läbimist 
ületavad märkimisväärselt 
piirnormi. Samuti võivad 
liikmesriigid mittevajaliku 
testimise vältimiseks 
tunnistada ülevaatuse 
läbinuks need sõidukid, mille 
mõõtmistulemused jäävad 
pärast vähem kui kolme 
vabakiirendustsükli või 
puhastustsükli läbimist 
märkimisväärselt allapoole 
piirnormi. NOx taseme ja 
osakeste mõõtmine, 
kasutades asjakohast 
seadet/asjakohaste 
seadmetega suitsususe 
mõõturit ja kehtivat 
vabakiirenduse katset.

Or. en

Selgitus

OBD ei ole kindel heite mõõtmise viis. Seepärast tuleb heidet kontrollida väljalasketoru 
heitgaaside mõõtmisega. NOx on probleem eriti diiselmootoriga sõidukite puhul, kus madal 
suitsususe tase tekitab tavaliselt kõrget NOx taset. Diisliosakeste filtriga sõidukite korral on 
tähtis mõõta mitte suitsususe väärtust, vaid osakeste taset. Ühtlaste ja täpsete mõõtmiste 
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tagamiseks tuleks mõõta nii mootori temperatuuri kui ka mootori pöörete arvu vastavalt 
sõidukitootja katsetingimustele.

Muudatusettepanek 109
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu määrus
Tehniline osa – V lisa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) amortisaatori tõhususe katsetamise 
seade;

10) amortiseerimise kontrolliseade, et 
mõõta energia neeldumist sõiduki 
vedrustuse võnkumisel, selleks et 
kontrollida sõiduki vedrustuse osade 
amortiseerimise tõhusust.

Or. en

Selgitus

Sõiduki vedrustuse amortiseerimise tõhusust on võimalik objektiivselt hinnata ainult 
kasutades amortiseerimise kontrolliseadet ja sõidukitootjate amortiseerimise suhte väärtusi, 
kui need väärtused ületavad amortiseerimise suhte 0,1 üldist piirnormi.


