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I Sissejuhatus

Kõnealuse ettepanekuga soovib Euroopa Komisjon lihtsustada kehtivat õigusraamistikku ja 
kehtestada uued haldus- ja tehnilised nõuded näiteks keskkonna- ja ohutusküsimustele ning 
turujärelevalvele. Ettepanek hõlmab suurt hulka erinevaid L-kategooria sõidukitüüpe, nagu 
elektrijalgrattad, kahe- või kolmerattalised mopeedid, kahe- või kolmerattalised mootorrattad 
ja külghaagisega mootorrattad. Kergete neljarattaliste sõidukite all peetakse siinkohal silmas 
ATVsid ja miniautosid. ELis arvatakse praegu ringluses olevat üle 30 miljoni L-kategooria 
sõiduki. 

II Töökohad ja kriis

L-kategooria sõidukite tööstuse suurima sektori moodustavad kaherattalised mootorsõidukid 
(mootorrattad, mopeedid ja motorollerid). 2007. aastal ulatus kaherattaliste mootorsõidukite 
turg Euroopas 2,7 miljoni sõidukini. EL tootis 1,136 miljonit mootorrattast ja motorollerit 
käibega 4,1 miljardit eurot. ELis on hinnanguliselt 100 kaherattaliste mootorsõidukite tootjat, 
kellest pooled kuuluvad Euroopa ettevõtetele. Tööstusharu umbes 500 varustaja toodangu 
väärtus ulatub 1,6 miljardi euroni. Müügi- ning hooldus- ja remonditööde sektor moodustab 
tööstusharu kogukäibest umbes 72%. Tööstusharu annab tööd ligikaudu 184 000 inimesele 
(sealhulgas varustajad, tootjad, edasimüüjad ja remondiala töötajad).1

Võrreldes autotööstusega on kaherattaliste mootorsõidukite tööstus väiksem, killustatum ja 
mitmekesisem. Kasvanud on import Hiinast ja teistest Aasia riikidest. Ameerika Ühendriigid 
on ELi jaoks suurim eksporditurg. Kaherattaliste mootorsõidukite tööstust tabas 
majanduskriis. Negatiivset turusuundumust (–25%) kinnitavad nii 2009. kui ka 2010. aasta 
andmed.

III Ettepanek L-kategooria sõidukite tüübikinnituse kohta

Uute L-kategooria sõidukite või selliste sõidukite jaoks mõeldud uute süsteemide, osade ja 
eraldi seadmistike tüübikinnitust saavad tootjad taotleda vastava riigi tüübikinnitusasutuses. 
Kui tehnilised nõuded on täidetud, siis on lubatud toodangut kogu ELis turustada ilma 
täiendavate katsete või kontrollideta. Registreerimiseks peaks piisama ainult 
vastavustunnistuse esitamisest. 

L-kategooria sõidukitele praegu kehtivaid tüübikinnituse nõudeid tuleks ajakohastada. Seega 
on kavas tunnistada direktiiv 2002/24/EÜ ja mitmed sellega seotud direktiivid kehtetuks ja 
asendada kõnealuse ettepanekuga. Lisaks tuuakse kolmes delegeeritud õigusaktis ära 
tehnilised kirjeldused keskkonnanõuete, sõidukiohutuse ja sõiduki ehitusnõuete kohta. 
Rakendusaktiga sätestatakse haldusnormid. Määruse jõustumise kavandatud kuupäev on 
1. jaanuar 2013.
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IV Raportööri märkused

1. Üldised märkused

Kasu ettevõtetele ja tarbijatele
Raportöör toetab igati kavandatud määruse peamisi eesmärke, arvestades, et see parandab 
siseturu toimimist. Õigusraamistik peaks lihtsustama kaupade juurdepääsu ühisturule, 
kehtestades samal ajal üldsuse kaitseks vajalikke, näiteks keskkonna- ja ohutusalaseid 
nõudeid. Nii saaks ka turujärelevalve Euroopas tõhusamaks muuta.1

Parem linnaline liikuvus
Lisaks usub raportöör, et ettepanekus kavandatavad nõuded L-kategooria sõidukitele võivad 
lihtsustada üleminekut tõhusamale, ohutumale ja puhtamale linnalisele liikuvusele.2 Üle 70% 
ELi inimestest elab linnapiirkondades. Ummikud, õnnetused ja saastatus on sagedane 
probleem.3 Raportöör on veendunud, et innovatiivsed ja tehnoloogiliselt edasiarendatud kahe-
ja kolmerattalised ning väikesed neljarattalised sõidukid võivad suuresti parandada linnalist 
liikuvust, kuna need võtavad vähem ruumi, kasutavad vähem energiat ning nende tootmine ja 
kasutamine tekitab vähem heidet, pakkudes ühtlasi paremat ühenduvust, tootlikkust ja 
kasutusrõõmu. 

Kõrged ja realistlikud eesmärgid
Raportöör soovitab vastu võtta kõrgete eesmärkidega ja läbipaistva ajakava koos selgete ja 
otsusekindlate sammudega. Arvestades aga praegust majanduskliimat, peaks see ajakava 
olema ka piisavalt paindlik, et tööstus jõuaks muudatustega kohaneda. Raportöör leiab, et 
väljapakutud meetmetega kaasnevad lisakulud peavad olema proportsionaalses vastavuses 
määruse üldiste eesmärkidega. Teisest küljest võib varane nõuetega vastavusse viimine 
ergutada innovatsiooni, mis võib anda Euroopas paiknevale kaherattaliste mootorsõidukite 
tööstusele konkurentsieelise.

2. Kavandatava määruse reguleerimisala

Kerged kahe-, kolme- ja neljarattalised mootorsõidukid
L-kategooria sõidukite tehnoloogia on viimase kümne aasta jooksul väga kiiresti arenenud,
mis tähendab seda, et teatud L-kategooria sõidukitele ei ole enam sobivat alamkategooriat. 
Nende sõidukite ohutus- ja kohastele keskkonnanõuetele vastavuse tagamiseks on vajalikud 
eraldi õigusnormid. Raportöör kiidab heaks sõidukite kategooriate täpsustamise asjakohaste 
alamkategooriate lisamise kaudu, mis muudab olukorra selgemaks. Siiski on vajalik teatud 
ebajärjepidevuse likvideerimine, eriti teatavate sõidukite määruse reguleerimisalast 
väljajätmise osas (artikli 2 teine lõik), mis on vastuolus uuesti klassifitseerimise 
eesmärkidega.

                                               
1

Vt KOM(2010) 608:
 „Ühtse turu akt“, ettepanek nr 39; vt ka KOM(2010) 614 integreeritud tööstuspoliitika kohta.

2
See on kooskõlas ka Euroopa õhusaaste strateegiaga, KOM(2005) 446, ja Euroopa liiklusohutuse tegevuskavaga, KOM(2010) 389.

3
 Linnalise liikumiskeskkonna tegevuskava, KOM(2009) 0490.
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Üldiselt peaks see määrus hõlmama kõigi sõidukite ohutus-, keskkonna- ja ehitusnõudeid. 
Seetõttu tuleks veel kaaluda välja pakutud (alam)kategooriate sobivust.

3. Keskkonnameetmed

Uued heitkoguste vähendamise alased sammud: Euro 3st Euro 5 ja 6ni.
Arvestades sellega, et L-kategooria sõidukid moodustavad kogu maanteetranspordi mahust 
ainult 3%, on nende väljutatud heitkoguste osakaal ebaproportsionaalselt suur. Seega toetab 
raportöör rangemate heitkoguste piirväärtuste kehtestamist. Ta kutsub tootjaid üles neid 
piirväärtusi võimalikult kiiresti järgima. Mõned L-kategooria sõidukid vastavad juba praegu 
kõrgematele heitenormidele ja seda tuleks julgustada. Raportöör tunnistab ka, et kohaldada 
tuleks proportsionaalsuse põhimõtet ja üritada säilitada enamiku nende sõidukite madalamat 
ostuhinda. Igal juhul on uute heitenormide kehtestamise kavandatavat ajakava võimalik veel 
täiendavalt parandada (vt ka punkt 7). 

Vastupidavuse nõuded ja ökomärgised
Raportöör on veendunud, et väljapakutud meetmed aitavad soodustada L-kategooria sõidukite 
kasutuselevõttu Euroopas. Uued vastupidavuse nõuded peaksid jääma tasemele, mis on 
toodud VII lisas, et tagada vastutuse ja kulude õiglane jaotumine tarbija ja tootja vahel. Ta 
toetab ka sõidukite ökomärgistamise ettepanekut. Ökomärgiseid peetakse lihtsaks ja tõhusaks 
vahendiks, mis aitavad tarbijal valida kõige energiatõhusamaid sõidukeid. 

4. Ohutusmeetmed

L-kategooria sõidukite juhtidel on palju suurem oht sattuda surmaga lõppevasse või tõsisesse 
avariisse kui teistel juhtidel. L-kategooria sõidukitega läbiti ELi 25 riigis 2% vahemaadest, 
kuid nendega juhtus 16% surmaga lõppenud liiklusõnnetustest.1 Aastal 2008 hukkus 
liiklusõnnetuses 5520 kaherattalise mootorsõiduki juhti. Erinevalt teistest sõidukitüüpidest on 
L-kategooria sõidukite puhul need arvud püsinud samana või koguni veidi suurenenud. Võttes 
igati arvesse inimkäitumise aspekti sõiduohutuses, nagu ka sõidutingimuste mõju, peab 
raportöör kindlasti vajalikuks tegeleda hoolikalt sõiduki tehniliste omadustega seotud 
ohutusküsimusega. 

Kohustuslikud ajakohastatud pidurisüsteemid
Ajakohastatud pidurisüsteemid aitavad korvata inimvõimete puudujääke. Raportöör toetab 
mõistliku hinnaga ajakohastatud pidurisüsteemide kasutuselevõttu kõigil uutel mootorratastel 
ja motorolleritel: blokeerumisvastased pidurisüsteemid (ABS) või kombineeritud 
pidurisüsteemid (CBS) kõigil uutel L3e-A1 (väikese võimsusega) mootorratastel ning ABS-
pidurisüsteemid kõigil uutel L3e-A2 ja L3e-A3 (keskmise ja suure võimsusega) 
mootorratastel. Uurimused on näidanud, et ABS-pidurite kohustuslikuks muutmisega langeks 
igal aastal liikluses hukkunud mootorratturite arv kümne aasta jooksul 20% võrra. See 
vähendaks ka õnnetuste arvu ning tõsiste kehavigastuste ohtu.

Senise tarbijate vastuseisu taga on olnud eelkõige kõrge hind ja ABS-pidurite tajumine 
sobimatuna mootorrattasõidu sportliku iseloomuga. See tähendab, et vabatahtlikkuse 
põhimõte ei ole olnud piisav, et tagada ABS-pidurite kasutuselevõtt. Ometi on ABS-pidurite 
                                               
1

 Euroopa Transpordiohutuse Nõukogu, 2007.



DT\857524ET.doc 5/6 PE458.653v01-00

ET

tootjad mõista andnud, et tootmismahu kasvu korral võiks selliste süsteemide hind langeda 
koguni 100 euroni. Samuti peaks juhte teavitama nende pidurite kasutamisest ja kasulikkusest. 

Raportöör soovitab tööstusel võimalikult kiiresti hakata pakkuma ABS-pidurite võimalust
kõigi kategooriate mootorratastele ning julgustama kliente ABS-piduritega varustatud 
sõidukite kasuks otsustama. Raportöör soovitab võimaluse korral isegi kaaluda ajakohastatud 
pidurisüsteemide kohustuslikus muutumise kuupäeva lähemale nihutamist (ettepanekus 
1. jaanuar 2017). Raportöör märgib ka, et ajakohastatud pidurisüsteemid ei pruugi sobida 
teatud tüüpi mootorratastega maastikul sõitmiseks. Selle probleemi lahendaks võimalus 
süsteemi sisse ja välja lülitada. 

Esitulede automaatne sisselülitus (AHO)
Nii päevasel kui ka öisel ajal juhtunud õnnetuste korral nimetatakse põhjusena sageli 
kaherattalise mootorsõiduki mitte nägemist. Tööstusharusisene vabatahtlik esitulede 
automaatse sisselülituse süsteemide kasutamise alane kokkulepe ei hõlma kahjuks aina 
kasvavat hulka madalahinnalisi imporditud kaherattalisi mootorsõidukeid. Pealegi on kõigul 
uutel automudelitel päevasõidutuled (DRL)1, millega võrreldes ilma tuledeta sõidukid veelgi 
märkamatumaks jäävad. Seega tervitab raportöör ettepanekut parandada kaherattaliste 
mootorsõidukite nähtavust esitulede automaatse sisselülituse kasutamisega. Remondi- ja 
hooldustööde puhuks peaks olema võimalik tulesid välja lülitada.

Ümberehitamise vältimise alased meetmed
Raportöör märgib, et mootorratturite kogukonnas on juurdunud tava sõidukeid nende 
võimsuse suurendamiseks ümber ehitada. Selle vältimine seab paljud kvalifitseeritud juhid 
ebasoodsasse olukorda. Seega peaksid sellised ümberehitamisega seotud küsimused jääma 
liikmesriikide pädevuse alla. Raportöör nõuab siiski ranget lähenemist sellisele 
ümberehitamisele, mille eesmärk on sõiduki tippkiiruse suurendamine saastehulga, 
kütusekulu ja ohutuse arvelt. See puudutab sageli madalahinnalisi mopeede, motorollereid ja 
muid neljarattalisi sõidukeid, mida kasutavad eelkõige nooremad inimesed. Ümberehitamise 
vastaste tehniliste meetmetega peaksid kaasnema ka riiklike täitevasutuste pistelised 
kontrollid.

5. Muud tehnilised nõuded

Üksikute ja väikeseseeria sõidukite tüübikinnitus

Komisjon piirab väikeseeriate puhul lihtsustatud menetluse kasutamist ainult väga piiratud 
tootmise korral (III lisa). Raportöör toetab L-kategooria sõidukite ning selle sektori väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) suurt mitmekesisust. Seega uurib ta, kas praegu L-
kategooria väikeseeriatele kehtiva 200-ühikulise piirmäära muutmine vastavalt ettepanekule 
on tingimata vajalik. Ta soovitab väikeseeriatele kehtivate sätete kuritarvitamise vältimiseks 
kaaluda ka teisi võimalusi, näiteks turujärelevalve tugevdamist.

Paljudele L-kategooria sõidukite kasutajatele on oluline nende toote ainulaadsus. Seega toetab 
raportöör komisjoni ettepanekut üksiksõidukite tüübikinnituse kohta (artikkel 42).

                                               
1 Direktiiv 2008/89/EÜ. Alates 7. veebruarist 2011 on kõigil uutel sõiduautode ja väikebusside mudelitel päevasõidutuled 
kohustuslikud. Veokitele ja bussidele hakkab see nõue kehtima alates augustist 2012.
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Kohustuslik pardadiagnostikasüsteem
Pardadiagnostikasüsteem (OBD) teeb teabe seadme mootori ja muude andmete (nt heite) 
kohta kergesti kättesaadavaks, nii et selle remont oleks kiirem ja tõhusam. Samal ajal kui 
raportöör nõustub põhimõtteliselt ettepanekus toodud järkjärgulise lähenemisega OBD-
süsteemide kohustuslikuks muutmisele, kahtleb ta OBD-süsteemi kasutamist nõudva sätte 
proportsionaalsuses L1- ja L2-kategooria mopeedide korral.

Juurdepääs remondi- ja hooldusteabele (RMI)
Raportöör toetab kindlalt iga meedet, mis tagaks võrdse juurdepääsu remondi- ja 
hooldusteabele (RMI). Tõenäoliselt on vajalik „sõltumatute edasimüüjate“ ja „remontijate“ 
täpsem määratlemine, et tagada sõiduki kasutajatele ja nende remontijatele mõistliku tasu eest 
vajalik juurdepääs remondi- ja hooldusteabele.

6. Turujärelevalve

Vajalik on suurendada turujärelevalvet, et takistada ohutus- ja saastenõuetele mittevastavate 
sõidukite jõudmist ELi turgudele. Selle ettepaneku eesmärk on tugevdada riiklikku 
turujärelevalvet ja tagada ELis sekkumise ja kontrolli ühtlasem tase. Raportöör rõhutab selle 
lähenemise tähtsust ja meetmeid, mis on vajalikud nõuetele mitte vastavate toodete 
kõrvaldamiseks turult. Nii ELi kui ka riiklikul tasandil tuleks rakendada tõhusat 
kooskõlastamist ja järelevalvet kindlustamaks, et turujärelevalve- ja tüübikinnitusasutused 
kasutavad neid uusi meetmeid tulemuslikult.

7. Ajakava

Komisjoni esitatud kõrgete eesmärkidega ajakava järgimine saab olema raske. Paralleelselt 
käsitletava ettepaneku seadusandliku tavamenetlusega on kavas varsti alustada 
komiteemenetluse raames tööd delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega ning jätkata seda 
kuni 2012. aasta keskpaigani. Lisaks kehtestatakse kõnealuse komisjoni ettepaneku tulemusel 
tähtaegade üsna keeruline kogu (2013–2021), mis käsitleb eraldi heitkoguseid ja 
ohutusmeetmeid, mida kohaldatakse uute sõidukite registreerimise ning uue ja vana 
tüübikinnituse suhtes. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee palus hiljuti sätestada tähtajad, 
mida sektoril on võimalik järgida.1

Nagu mainitud, peab ajakava seadma kõrgeid ja realistlikke eesmärke. Oluline on tehniliste-
ja haldusnõuete õigeaegne määratlemine, mis tagab tootjatele piisava ajavaru, et välja töötada, 
katsetada ja rakendada sõidukite uusi lahendusi, ning liikmesriikide tootjatele ja 
tüübikinnitusasutustele võimaluse kasutusele võtta uued haldussüsteemid. Ajakava 
ratsionaliseerimiseks kaalub raportöör võimalust ühendada sätted, mille eesmärk on 
vähendada tähtaegu ja tagada tulemuslikum lihtsustamine. Samuti kaalub raportöör 
vabatahtlike tähtaegade väljajätmist seoses piirväärtuste etappidega, mis võimaldavad 
tööstusel vastavalt ühiskonna ja tarbijate nõudmistele omaalgatuslikult juba varem turule tulla 
puhtamate sõidukitega. 

                                               
1 EMSK, INT/541, Tüübikinnitus ja turujärelevalve / L-kategooria sõidukid (Raportöör Virgilio Ranocchiari), 19. jaanuar 
2011.


