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LÜHISELGITUS

Ettepanekus sätestatakse mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatuse ajakohastatud 
ühtlustatud ELi eeskirjad, et karmistada korraliste tehnoülevaatuste liiklusohutuse ja 
heitkoguste miinimumnõudeid. Vastavalt liiklusohutuse valdkonna poliitikasuunistele on 
ettepaneku eesmärk vähendada 2020. aastaks liiklussurmade arvu ELis poole võrra. Lisaks on 
eesmärk aidata vähendada sõidukite halvast tehnohooldusest tingitud heitkoguseid.

Raportöör toetab neid põhieesmärke ning liikmesriikide tavade erinevusi arvestades toetab 
sihipärast ühtlustamist kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, mistõttu ta kahtleb selles, kas 
käesolev õigusakt peab olema määrus, kuna see jätab liikmesriikidele vähem võimalusi 
eeskirju riigisiseselt kohandada.

Lisaks on raportöör seisukohal, et liiklussurmade vähendamise eesmärgi saavutamisel peaks 
olema tagatud proportsionaalsus, mistõttu ta toetab tugevatel tõendusmaterjalidel põhinevaid 
kohandatud lahendusi. Seejuures tahaks ta tähelepanu juhtida ebamäärasustele, millele osutas 
Euroopa Parlamendi mõjuhindamise üksus, märkides, et mitte mingid tõendid ei näi toetavat 
põhieeldust, nagu põhjustaks parem ja sagedasem tehniline kontroll sõidukite defektide arvu 
vähenemist.  

Veel märgib raportöör, et dokumendi kohaldamisala on direktiiviga 2009/40/EÜ võrreldes 
laiendatud, et hõlmata uusi sõidukitüüpe, eeskätt kahe- ja kolmerattalisi mootorsõidukeid, 
kuni 3,5 tonni kaaluvaid kerghaagiseid ja traktoreid valmistajakiirusega üle 40 km/h.
Ettepanekus suurendatakse ka vanemate või suure läbisõiduga sõidukite ülevaatuste sagedust.

Raportöör ei teinud ettepanekuid seaduseelnõu vormi ja kohaldamisala ning ülevaatuste 
kestuse osas, kuna need küsimused kuuluvad juhtkomisjoni pädevusse, ning otsustas selle 
asemel keskenduda oma muudatusettepanekutes ühtse turu küsimustele. Siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni seisukohast on kõige tähtsamad alljärgnevad küsimused.

1. Tehnoülevaatuse mõiste

Raportöör esitab muudatusettepaneku tehnoülevaatuse mõiste muutmiseks, kuna praegu 
võimaldab selle mõiste väärkasutamine piirata piiriülest konkurentsi kasutatud sõidukite 
müügil. Täpsemalt põhjustab komisjoni määratlus õiguslikku ebakindlust, kuna üldmõiste 
puhul korratakse nõuet lähtuda tehnoülevaatusel üldistest tüübikinnituse kriteeriumitest, 
samas kui asjakohased tüübikinnituse kriteeriumid on lisades juba esitatud. See tähendab, et 
tehnoülevaatus võib hõlmata kõiki sõiduki osi, kuna ohutusmõõdet saab eristada selle kõigi 
osade puhul. Tegelikult tuleks kontrollida ainult neid osi, mille tüübikinnitus puudutab 
ohutust ja heitkoguseid. Probleem seisneb selles, et mõned turuosalised võivad selle 
seaduselünga abil kaitsta oma kasutatud sõidukite koduturgu ja põhjendamatult sõidukeid 
ülevaatusel läbi kukutada.

2. Läbisõidunäitude võltsimise avastamine ja tõkestamine

Tarbijaturu tulemustabelis anti juba kolmandat aastat järjest kasutatud sõidukitele kõige 
halvem turu tulemusnäitaja ning eeskätt kõige madalam usaldusväärsuse näitaja. Seepärast 
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teeb raportöör ettepaneku karmistada läbisõidumõõdiku näitude võltsimise vastaseid 
meetmeid ning selleks laiendada elektroonilist sõidukiteabeplatvormi nii, et veebipõhine 
platvorm sisaldaks kogu teavet sõidukite läbisõidu kohta. Raportöörile teeb ka muret 
komisjoni ettepanekus sisalduv üldine keeld korrigeerida läbisõidumõõdiku näite, sealhulgas 
ka suurendamise suunas, mis väldiks võltsitud näiduga sõidukite turuhinna liiga suurt langust.

3. Tehnoülevaatuse tulemuste riiklike registrite kättesaadavus, tehniliste andmete 
kättesaadavus ja kontrollseadmetele kehtivad miinimumnõuded

Määrus võimaldab luua ELi ühtse andmevahetussüsteemi, mille abil oleksid kõigile ELi 
ülevaatuspunktidele kättesaadavad sõidukite remondi- ja hooldusandmed. Kuid raportöör 
leiab, et see andmekogum peaks olema kättesaadav teistelegi peale pädevate asutuste ja 
ülevaatuspunktide. Võrdsete konkurentsitingimuste tagamiseks teeb ta ettepaneku teha 
andmed kättesaadavaks ka töökojaseadmete tootjatele, sest see aitaks neil toota tõhusaid ja 
konkurentsivõimelisi kontrollseadmeid. Veel teeb raportöör ettepaneku lubada kasutada 
alternatiivseid kontrollimenetlusi, mis võib olla oluline raskesti kontrollitavate sõidukite 
ökonoomse kontrolli hõlbustamiseks.

4. Erandid

Raportöör on rahul nn ajaloolistele sõidukitele tehtud erandiga. Ta peab aga vastavat mõistet 
liiga jäigaks ja soovitab selle asemele kehtestada vanusepiiri. Lisaks soovitab ta jätta 
liikmesriikidele vabaduse teha sõidukitele erandeid vastavalt oma tegevuspraktikale.

5. Vastastikune tunnustamine

Tehnoülevaatus on seotud mootorsõidukite ümberregistreerimisega, sest korraliste 
tehnoülevaatuste ELi-ülene suurem ühtlustamine peaks sõidukite ühest liikmesriigist teise 
ümberregistreerimise lihtsamaks muutma. Sellest lähtuvalt lisas raportöör uue ettepaneku, 
millega kogu ELis muudetakse kohustuslikuks korralise tehnoülevaatuse tõendite vastastikune 
tunnustamine.

6. Läbivaatamine ja järelevalve

Ühtse turu edasiseks tugevdamiseks lisas raportöör ettepanekusse ka läbivaatamise klausli, 
mille kohaselt tuleb viis aastat pärast käesoleva ettepaneku vastuvõtmist uurida, kuidas saaks 
hõlbustada korralise tehnoülevaatuse tulemusi puudutavate andmete vahetamist liikmesriikide 
vahel.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1
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) Ülevaatustulemustele korrakohaste 
järelmeetmete tagamiseks tuleks iga 
tehtud ülevaatuse kohta väljastada 
tehnoülevaatuse kontrollkaart, mis tuleks 
koostada ka elektroonilisel kujul, 
kusjuures viimane peaks sisaldama sama 
täpseid ülevaatustulemusi ja sõiduki 
identifitseerimisandmeid nagu 
originaaltõend. Lisaks peaksid
liikmesriigid kõnealust teavet koguma ja 
säilitama keskses andmebaasis, et tagada 
võimalus korralise tehnoülevaatuse 
tulemusi hõlpsasti kontrollida.

Or. en

Selgitus

Tehnoülevaatuse kontrollkaardid tuleks nüüd võltsimise või rikkumise vältimiseks koostada 
nii paberkandjal kui ka elektroonilisel kujul, see hõlbustaks ka elektroonilise 
sõidukiteabeplatvormi loomiseks vajalikku teabevahetust.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Läbisõidumõõdikuga seotud pettused 
esinevad kasutatud sõidukite müügil 5–
12 % juhul, mis tähendab ühiskonna jaoks 
mitme miljardi euro suurust kahju aastas ja 
seda, et sõiduki tehnoülevaatuse tulemused 
on valed. Läbisõidumõõdikuga seotud 
pettuste vastu võitlemisel hõlbustaks 
läbisõidumõõdiku rikkumist või sellega 
manipuleerimist kindlaks teha see, kui 
tehnoülevaatuse kontrollkaardile 

(23) Läbisõidumõõdikuga seotud pettused 
esinevad kasutatud sõidukite müügil 5–
12 % juhtudel, mis tähendab ühiskonna 
jaoks mitme miljardi euro suurust kahju 
aastas ja seda, et sõiduki tehnoülevaatuse 
tulemused on valed. Läbisõidumõõdikuga 
seotud pettuste vastu võitlemisel 
hõlbustaks läbisõidumõõdiku rikkumist või 
sellega manipuleerimist kindlaks teha see, 
kui tehnoülevaatuse kontrollkaardile 
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märgitakse läbisõit ja kehtestatakse 
kohustus esitada eelmise ülevaatuse 
kontrollkaart. Läbisõidumõõdikuga seotud 
pettust tuleks ka süstemaatilisemalt 
käsitada rikkumisena, mille eest 
määratakse karistus.

märgitakse läbisõit ja kehtestatakse 
kohustus esitada eelmise ülevaatuse 
kontrollkaart, lisaks parandaks see 
kasutatud sõidukite piiriülese ühtse turu 
toimimist. 2012. aasta detsembris 
avaldatud kaheksandas tarbijaturu 
tulemustabelis „Turud toimigu tarbijate 
hüvanguks” oli selle turusegmendi 
tulemusnäitaja kolmandat aastat järjest 
kõige madalam ning eriti madal oli 
usaldusväärsuse näitaja.
Läbisõidumõõdikuga seotud pettust tuleks 
ka süstemaatilisemalt käsitada karistatava 
süüteona.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „ajaloolise väärtusega sõiduk” – sõiduk 
mis vastab kõigile järgmistele 
tingimustele:

(7) „ajaloolise väärtusega sõiduk” –
sõiduk, mis valmistati või esmakordselt 
registreeriti vähemalt 30 aastat tagasi 
ning mida liikmesriigi pädevad 
registriasutused loevad ajalooliseks;

Or. en

Selgitus

Komisjoni ajaloolise väärtusega sõiduki määratlus on liiga üksikasjalik ning määraks paljud 
sõidukid asjatult käesoleva määruse reguleerimisalasse. Lihtne vanuse näitaja, kusjuures 
täpsustamine jäetakse liikmesriigi asutuste hooleks, tagaks piisava paindlikkuse ja oleks 
praeguse tegevuspraktikaga kooskõlas.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– see on valmistatud vähemalt 30 aastat välja jäetud
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tagasi;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– selle sõidukorras hoidmiseks 
kasutatakse varuosi, mis jäljendavad 
sõiduki ajaloolisi osi;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– selle peamiste osade (mootor, pidurid, 
roolisüsteem või vedrustus) tehnilisi 
näitajaid ei ole muudetud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– selle välimust ei ole muudetud; välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 8
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” – käesoleva määruse 
II ja III lisa nõuetele vastav kontroll, mis 
tagab, et sõiduki maanteeliikluses 
kasutamine on ohutu ja sõiduk vastab 
kehtivatele keskkonnanäitajatele;

Or. en

Selgitus

Komisjoni määratlus põhjustab õiguslikku ebakindlust, kuna üldmõistes korratakse nõuet 
lähtuda tehnoülevaatusel üldistest tüübikinnituse kriteeriumitest, samas kui asjakohased 
tüübikinnituse kriteeriumid (ohutuse ja heitgaaside kontrolli osas) on käesoleva määruse 
lisades juba esitatud. Ilma käesoleva muudatuseta võib nõuda sõiduki iga tüübikinnituse 
saanud komponendi ohutuse kontrolli, mistõttu sõidukitel võib asjatult jääda tehnoülevaatus 
läbimata.

Muudatusettepanek 9
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, kontrollseadmete 
tootjatele ja vajaduse korral pädevatele 
asutustele 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

Võrdsete konkurentsitingimuste tagamiseks tehakse ettepanek anda ka kontrollseadmete 
tootjatele juurdepääs korraliste tehnoülevaatuste tehnilistele andmetele, et nad saaksid 
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konstrueerida ja toota tõhusaid ja konkurentsivõimelisi kontrollseadmeid. On väljendatud 
muret, et viide I lisale võib tootjatele põhjustada ebaproportsionaalseid teabenõudeid, kuna I 
lisa on korraliste tehnoülevaatuste nõuetest märksa laiaulatuslikum. Sellele vastavalt võib 
käesoleva arvamuse projekti jaoks esitada täiendavaid muudatusettepanekuid.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Teisest liikmesriigist pärit sõiduki 
ümberregistreerimise taotluse saamisel 
kontrollivad registriasutused sõiduki 
tehnoülevaatuse kontrollkaardi kehtivust 
ja positiivse tulemuse korral tunnustavad 
seda. Kontrollkaart jääb kehtima selle 
seniseks kehtivusajaks, välja arvatud 
juhul kui esialgne kehtivusaeg on pikem 
samasuguse tõendi maksimaalsest 
kehtivusajast liikmesriigis, kuhu sõiduk 
ümber registreeritakse. Sellisel juhul 
kehtivusaeg lüheneb ja selle kestust 
arvestatakse sõiduki esialgse 
tehnoülevaatuse kontrollkaardi 
väljastamise ajast. Enne käesoleva 
määruse kohaldamise kuupäeva 
edastavad liikmesriigid üksteisele oma 
vastavate pädevate asutuste tunnustatud 
tehnoülevaatuse kontrollkaartide vormid 
ja nimetatud kaartide ehtsuse kontrolli 
juhised.

Or. en

Selgitus

Mootorsõidukite ümberregistreerimise hõlbustamiseks kogu liidus juurutatakse käesoleva 
muudatusettepanekuga tehnoülevaatuse kontrollkaartide liikmesriikidevahelise vastastikuse 
tunnustamise süsteem, mis hakkab toimima käesoleva määruse kohaldamise kuupäevast.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3
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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 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 
keskses andmebaasis 36 kuud alates selle 
saamise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku mõte on hõlbustada teabevahetust, mis võimaldab luua elektroonilise 
sõidukiteabeplatvormi.

Muudatusettepanek 12
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 sõidukite 
tehnoülevaatuse tulemuste, 
läbisõidumõõdikute näitude ja sõidukite 
registriandmete kättesaadavuse 
hõlbustamise meetodi teostatavust, 
maksumust ja sellest saadavat kasu, mida 
saaksid omavahelises suhtluses kasutada 
ülevaatuse, registreerimise ja sõiduki 
tüübikinnituse eest vastutavad 
liikmesriikide pädevad asutused, 
ülevaatuspunktid ja sõidukitootjad.
Avalike andmete osas kasutab komisjon 
ära olemasolevad IT-lahendused.

Or. en
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Selgitus

Kulude minimeerimiseks ja dubleerimise vältimiseks tehakse siin ettepanek uurida kogu ELi 
ulatuses tehnoülevaatuste andmete vastastikuse kättesaadavuse küsimust, tuginedes samas 
teabele, mis on paljudes liikmesriikides juba praegu internetis kättesaadav. Selline teave on 
teiste liikmesriikide pädevatele asutustele juba praegu kättesaadav ning teostatavusuuringu 
peaküsimus peaks olema minimaalselt vajaliku andmekogumi piiritlemine.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Aruandlus

[Viis aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist] esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise ja mõju 
kohta, eelkõige reguleerimisala ja 
tehnoülevaatuse sagedust käsitlevate 
sätete tulemuslikkuse, artiklis 15 
nimetatud elektroonilise 
sõidukiteabeplatvormi teostatavusuuringu 
tulemuste ning tehnoülevaatuse 
kontrollkaartide vastastikuse 
tunnustamise rakendamise kohta. Veel 
tuleb aruandes analüüsida käesoleva 
määruse lisade ajakohastamise vajadust, 
võttes arvesse eelkõige tehnika arengut ja 
tehnilist praktikat. Aruanne esitatakse 
pärast artiklis 16 viidatud komiteega 
konsulteerimist ja vajaduse korral koos 
seadusandlike ettepanekutega.

Or. en

Selgitus

Kavandatav läbivaatamisklausel on keskne kontrollimehhanism, mis peab tagama kavandatud 
määruse tulemusliku rakendamise ning maksimaalse kasu ühtse turu tarbijatele ja 
ettevõtjatele.
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Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid selle tagamiseks, et 
läbisõidumõõdikuga manipuleerimine või 
selle rikkumine on kuritegu, mille eest 
määratakse tegelik, proportsionaalne, 
ennetav ja mittediskrimineeriv karistus.

2. Kõik liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid selle tagamiseks, et 
läbisõidumõõdikuga manipuleerimine või 
selle rikkumine loetaks kuriteoks, mille 
eest määratakse tegelik, proportsionaalne, 
ennetav ja mittediskrimineeriv karistus, 
välja arvatud ülevaatuspunkti või pädeva 
asutuse poolt heaks kiidetud ülespoole 
reguleerimine varasema ebaseadusliku 
manipuleerimise parandamiseks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et juhul kui läbisõidumõõdiku näite on ebaseaduslikult 
muudetud, võivad ülevaatuspunktid või pädevad asutused seaduslikult neid jälle suuremaks 
korrigeerida, tagamaks et vastavaid sõidukeid ei kantaks maha ja need võiksid ka edaspidi 
korralist tehnoülevaatust läbida.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. osa – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erakorralistel juhtudel, kui konkreetse 
sõiduki konstruktsioon ei sobi kokku 
käesolevas lisas esitatud 
testimismeetoditega, korraldatakse 
ülevaatus liikmesriigi pädevate asutuste 
soovitatud spetsiaalsete alternatiivsete 
testimismeetodite kohaselt. Asjaomane 
pädev asutus peab kirjalikult heaks kiitma 
kõik testimismeetodid, mis ei ole 
käesolevas lisas ära toodud.

Or. en
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Selgitus

Teatavaid sõidukeid, näiteks kiirekäigulisi traktoreid ja lisaseadmetega sõidukeid võib olla 
eriti raske testida kas nende konstruktsiooni iseärasuste tõttu või seepärast, et nende 
ülevaatuspunktid asuvad on nii kaugel, et (lähimas punktis) seadmete ümberseadistamine 
mõningate haruldaste sõidukite testimiseks läheks ebaproportsionaalselt kalliks. Seepärast 
peab saama kasutada alternatiivseid ja ebatüüpilisi, kuid asjaomase pädeva asutuse poolt 
selgelt heaks kiidetud testimismeetodeid.


