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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks õigusakti eelnõu 
ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti eelnõu osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselged vead või 
puudused antud tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute puhul on vaja 
vastavate osakondade nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...]. [...].
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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu kahe- või kolmerattaliste 
mootorsõidukite ja väikeste neljarattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse ja 
turujärelevalve kohta
(KOM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0542);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0317/2010);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. jaanuari 2011. aasta arvamust1;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning transpordi- ja 
turismikomisjoni arvamust (A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Siseturg peaks põhinema 
läbipaistvatel, lihtsatel ja järjekindlatel 

                                               
1 ELT C ...
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eeskirjadel, mis pakuvad õiguskindlust ja 
selgust, millest saavad kasu nii ettevõtted 
kui ka tarbijad;

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Rohkem kui 70% Euroopa Liidu 
elanikkonnast elab linnapiirkondades, 
samas kui ligikaudu 85% ELi SKPst 
toodetakse linnades. Kõik suuremad 
Euroopa linnad on seadnud omale 
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eesmärgi vähendada liiklusummikuid, 
õnnetusi ja saastet. Paremad L-kategooria 
sõidukite tüübikinnituse nõuded võivad 
lihtsustada üleminekut tõhusale, ohutule 
ja puhtale linnalisele 
liikumiskeskkonnale1. Uued, 
innovatiivsed ja kõrgtehnoloogilised 
kaherattalised, kolmerattalised ja väikesed 
neljarattalised mootorsõidukid võivad 
olulisel määral parandada linnalist 
liikumiskeskkonda, kuna nad võtavad 
vähem ruumi, kasutavad vähem energiat, 
tekitavad tootmise ja töötamise ajal vähem 
heiteid, ning samal ajal pakuvad 
ühenduvust, tootlikkust ja naudingut.
1 Vt ka komisjoni teatiseid „Linnalise 
liikumiskeskkonna tegevuskava” 
(KOM(2009)0490), „Õhusaastet käsitlev 
temaatiline strateegia” (KOM(2005)0446) 
ja „Euroopa kui liiklusohutusala” 
(KOM(2010)0389).

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Võttes arvesse praeguseid 
majandusolusid, sektori võimsust ja 
sektoris tegutsevate osalejate suurust, 
tuleks tööstusele anda piisavalt aega, et 
kohaneda käesoleva määruse uute sätete 
ja komisjonile delegeeritud tehniliste 
eeskirjadega. Nõuete õigeaegne 
määratlemine on pöördelise tähtsusega, et 
anda tootjatele piisavalt edumaad, et 
arendada, testida ja täiustada tehnilisi 
lahendusi sõidukite tootmise alal, ning 
liikmesriikide tootjatele ja 
tüübikinnitusasutustele piisavalt aega, et 
kehtestada vajalikud haldussüsteemid.
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Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Selguse, ratsionaalsuse ja lihtsuse 
huvides ei tohiks käesolev määrus 
sisaldada liiga palju rakendusetappe 
rangemate heitkoguste tasemete ja 
ohutusnõuete kehtestamiseks. Seetõttu 
tuleks kasutada kolmeastmelist 
lähenemisviisi, mille rakendamise 
kuupäevad on 1. jaanuar 2014 (pärast 
käesoleva määruse jõustumist), 1. jaanuar 
2017 (2018) ja 1. jaanuar 2020 (2021).

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Mootorsõidukite ja eeskätt L-
kategooria sõidukite sektoris tuleks 
parandada ka turujärelevalvet, karmistades 
toodangu vastavust reguleerivaid sätteid ja 
määrates kindlaks tarneahela ettevõtjate 
kohustused. Eeskätt tuleks selgemalt 
sätestada liikmesriikide tüübikinnitus- ja 
turujärelevalveasutuste roll ja ülesanded 
ning muuta rangemaks sõidukite 
tüübikinnitust läbiviivate tehniliste 
teenistuste pädevust, kohustusi ja tööd 
käsitlevad nõuded. Mootorsõidukite 
valdkonna õigusaktides sätestatud 
tüübikinnituse ja toodangu vastavuse 
nõuete järgimise tagamine peaks jääma 
tüübikinnitusasutuste põhiülesandeks, 

(12) Mootorsõidukite ja eeskätt L-
kategooria sõidukite sektoris tuleks 
parandada ka turujärelevalvet, karmistades 
toodangu vastavust reguleerivaid sätteid ja 
määrates kindlaks tarneahela ettevõtjate 
kohustused. Eeskätt tuleks selgemalt 
sätestada liikmesriikide tüübikinnitus- ja 
turujärelevalveasutuste roll ja ülesanded 
ning muuta rangemaks sõidukite 
tüübikinnitust läbiviivate tehniliste 
teenistuste pädevust, kohustusi ja tööd 
käsitlevad nõuded. Mootorsõidukite 
valdkonna õigusaktides sätestatud 
tüübikinnituse ja toodangu vastavuse 
nõuete järgimise tagamine peaks jääma 
tüübikinnitusasutuste põhiülesandeks, 
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samas kui turujärelevalve kohustuse võib 
jagada eri asutuste vahel.

samas kui turujärelevalve kohustuse võib 
jagada eri asutuste vahel. Tuleks teha 
jõupingutusi tõhusaks koordineerimiseks 
ja järelevalveks Euroopa Liidu ja riiklikul 
tasandil, et tagada, et turujärelevalve- ja 
tüübikinnitusasutused kasutavad uusi 
meetmeid tõhusalt.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Komisjonile tuleks anda volitused 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 selliste küsimuste 
puhul, mis on seotud kasutusohutuse ja 
keskkonnamõju, katsetamise, sõidukite 
remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse 
ning tehniliste teenistuste ja nende 
eriülesannete määramisega, selleks et 
täiendada või muuta õigusaktide teatavaid 
mitteolemuslikke osi üldkohaldatavate 

(17) Selleks et täiendada või muuta 
õigusaktide teatavaid mitteolemuslikke osi 
üldkohaldatavate sätete kaudu, tuleks 
komisjonile anda volitused delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmiseks kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 selliste küsimuste puhul, mis 
on seotud kasutusohutuse ja 
keskkonnamõju, katsetamise, sõidukite 
remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse 
ning tehniliste teenistuste ja nende 
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sätete kaudu. Sellised volitused ei tohiks 
võimaldada IV lisas sätestatud 
rakendamiskuupäevade ega VI lisas 
sätestatud heitmete piirväärtuste muutmist. 
Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 114 sätetele tuleks kõnealuste 
rakendamiskuupäevade või piirväärtuste 
muudatused kehtestada seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt.

eriülesannete määramisega. Sellised 
volitused ei tohiks võimaldada IV lisas
sätestatud rakendamiskuupäevade ega VI 
lisas sätestatud heitmete piirväärtuste 
muutmist. Vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 114 sätetele 
tuleks kõnealuste rakendamiskuupäevade 
või piirväärtuste muudatused kehtestada 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt.
Eriti oluline on, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ajal tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Selgitus

Kohandatud delegeeritud õigusaktide puhul kasutatavale kõige uuemale sõnastusele.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Komisjonile tuleks anda volitused 
võtta vastu rakendusakt kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 291, et kehtestada käesoleva 
määruse rakendamise ühtsed tingimused 
seoses järgmiste punktidega: tüübikinnituse 
taotlemisel esitatava teabe loetelu, 
tüübikinnitusmenetlused, tootja lisatahvlite 
näidised, ELi tüübikinnitustunnistused, 
väljaantud tüübikinnituste loetelu, ELi 
tüübikinnituste numeratsioonisüsteem ja 
menetlused toodangu vastavuse 
tagamiseks. Et aidata kaasa siseturu 
nõuetekohasele toimimisele, tuleb 
nimetatud punktide puhul kehtestada 
liikmesriikides ühtsed rakendustingimused, 

(18) Selleks et kehtestada käesoleva 
määruse rakendamise ühtsed tingimused 
seoses järgmiste punktidega: tüübikinnituse 
taotlemisel esitatava teabe loetelu, 
tüübikinnitusmenetlused, tootja lisatahvlite 
näidised, ELi tüübikinnitustunnistused, 
väljaantud tüübikinnituste loetelu, ELi 
tüübikinnituste numeratsioonisüsteem ja 
menetlused toodangu vastavuse 
tagamiseks, tuleks komisjonile anda 
rakendusvolitused. Kõnealuseid volitusi 
tuleks kasutada vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusele (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse liikmesriikide 
kontrolli eeskirjad ja põhimõtted 
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mis lihtsustavad eri liikmesriikides 
vastuvõetud haldusotsuste (eriti 
tüübikinnituste) vastastikust tunnustamist 
ja sõidukitootjate väljastatud dokumentide 
(eriti vastavustunnistuste) aktsepteerimist.

komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
üle1. Et aidata kaasa siseturu 
nõuetekohasele toimimisele, tuleb 
nimetatud punktide puhul kehtestada 
liikmesriikides ühtsed rakendustingimused, 
mis lihtsustavad eri liikmesriikides 
vastuvõetud haldusotsuste (eriti 
tüübikinnituste) vastastikust tunnustamist 
ja sõidukitootjate väljastatud dokumentide 
(eriti vastavustunnistuste) aktsepteerimist.
1 ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

Or. en

Selgitus

Kohandatud rakendusaktide puhul kasutatavale kõige uuemale sõnastusele.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) sõidukid, mis on ette nähtud 
kasutamiseks tänaval või maastikul 
peetavatel spordivõistlustel;

d) sõidukid, mis on ette nähtud 
kasutamiseks spordivõistlustel;

Or. en

Selgitus

Toimetuslik selgitamine – ebaolulise kriteeriumi väljajätmine käesoleva erandi puhul seoses 
spordivõistlustega.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) sõidukid, mida kasutavad relvajõud, 
avaliku korra kaitse organid, pääste- ja 
tuletõrjeteenistused ning hädaabitöödega 
tegelevad organisatsioonid;

e) sõidukid, mida kasutavad relvajõud, 
avaliku korra kaitse organid, pääste- ja 
tuletõrjeteenistused ning hädaabitöödega 
tegelevad ettevõtted ja avalike teenuste 
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pakkujad;

Or. en

Selgitus
Täpsustus; ainult hädaabitöödeks ja avalikeks teenusteks mõeldud sõidukid on välja jäetud.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Käesolevast määrusest tuleks välja jätta need L-kategooria sõidukid, mis on mõeldud ainult 
maastikul kasutamiseks.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. „vastavustunnistus” – rakendusaktis 
sätestatud näidisel põhinev ja tootja poolt 
väljaantud dokument, mis tõendab, et 
valminud sõiduk vastab tootmise ajal 
käesoleva määruse kohaselt kinnituse 
saanud sõidukitüübile;

11. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

49. „sõiduki remondi- ja hooldusteave” –
kõik andmed sõiduki diagnoosimise, 
teenindamise, kontrollimise, perioodilise 
järelevalve, remondi, 
ümberprogrammeerimise või 
taaslähtestamise kohta, mille tootja esitab 
oma volitatud edasimüüjatele ja 
remonditöökodadele, sealhulgas kõik 
nende andmete hilisemad muudatused ja 
täiendused. See teave peab sisaldama 
sõidukitele osade, süsteemide või eraldi 
seadmestike paigaldamiseks nõutavat 
teavet;

49. „sõiduki remondi- ja hooldusteave” –
kõik andmed sõiduki diagnoosimise, 
teenindamise, kontrollimise, perioodilise 
järelevalve, remondi, 
ümberprogrammeerimise või 
taaslähtestamise kohta, mille tootja esitab 
oma volitatud edasimüüjatele ja 
remonditöökodadele, sealhulgas kõik 
nende andmete hilisemad muudatused ja 
täiendused. See teave peab sisaldama 
sõidukitele osade, detailide, süsteemide või 
eraldi seadmestike tuvastamiseks ja
paigaldamiseks nõutavat teavet;

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

50. „sõltumatu ettevõtja” –
mootorsõidukite remondi ja hooldusega 
otseselt või kaudselt tegelev ettevõtja, v.a 
volitatud edasimüüjad ja remonditöökojad;

50. „sõltumatu ettevõtja” –
mootorsõidukite remondi ja hooldusega 
otseselt või kaudselt tegelev füüsiline või 
juriidiline isik, v.a volitatud edasimüüjad 
ja remonditöökojad, eelkõige muud 
remonditöökojad, remondiseadmete, 
tööriistade või varuosade tootjad või 
hulgimüüjad, tehnilise teabe kirjastajad, 
autoabi ettevõtjad, diagnostika-, koolitus-
ja ülevaatusteenuseid pakkuvad ettevõtjad 
ning alternatiivkütust kasutavate 
sõidukite seadmete tootjad ja paigaldajad;

Or. en
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Selgitus

Õiglane ligipääs remondi ja hooldusega seotud teabele (mõistliku hinna eest) tuleb tagada 
kõigile sõltumatutele ettevõtjatele, mitte ainult ettevõtetele.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 50 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

50 a. „volitatud edasimüüjad ja 
remonditöökojad” – füüsilised ja 
juriidilised isikud, kes kuuluvad 
sõidukitootjate turustussüsteemi;

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

53a. „Enduro-mootorratas” –
erikasutusega kaherattaline 
mootorsõiduk, mis vastab L3e-S1-
kategooria sõidukiks liigitamise 
kriteeriumidele;

Or. en

Selgitus

Spetsiaalse alamkategooria kehtestamine Enduro-mootorrataste jaoks, mida kasutatakse nii 
tänaval kui ka maastikul sõitmiseks.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 53 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

53 b. „Trial-mootorratas” – erikasutusega 
kaherattaline mootorsõiduk, mis vastab 
L3e-S2-kategooria sõidukiks liigitamise 
kriteeriumidele;

Or. en

Selgitus

Spetsiaalse alamkategooria kehtestamine Trial-mootorrataste jaoks, mida kasutatakse nii 
tänaval kui ka maastikul sõitmiseks.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

57 a. „maastikusõiduk” – sõiduk, mis 
vastab L7Ce-kategooria sõidukiks 
liigitamise kriteeriumidele;

Or. en

Selgitus

Spetsiaalse alamkategooria kehtestamine maastikusõidukite (ATVde) jaoks, mida kasutatakse 
nii tänaval kui ka maastikul sõitmiseks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c – punkt i – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– A1-kategooria sõidukid (väikese 
võimsusega mootorrattad),

– L3e-A1-kategooria sõidukid (väikese 
võimsusega mootorrattad),

Or. en
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Selgitus

Toimetuslik selgitamine.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c – punkt i – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– A2-kategooria sõidukid (keskmise 
võimsusega mootorrattad),

– L3e-A2-kategooria sõidukid (keskmise 
võimsusega mootorrattad),

Or. en

Selgitus

Toimetuslik selgitamine.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c – punkt i – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– A3-kategooria sõidukid (suure 
võimsusega mootorrattad),

– L3e-A3-kategooria sõidukid (suure 
võimsusega mootorrattad),

Or. en

Selgitus

Toimetuslik selgitamine.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) maksimaalne valmistajakiirus: välja jäetud
– kuni 130 km (kaasa arvatud),
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– üle 130 km;

Or. en

Selgitus

Kuigi maksimaalne valmistajakiirus on oluline heite mõõtmisel, ei ole see samavõrd oluline 
sõiduki tüübi klassifitseerimisel. Seda kriteeriumit ei ole kaasatud ka I lisasse.

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) erikasutus:
– L3e-S1-kategooria sõidukid (Enduro-
mootorrattad)
– L3e-S2-kategooria sõidukid (Trial-
mootorrattad)

Or. en

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) L5Ae-alamkategooria sõidukid 
(kolmerattalised sõidukid);

i) L5Ae-kategooria sõidukid 
(kolmerattalised sõidukid);

Or. en

Selgitus

Toimetuslik selgitamine.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt e – punkt ii – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) L5Be-alamkategooria sõidukid 
(kolmerattalised kommertssõidukid), mis 
jagunevad omakorda:

ii) L5Be-kategooria sõidukid 
(kolmerattalised kommertssõidukid), mis 
jagunevad omakorda:

Or. en

Selgitus

Toimetuslik selgitamine.

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) L7Be-kategooria sõidukid (rasked 
neljarattalised sõidukid), mis jagunevad 
järgmisteks alamkategooriateks:

ii) L7Be-kategooria sõidukid (rasked 
neljarattalised sõidukid), mis jagunevad 
lisaks järgmisteks alamkategooriateks:

Or. en

Selgitus

Toimetuslik selgitamine.

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii a) L7Ce-kategooria sõidukid 
(maastikusõidukid);

Or. en
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Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) L1e-kategooria ja selle 
alamkategooriad L1Ae ja L1Be ning L3e-
kategooria ja selle alamkategooriad L3e-
A1, L3e-A2 ja L3e-A3;

a) L1e-kategooria ja selle 
alamkategooriad L1Ae ja L1Be ning L3e-
kategooria ja selle alamkategooriad L3e-
A1, L3e-A2, L3e-A3, L3Ae-S1 ja L3Ae-
S2;

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) L6e-kategooria ja selle 
alamkategooriad L6Ae ja L6Be ning L7e-
kategooria ja selle alamkategooriad L7Ae 
ja L7Be;

c) L6e-kategooria ja selle 
alamkategooriad L6Ae ja L6Be ning L7e-
kategooria ja selle alamkategooriad L7Ae,
L7Be ja L7Ce;

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ta määrab endale esindaja ka 
turujärelevalveasutuse ees; selleks võib 
olla lõikes 2 nimetatud esindaja või mõni 
teine isik.

4. Tootjad määravad endale esindaja ka 
turujärelevalveasutuse ees; selleks võib 
olla lõikes 3 nimetatud esindaja või mõni 
teine isik.

Or. en
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Selgitus

Korrigeeriv ristviide.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui importija arvab või tal on põhjust 
uskuda, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi 
seadmestik ei vasta käesoleva määruse, 
eeskätt tüübikinnituse nõuetele, siis ei müü 
ega registreeri ta seda sõidukit, süsteemi, 
osa või eraldi seadmestikku seni, kuni see 
on nõuetega vastavusse viidud. Veelgi 
enam, kui importija arvab või tal on 
põhjust uskuda, et sõiduk, süsteem, osa või 
eraldi seadmestik kujutab endast ohtu, 
teatab ta sellest tootjale, turujärelevalve- ja 
tüübikinnitusasutusele.

3. Kui importija arvab või tal on põhjust 
uskuda, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi 
seadmestik ei vasta käesoleva määruse, 
eeskätt tüübikinnituse nõuetele, siis võtab 
importija ühendust pädeva asutusega 
ning ei müü ega registreeri seda sõidukit, 
süsteemi, osa või eraldi seadmestikku seni, 
kuni ta on saanud pädevalt asutuselt 
kinnituse, et see on käesoleva määrusega 
vastavuses. Veelgi enam, kui importija 
arvab või tal on põhjust uskuda, et sõiduk, 
süsteem, osa või eraldi seadmestik kujutab 
endast ohtu, teatab ta sellest tootjale, 
turujärelevalve- ja tüübikinnitusasutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui importija arvab või tal on põhjust 
uskuda, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi 
seadmestik ei vasta käesoleva määruse 
nõuetele, siis ei müü ega registreeri ta seda 
sõidukit, süsteemi, osa või eraldi 
seadmestikku ning hoiab ära selle 
kasutuselevõtmise seni, kuni see on 
nõuetega vastavusse viidud.

1. Kui importija arvab või tal on põhjust 
uskuda, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi 
seadmestik ei vasta käesoleva määruse 
nõuetele, siis võtab ta ühendust pädeva 
asutusega ning ei müü ega registreeri seda 
sõidukit, süsteemi, osa või eraldi 
seadmestikku, kuni ta on saanud pädevalt 
asutuselt kinnituse, et see on käesoleva 
määrusega vastavuses, ning hoiab ära selle 
kasutuselevõtmise seni, kuni see on 
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nõuetega vastavusse viidud.

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pärast jõuseadme ümberehitamist peab 
sõiduk vastama esialgse kategooria ja 
alamkategooria tehnilistele nõuetele või 
vajaduse korral uue kategooria ja 
alamkategooria tehnilistele nõuetele, mis 
kehtisid algse sõiduki müügi, 
registreerimise või kasutuselevõtu ajal, 
kaasa arvatud nende nõuete viimastele 
muudatustele.

4. Pärast jõuseadme ümberehitamist peab 
sõiduk vastama esialgse kategooria ja 
alamkategooria tehnilistele nõuetele või 
vajaduse korral uue kategooria ja 
alamkategooria tehnilistele nõuetele, mis 
kehtisid algse sõiduki müügi, 
registreerimise või kasutuselevõtu ajal.

Or. en

Selgitus
Kui jõuseade on ümber ehitatud, peab sõiduk siiski olema vastavuses samade nõuetega, mida 
rakendati algse sõiduki kasutuselevõtu ajal.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kolm aastat pärast artikli 82 lõikes 2
osutatud kuupäeva peavad kõik L2e-, L3e-, 
L4e-, L5e-, L6Ae- and L7A-
alamkategooria uued sõidukid olema 
varustatud esimese põlvkonna 
pardadiagnostikasüsteemiga, mis jälgib 
elektritoiteahelat ja annab teavet lühistest 
ja avaahelatest ning mootori ja sõiduki 
juhtsüsteemide elektriahela riketest (OBD 
I).
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Or. en

Selgitus

Kuigi käesoleva määruse jõustumise kavandatud kuupäev (artikkel 82 lõige 2) on muudetud 
1. jaanuariks 2014, on OBD I paigaldamine kohustuslik kõigile L-kategooria sõidukitele, 
välja arvatud L1e-kategooria sõidukitele, alates 1. jaanuarist 2017. OBD ei ole kohustuslik 
kaherattalistele mopeedidele (L1Be-kategooria sõidukitele) proportsionaalsete kulude tõttu.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vt artikli 19 lõiget 1 puudutava muudatusettepaneku selgitust. Lisaks eelistatakse piiratud 
arvu tähtaegu, seega on käesoleva nõude kavandatud kuupäev kehtestatud 1. jaanuariks 2018 
(teine aste).

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Seitse aastat pärast artikli 82 lõikes 2
nimetatud kuupäeva peavad kõik lõigetes 1 
ja 2 viidatud uued sõidukid olema 
varustatud pardadiagnostikasüsteemiga 
OBD I.

Or. en
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Selgitus

Vt artikli 19 lõikeid 1 ja 2 puudutava muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Juhul kui komisjon annab artikli 21 
lõike 4 kohaselt vastuvõetud otsusega 
vastava kinnituse, tuleb seitse aastat pärast 
artikli 82 lõikes 2 nimetatud kuupäeva kõik 
L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6Ae- ja L7Ae-
(alam)kategooria uued sõidukid varustada 
lisaks teise põlvkonna 
pardadiagnostikasüsteemiga (OBD II), mis 
ei tuvasta üksnes rikkeid nagu OBD I, vaid 
ka süsteemide, osade ja eraldi seadmestike 
kahjustumist sõiduki kogu kasutusaja 
vältel, tingimusel et artikli 21 lõigetes 4 ja 
5 osutatud keskkonnamõju uuring on 
tõendanud selle süsteemi kulutõhusust.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 19 lõikeid 1 ja 2 puudutava muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hiljemalt 1. jaanuariks 2016 viib 
komisjon läbi põhjaliku keskkonnamõju 
uuringu. Uuring keskendub õhukvaliteedile 
ja L-kategooria sõidukite õhkupaisatud 
saasteainete kogustele, hõlmates V lisas 
loetletud I, IV, V, VII ja VIII 
katsetüüpidele kohaldatavaid nõudeid. 
Uuringus kõrvutatakse ja hinnatakse 

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

uurimistulemusi, mudeleid ja 
kulutõhususanalüüse eesmärgiga 
kehtestada lõplikud meetmed seoses 
lõikes 5 viidatud probleemidega.

Or. en

Selgitus

Lõike 5 dubleerimise välja jätmine.

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Sõltuvalt keskkonnauuringu tulemustest 
kinnitab komisjon järgmised punktid:

5. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule aruande keskkonnauuringu 
tulemuste kohta ning ettepaneku 
kehtestada lõplikud meetmed seoses:

Or. en

Selgitus

Keskkonnauuringu alusel kinnitab komisjon käesolevas lõikes loetletud keskkonnaalased 
nõuded või teeb ettepaneku nende muutmiseks.

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

L3e-kategooria mootorrataste puhul), 
millele on osutatud V lisas ja VI lisa A3 
osas, ning OBD süsteemide piirväärtused, 
millele on osutatud VI lisa B2 osas;

Or. en

Selgitus

Vt selgitust lõike 4 muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) sega-tüübikinnitus;

Or. en

Selgitus

Sega-tüübikinnitus on vajalik tootjatele, kes kasutavad tarnijate tüübikinnitusi, kuid kasutavad 
üheastmelist tüübikinnitust sõidukiga seotud kaupade puhul, mis on nende enda kontrolli all.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Sega-tüübikinnitus on sõiduki järk-
järguline tüübikinnituse menetlus, mille 
käigus antakse tüübikinnitus ühele või 
mitmele sõidukiga seonduvale süsteemile 
kogu sõiduki tüübikinnituse viimases 
etapis ning mille puhul ei ole oluline 
väljastada nende süsteemide ELi 
tüübikinnitustunnistused.

Or. en
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Vastavustunnistus koostatakse ühes 
Euroopa Liidu ametlikus keeles. Iga 
liikmesriik võib taotleda 
vastavustunnistuse tõlkimist selle 
liikmesriigi keelde või keeltesse.

Or. en

Selgitus

Halduskulude vähendamine.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Käesoleva määruse alusel vastuvõetud 
rakendusaktis esitatud vastavustunnistus 
sõidukitele, millele on antud tüübikinnitus 
vastavalt artikli 39 lõikele 2, sisaldab 
pealkirjas fraasi 
„Komplektsete/komplekteeritud sõidukite 
jaoks, mille tüübi kinnitamisel kohaldati 
artiklit 39 (ajutine kinnitus)”.

7. Käesoleva määruse alusel vastuvõetud 
rakendusaktis esitatud vastavustunnistus 
sõidukitele, millele on antud tüübikinnitus 
vastavalt artikli 38 lõikele 2, sisaldab 
pealkirjas fraasi 
„Komplektsete/komplekteeritud sõidukite 
jaoks, mille tüübi kinnitamisel kohaldati 
artiklit 38 (ajutine kinnitus)”.

Or. en

Selgitus

Korrigeeriv ristviide.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Käesoleva määruse alusel vastuvõetud 
rakendusaktis esitatud vastavustunnistus 
sõidukitele, millele on antud tüübikinnitus 
vastavalt artiklile 41, sisaldab pealkirjas 
fraasi „Komplektsete/komplekteeritud 
sõidukite jaoks, millele on antud 
väikeseeria tüübikinnitus” ning selle 
vahetus läheduses tootmisaastat, millele 
järgneb arvu 1 ja rakendusaktis sisalduvas 
tabelis märgitud piirarvu vahemikku jääv 
järjekorranumber, mis tähistab antud 
sõiduki positsiooni konkreetse aasta 
tootmisseerias.

8. Käesoleva määruse alusel vastuvõetud 
rakendusaktis esitatud vastavustunnistus 
sõidukitele, millele on antud tüübikinnitus 
vastavalt artiklile 40, sisaldab pealkirjas 
fraasi „Komplektsete/komplekteeritud 
sõidukite jaoks, millele on antud 
väikeseeria tüübikinnitus” ning selle 
vahetus läheduses tootmisaastat, millele 
järgneb arvu 1 ja rakendusaktis sisalduvas 
tabelis märgitud piirarvu vahemikku jääv 
järjekorranumber, mis tähistab antud 
sõiduki positsiooni konkreetse aasta 
tootmisseerias.

Or. en

Selgitus

Korrigeeriv ristviide.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seerialõpu sõidukite arv liikmesriigi 
kohta ei tohi ületada 10 % eelmise kahe 
aasta jooksul registreeritud sõidukite arvust 

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

või 50 sõidukit, sõltuvalt sellest, kumb on 
suurem.

Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui artiklis 41 sätestatud menetluse 
käigus esitatakse liikmesriigi võetud 
meetme suhtes vastuväiteid või kui 
komisjon arvab, et siseriiklik meede on 
liidu õigusaktidega vastuolus, siis pärast 
konsulteerimist liikmesriikidega ja 
asjakohase ettevõtja või asjakohaste 
ettevõtjatega koostab komisjon viivitamata 
hinnangu siseriikliku meetme kohta.
Nimetatud hinnangu tulemuste põhjal 
otsustab komisjon, kas meede on 
põhjendatud või mitte.

1. Kui artiklis 48 sätestatud menetluse 
käigus esitatakse liikmesriigi võetud 
meetme suhtes vastuväiteid või kui 
komisjon arvab, et siseriiklik meede on 
liidu õigusaktidega vastuolus, siis pärast 
konsulteerimist liikmesriikidega ja 
asjakohase ettevõtja või asjakohaste 
ettevõtjatega koostab komisjon viivitamata 
hinnangu siseriikliku meetme kohta.
Nimetatud hinnangu tulemuste põhjal 
otsustab komisjon, kas meede on 
põhjendatud või mitte.

Or. en

Selgitus

Korrigeeriv ristviide.

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõiget 1 ei kohaldata selliste süsteemide, 
osade või eraldi seadmestike suhtes, mis on 
toodetud üksnes maanteevõidusõiduks 
ettenähtud sõidukitele. Kui käesolevas 
määruses loetletud delegeeritud õigusaktis 
nimetatud süsteeme, osasid või eraldi 
seadmestikke saab kasutada nii üksnes 

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

saab kasutada nii üksnes nendeks 
sporditegevusteks ettenähtud sõidukites kui 
ka maanteesõidukites, ei tohi neid laiale 
üldsusele kasutamiseks müüa ega müügiks 
pakkuda.

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Tootjad tagavad sõltumatutele 
ettevõtjatele sõidukite remonditeabe 
piiranguteta kättesaadavuse, esitades selle 
veebilehel standardses vormis, kergesti 
ligipääsetavalt ja operatiivselt. Eelkõige 
tuleb teave teha kättesaadavaks viisil, mis 
ei ole diskrimineeriv volitatud 
edasimüüjatele ja remonditöökodadele 
edastatud remondi- ja hooldusteabega
võrreldes.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hoolduskäsiraamatud koos 
remondi- ja hooldusteabega;

b) hoolduskäsiraamatud koos 
remondi- ja hooldusteabega ning 
teeninduskavad;

Or. en
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Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tehnilised käsiraamatud; c) tehnilised käsiraamatud ja 
tehnilised hooldusteatmikud;

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Eesmärgiga konstrueerida ja toota 
autovarustust alternatiivset kütust 
kasutavatele sõidukitele, esitavad tootjad 
asjakohase OBD- ning remondi- ja 
hooldusteabe mittediskrimineerival viisil 
igale alternatiivseid kütuseid kasutavate
sõidukite tootjale, paigaldajale või 
remontijale, kes on sellest huvitatud.

7. Eesmärgiga konstrueerida ja toota 
autovarustust alternatiivset kütust 
kasutavatele sõidukitele, esitavad tootjad 
asjakohase OBD- ning remondi- ja 
hooldusteabe mittediskrimineerival viisil 
igale alternatiivseid kütuseid kasutavate 
sõidukite tootjale, turustajale, paigaldajale 
või remontijale, kes on sellest huvitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab direktiivi 2007/46/EÜ 
artikli 40 kohaselt asutatud 
mootorsõidukite tehniline komitee.

1. Komisjoni abistab direktiivi 2007/46/EÜ 
artikli 40 kohaselt asutatud 
mootorsõidukite tehniline komitee. 
Nimetatud komitee on komitee määruse 
(EÜ) nr 182/2011 tähenduses.

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ 
artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse 
artiklit 8. Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 
lõikes 6 nimetatud tähtaeg on kolm kuud.

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EÜ) nr 182/2011 
artiklit 5. 

Or. en

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Delegeerimine Delegeerimine
1. Komisjonile antakse määramata ajaks
õigus võtta vastu artiklites 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 ja 75 
osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

1a. Komisjonile antakse artiklites 16, 18, 
19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 ja 75 
osutatud delegeerimise õigus määramata 
ajaks alates ...*.
1b. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artiklites 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 
52, 56, 57, 60, 66 ja 75 osutatud volituste 
delegeerimise tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses 
osutatud õiguste delegeerimine. Otsus
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jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest 
üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest 
üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

3. Volitused võtta vastu delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile 
artiklites 77 ja 78 sätestatud tingimustel.

3. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artiklitega 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 ja 75, 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotluse korral kahe kuu 
võrra pikendada.

* ELT: palun sisestada käesoleva määruse 
jõustumise kuupäev. 

Or. en

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 77 välja jäetud
Delegeerimise tagasivõtmine

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklites 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 
57, 60, 66 ja 75 osutatud volituste 
delegeerimise tagasi võtta.
2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
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delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab 
sellest teavitada teist institutsiooni ja 
komisjoni mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, viidates 
delegeeritud volitustele, mille ta võib 
tagasi võtta, ja võimalikele tagasivõtmise 
põhjustele.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
kõnealuses otsuses osutatud õiguste 
delegeerimine. See jõustub vahetult või 
otsuses märgitud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 78 välja jäetud
Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse 
kõnealust perioodi ühe kuu võrra.
2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud või kui nad on enne seda 
kuupäeva komisjonile teatanud, et nad on 
otsustanud vastuväiteid mitte esitada, 
jõustub delegeeritud õigusakt selles 
sätestatud kuupäeval.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. 
Vastuväite esitanud institutsioon nimetab 
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vastuväite põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määrust kohaldatakse alates 
1. jaanuarist 2013.

2. Määrust kohaldatakse alates 
1. jaanuarist 2014.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatuse eesmärk koos teise muudatusettepanekutega on ratsionaliseerida 
käesoleva määruse nõuete rakendamise ajakava. Ühe aasta võrra edasi lükkamine annab 
tootjatele ja riiklikele haldusasutustele piisavalt aega kohandada kavandatud nõudeid, 
sealhulgas neid, mis sisalduvad delegeeritud õigusaktides. Samal ajal ei muudeta lõplikke 
tähtaegu seoses ohutus- ja keskkonnaalaste nõuetega ning need jäävad samaks nagu 
komisjoni ettepanekus.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – allkategooria L1Ae – kriteerium (6)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) täiendava jõuallika maksimaalne 
püsinimivõimsus(1) on ≤ 1 kW;

(6) täiendava jõuallika maksimaalne 
püsinimivõimsus(1) on vahemikus > 
0,25 kW ja ≤ 1 kW;

Or. en

Selgitus

Selgitus. Artikli 2 punkti (g) tagajärjel jäävad käesoleva määruse reguleerimisalast välja 
elektrilised jalgrattad, mille maksimaalne püsinimivõimsus ≤ 0,25 kW.
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Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – allkategooria L1Be – kriteerium (3)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Toimetuslik viga: parandus on tehtud selleks, et viia kategooria kooskõlla praeguste 
määratlustega.

Muudatusettepanek 63

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L3e-S1 – Enduro-mootorrattad
(5) istme maksimaalne 
kõrgus: 700 mm;
(6) minimaalne kliirens: 
280 mm;
(7) kütusepaagi 
maksimaalne maht: 4 l;
(8) minimaalne üldine 
jõuülekandearv 
kõrgeimal käigul 
(primaarne ülekandearv 
* käigu ülekandearv * 
lõplik ülekandearv) 7,5
(9) sõidukorras sõiduki 
mass (ilma juhita) on 
kuni 100 kg; ning
(10) sõitjale ei ole 
istekohta.

Or. en
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Selgitus

Teatavad mootorrattad on mõeldud kasutamiseks nii maastikul kui ka tänaval. Seetõttu 
kasutavad nad avalikke teid ja tuleks kaasata käesolevasse määrusesse. Kuid nende maastikul 
sõitmise eriomadusi võetakse samuti arvesse. Seetõttu tehakse ettepanek kasutada spetsiaalset 
("S")- alamkategooriat.

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L3e-S2 – Trial-mootorrattad
(5) istme minimaalne 
kõrgus on 900 mm;
(6) minimaalne kliirens 
on 310 mm;
(7) minimaalne üldine 
jõuülekandearv 
kõrgeimal käigul 
(primaarne ülekandearv 
* käigu ülekandearv * 
lõplik ülekandearv) 6,0;
(8) sõidukorras sõiduki 
mass (ilma juhita) on 
kuni 140 kg;
(9) sõitjale ei ole 
istekohta.

Or. en

Selgitus

Teatavad mootorrattad on mõeldud kasutamiseks nii maastikul kui ka tänaval. Seetõttu 
kasutavad nad avalikke teid ja tuleks kaasata käesolevasse määrusesse. Kuid nende maastikul 
sõitmise eriomadusi võetakse samuti arvesse. Seetõttu tehakse ettepanek kasutada 
spetsiaalseid ("S")- alamkategooriaid.
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Muudatusettepanek 65

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Sõidukorras sõiduki mass:

a) ≤ 350 kg sõitjate veo puhul;
b) ≤ 400 kg kaupade veo puhul.
Sõidukorras sõiduki mass ei sisalda:

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

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

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

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

c) suruõhumahuti(te) mass suruõhumootori 
puhul.

(3) suruõhumahuti(te) mass 
suruõhumootori puhul.

Or. en

Selgitus

Kehtivas direktiivis 2002/24/EÜ kasutatakse mõistet „tühimass”. Käesolevas ettepanekus on 
see asendatud mõistega „sõidukorras sõiduki mass” selguse ja seotud sõidukimäärusega 
ühtsuse põhjusel. Samuti on tehtud ettepanek tarbesõidukite massi väikese suurendamise 
erinevuse kompenseerimiseks.

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) mootori töömaht ≤ 50 cm3, kui 
ottomootor moodustab osa sõiduki 
jõuallikast.

Or. en

Selgitus

Käesolev täpsustus kehtib kõigile L6e-alamkategooria sõidukitele. Seetõttu on see viidud 
L6Ae- ja L6Be-alamkategoorialt üle L6e-alamkategooriale.
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Märkus: L6Ae- ja L6Be-alamkategooria kriteeriumid tuleb ümber nummerdada.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – allkategooria L6Ae – kriteerium (6)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) mootori töömaht ≤ 50 cm3, kui 
ottomootor moodustab osa sõiduki 
jõuallikast.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolev täpsustus kehtib kõigile L6e-alamkategooria sõidukitele. Seetõttu on see viidud üle 
L6e-alamkategooriale.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – allkategooria L6Be – kriteerium (6)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolev täpsustus kehtib kõigile L6e-alamkategooria sõidukitele. Seetõttu on see viidud üle 
L6e-alamkategooriale.

Muudatusettepanek 69

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ≤ 550 kg kaupade veo puhul. b) ≤ 600 kg kaupade veo puhul.

Or. en
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Selgitus

Kehtivas direktiivis 2002/24/EÜ kasutatakse mõistet „tühimass”. Käesolevas ettepanekus on 
see asendatud mõistega „sõidukorras sõiduki mass” selguse ja seotud sõidukimäärusega 
ühtsuse põhjusel. Samuti on tehtud ettepanek tarbesõidukite massi väikese suurendamise 
erinevuse kompenseerimiseks.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – allkategooria L7Ae – kriteerium (5)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) L7e-kategooria sõidukid, mis ei 
vasta L7Be alamkategooria kriteeriumidele

(5) L7e-kategooria sõidukid, mis ei 
vasta L7Be või L7Ce alamkategooria 
kriteeriumidele

Or. en

Selgitus

Järgitakse uue L7Ce kategooria kehtestamist ATVde jaoks.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – allkategooria L7Be – kriteerium (6)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) kaks, kolm või neli istekohta, kaasa 
arvatud juhiiste.

(6) üks kuni neli istekohta, kaasa 
arvatud juhiiste ning kõik istekohad on 
varustatud turvavööga.

Or. en

Selgitus

Rasketel miniautodel peab olema vähemalt üks ja mitte rohkem kui neli istekohta. Kõik 
istekohad peaksid olema varustatud turvavööga.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – allkategooria L7Be-P – kriteerium (7)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) sõidukid, mis on ette nähtud ja (7) sõidukid, mis on ette nähtud 
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mida kasutatakse peamiselt reisijate veoks, 
millel on kuni neli istekohta sõitjatele, 
kaasa arvatud juhikoht, ning kõik 
istekohad on varustatud turvavööga.

peamiselt reisijate veoks.

Or. en

Selgitus

Dubleerimise kõrvaldamine; sellele täpsustusele on osutatud juba L7Be alamkategooria 
kriteeriumis (6).

Muudatusettepanek 73

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce – Maastikusõidukid (ATVd)
(5) maksimaalne 
valmistajakiirus: 60 km/h
(6) kaksiratsa iste;
(7) pöidla all olev 
gaasipedaal;
(8) haakeseade taga: 
veokaal > 4x omakaal > 
274 kg tugevuskatse 
tulemusel, mida ei tohiks 
käsitleda lubatud 
järelvedamise kaaluna;
(10) kliirens > 180 mm;
(11) teljevahe suhtarv 
kliirensisse <6.

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmisel tuleb 
teha vastavad muudatused kogu teksti 
ulatuses, st nimetatud uue kategooria
paigutamiseks L7Ae ja L7Be kategooriate 
vahele tuleb ümber nummerdada.)

Or. en

Selgitus

Teatavad nelirattad on mõeldud kasutamiseks nii maastikul kui ka tänaval. Seetõttu kasutavad 
nad avalikke teid ja tuleks kaasata käesolevasse määrusesse. Kuid nende maastikul sõitmise 
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eriomadusi tuleks samuti arvesse võtta. Seetõttu tehakse ettepanek kasutada spetsiaalset 
alamkategooriat. 

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa (läbivalt) – Sõidukikategooriad – rida 2 – allveerg 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ae L7Ae ja L7Ce

Or. en

Selgitus

ATVd (alamkategooria L7Ce) peaksid vastama sarnastele üldistele ELi 
tüübikinnituseeskirjadele nagu rasked teeliikluse nelirattad (L7Ae). Nende nõuete üksikasjad 
saab kohandada igale alamkategooriale eraldi delegeeritud õigusaktis.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – III Sõiduki konstruktsiooninõuded – punkt 8 - pardadiagnostikasüsteem – veerg 
6 L1Be

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

X välja jäetud

Or. en

Selgitus
OBD ei ole kohustuslik L1Be-kategooria sõidukitele (kaherattalistele mopeedidele) 
proportsionaalsete kulude tõttu.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – rida 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce - Maastikusõidukid - 20

Or. en
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Selgitus

Vajalik kohandus uue alamkategooria loomiseks ATVde jaoks. Piirangud on sarnased L7Ae-
kategooria sõidukite omale.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – Rakendamise kuupäevad – veerg 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uued sõidukitüübid Vabatahtlik – 1. juuli 
2013 – 1. jaanuar 2015 – 1. jaanuar 2018

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuigi vabatahtlikku vastavust karmimatele heitkoguste tasemetele nõutust varasemal 
kuupäeval on tervitatav, ei saa seda nõuda. Seetõttu tuleks need vabatahtlikud tähtajad 
käesolevast tabelist välja jätta. 

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – rida 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euro 3(4) – 1. juuli 2013 – 1. jaanuar 2014 
– 1. jaanuar 2015

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ajakava muutmine: Euro 3 faas on kõrvaldatud selguse ja lihtsustamise huvides.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabelid (A), (B) ja (C) – veerg 3 (Jõuallika klass) – „ottomootori” üksi esinemise 
juhud



PE464.815v01-00 42/53 PR\866501ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ottomootor ottomootor/hübriid

Or. en

Selgitus

Praeguses ettepanekus on hübriidsõidukite heitkoguste piirangud seotud ainult 
diiselmootoritega (diiselmootor/hübriid). Kuid hübriidsõidukite piirangud peaksid loogiliselt 
olema seotud heidet põhjustava fossiilkütusega: bensiin (ottomootor) või diisel (diiselmootor).

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (A) – (A1) Euro 3(4)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tabel välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ajakava muutmine: Euro 3 faas (kogu tabel A1) on kõrvaldatud selguse ja lihtsustamise 
huvides.

Muudatusettepanek 81

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce - Maastikusõidukid

Or. en

Selgitus

Vajalik kohandus uue alamkategooria loomiseks ATVde jaoks.
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Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (A) – (A1) Euro 4(5) – veerud 1 ja 2 – rida 6 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce - Maastikusõidukid

Or. en

Selgitus

Vajalik kohandus uue alamkategooria loomiseks ATVde jaoks.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (B) – (B1) Euro 4(5), OBD I etapp – veerud 1 ja 2 – rida 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L1Be - Kaherattalised mopeedid 
L2e - Kolmerattalised mopeedid
L6Ae - Kerge teeliikluse neliratas

L2e - Kolmerattalised mopeedid
L6Ae - Kerge teeliikluse neliratas

Or. en

Selgitus
OBD ei ole kohustuslik kaherattalistele mopeedidele proportsionaalsete kulude tõttu.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (B) – (B1) Euro 5(6), OBD I etapp ja OBD II etapp – veerud 1 ja 2 – rida 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L1Be — L7e (6) - Kõik L-kategooria 
sõidukid, välja arvatud L1Ae-
kategooria

L2e — L7e (6) - Kõik L-kategooria 
sõidukid, välja arvatud L1e-kategooria

Or. en
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Selgitus
OBD ei ole kohustuslik kaherattalistele mopeedidele proportsionaalsete kulude tõttu.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (C) – (C1) Euro 4(5) – veerg 1 – rida 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ae L7Ae
L7Ce

Or. en

Selgitus

Vajalik kohandus uue alamkategooria loomiseks ATVde jaoks.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (C) – (C2) Euro 5(6) – veerud 1, 2, 4 ja 7 – rida 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce - Maastikusõidukid - Euro 5 - 1500

Or. en

Selgitus

Vajalik kohandus uue alamkategooria loomiseks ATVde jaoks.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – tabel (D) – veerud 3 ja 4 (Euro 3(4) müratase (dB(A)) – Euro 3(4) katsemenetlus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaks veergu välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Ajakava muutmine: Euro 3 faas (veerud 3 ja 4) on kõrvaldatud selguse ja lihtsustamise 
huvides.

Muudatusettepanek 87

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce - Maastikusõidukid - 80 - 80

Or. en

Selgitus

Vajalik kohandus uue alamkategooria loomiseks ATVde jaoks.

Muudatusettepanek 88

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

L7Ce - Maastikusõidukid

r. en

Selgitus

Vajalik kohandus uue alamkategooria loomiseks ATVde jaoks.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – tabel (A) – veerg 3 – rida 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30000 25000

en

Selgitus
Vastupidavusnõudeid arvutatakse seoses erinevate L-kategooria sõidukite eeldatava kasuliku 
elueaga (kilomeetrites), millele kehtivad tüübikinnituse heitkoguste piirmäärad. Sujuva 
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kehtestamise võimaldamiseks on läbisõitu suurendatud igas uues Euro faasis (sarnast 
lähenemisviisi kasutatakse ka sõiduautode puhul). Kuid kuna keskmine kasulik eluiga on 10 
aastat, siis on kavandatud läbisõidu suurendamine Euro 5 ja 6 faasis liiga karm 
mootorrataste (L3e-kategooria) ja muude võrreldavate sõidukite jaoks.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – tabel (A) – veerg 3 – rida 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

50000 40000

en

Selgitus
Vastupidavusnõudeid arvutatakse seoses erinevate L-kategooria sõidukite eeldatava kasuliku 
elueaga (kilomeetrites), millele kehtivad tüübikinnituse heitkoguste piirmäärad. Sujuva 
kehtestamise võimaldamiseks on läbisõitu suurendatud igas uues Euro faasis (sarnast 
lähenemisviisi kasutatakse ka sõiduautode puhul). Kuid kuna keskmine kasulik eluiga on 10 
aastat, siis on kavandatud läbisõidu suurendamine Euro 5 ja 6 faasis liiga karm 
mootorrataste (L3e-kategooria) ja muude võrreldavate sõidukite jaoks.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – tabel (B) – veerg 3 (Euro 3(4) DG(-)) ja allveerud

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ajakava muutmine: Euro 3 faas (veerg 3, sealhulgas allveerud) on kõrvaldatud selguse ja 
lihtsustamise huvides.
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Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – veerg 2 – rida 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neli aastat pärast artikli 82 teises lõigus 
osutatud kuupäeva.

Kolm aastat pärast artikli 82 teises lõigus 
osutatud kuupäeva.

Or. en

Selgitus
Kuigi käesoleva määruse jõustumise kavandatud kuupäev (artikkel 82 lõige 2) on muudetud 
1. jaanuariks 2014, jääb kaasaegsete pidurisüsteemide kohustusliku paigaldamise tähtajaks 
1. jaanuar 2017.

Muudatusettepanek 93

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) L3e–A1 alamkategooria uued 
mootorrattad, mida müüakse, 
registreeritakse või võetakse kasutusele, 
peavad olema varustatud mitteblokeeruva 
või kombineeritud pidurisüsteemiga või 
mõlemat tüüpi kaasaegse pidurisüsteemiga 
vastavalt tootja valikule;
b) L3e–A2 ja L3e–A3 kategooria uued 
mootorrattad, mida müüakse, 
registreeritakse või võetakse kasutusele, 
peavad olema varustatud mitteblokeeruva 
pidurisüsteemiga.

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

b) L3e–A2 ja L3e–A3 kategooria uued 
mootorrattad, mida müüakse, 
registreeritakse või võetakse kasutusele, 
peavad olema varustatud mitteblokeeruva 
pidurisüsteemiga mõlemal rattal.

Or. en

Selgitus

Mitteblokeeruvad pidurid on kõige tõhusamad, kui need paigaldada mõlemale rattale.
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Muudatusettepanek 94

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Kaasaegsed pidurisüsteemid on
kohustuslikud ainult L3e-A1, L3e-A2 
ja L3e-A3 sõidukite puhul, nagu on 
märgitud VIII lisas.

Or. en

Selgitus

Kaasaegsed pidurisüsteemid ei peaks olema kohustuslikud L3e-kategooria Enduro- ja Trial-
mootorratastele, kuna need süsteemid ei ole mitte alati sobivad maastikul sõitmiseks.
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SELETUSKIRI

I Komisjoni ettepaneku tekst

Komisjon võttis 4. oktoobril 2010 vastu uue määruse ettepaneku kahe- või kolmerattaliste 
mootorsõidukite ja väikeste neljarattaliste mootorsõidukite tüübikinnituse ja turujärelevalve 
kohta. Termini „L-kategooria sõidukid” alla kuulub terve rida sõidukeid: elektrilised 
jalgrattad, mopeedid, kaherattalised ja kolmerattalised mootorrattad, nelirattad ja miniautod.
Euroopa Liidus on praegu liikvel hinnanguliselt rohkem kui 30 miljonit L-kategooria sõidukit.

Euroopa Komisjoni ettepaneku eesmärk on lihtsustada praegust õigusraamistikku ning 
kehtestada uued haldus- ja tehnilised nõuded, näiteks keskkonnaalaste ja ohutusega seotud 
aspektide ja turujärelevalve kohta. Tüübikinnituseeskirjad uutele L-kategooria sõidukitele on 
praegu sätestatud raamdirektiivis 2002/24/EÜ ja veel 14 direktiivis, mis sellele viitavad. Need 
tühistatakse ja asendatakse käesoleva ettepanekuga, milles kehtestatakse põhisätted ja 
reguleerimisala. Üksikasjalikud tehnilised nõuded määratletakse hilisemas faasis delegeeritud 
õigusaktides. 

II Töövisiidid, töödokument ja avalik kuulamine

Raportöör on põhjalikult rääkinud erinevate huvirühmadega, et saada täielikku ülevaadet 
määruse ettepaneku tagajärgede kohta. Ta tegi töövisiite asutustesse RDW Test Centrum
Lelystadis (Hollandis) ja TÜV Nord, Institut fur Fahrzeugtechnik und Mobilität Essenis 
(Saksamaal), et saada teavet ettepanekus sisalduvate uute ohutus- ja keskkonnaalaste nõuete 
kohta. Ettepanekus sisalduvaid sõidukite uuendusi ja majanduslikke aspekte arutati töövisiidi 
ajal Itaaliasse L-kategooria sõidukite tootjate juurde, kus raportööriga ühinesid kaks 
variraportööri Malcolm Harbour ja Toine Manders. Viimasena on töövisiit Austria tootjate 
juurde kavandatud 2011. aasta juuni keskpaika.

Käesolevas raportis esitatud muudatusettepanekud komisjoni ettepaneku kohta on kooskõlas 
poliitiliste ideede ja märkustega, mida teie raportöör on juba esitanud oma 15. jaanuari 
2011. aasta töödokumendis1. Käesolevat töödokumenti arutati ka Euroopa Parlamendis 
22. märtsil 2011 korraldatud avaliku kuulamise „Selged siseturu eeskirjad mopeedidele, 
motorolleritele ja mootorratastele” („Clear Internal Market Rules for Mopeds, Scooters and 
Motorcycles”) ajal. Raportöör soovib väljendada oma tänulikkust kõigile osalejatele, 
sealhulgas variraportööridele seni toimunud kasulike ja huvitavate arutelude ja kohtumiste 
eest.

III Raportööri seisukoht

Üldised tähelepanekud
Nagu juba raportöör rõhutas oma töödokumendis, avaldab ta tugevat toetust määruse 
ettepaneku peamistele eesmärkidele, võttes arvesse, et see parandab siseturu toimimist ja 
kaitseb olulisi avalikke huve. See tähendab ka tõhusamat Euroopa turu järelevalvet.2 Lisaks 
usub raportöör, et L-kategooria sõidukitele kavandatud nõuded võivad lihtsustada üleminekut 
                                               
1 857524EN
2 Vt KOM(2010) 608: „Ühtse turu akt”, ettepanek nr 39; vt ka KOM(2010)614 tervikliku tööstuspoliitika kohta
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tõhusale, ohutule ja puhtale linnalisele liikumiskeskkonnale.1

Ettepandud määruse kohaldamisala
Raportöör tervitab suurenenud selgust, mis tuleneb sõidukite täpsustatud kategoriseerimisest, 
millega kehtestati rohkem vastavaid alamkategooriaid. Kuid mõned allesjäänud vastuolud 
tuleks veel kõrvaldada. Kavandatud artikli 2 lõikega 1 piiratakse reguleerimisala õigustatult 
L-kategooria sõidukitele, „mis on ette nähtud liiklemiseks avalikel teedel”. Seega tuleks 
käesolevast määrusest välja jätta need L-kategooria sõidukid, mis on mõeldud ainult
maastikul kasutamiseks ning lisaks näiteks põllutöömasinad (artikli 2 lõige 2). Selle tulemusel 
teeb raportöör ettepaneku kehtestada uued alamkategooriad L-kategooria sõidukitele, mis on 
mõeldud sõitmiseks maastikul ja tänaval, ning need tuleks ka korralikult kategoriseerida. See 
puudutab erikasutusega Enduro-mootorrattaid (S1) ja Trial-mootorrattaid (S2) ning 
maastikusõidukeid (ATVsid). 

Käesolev ettepanek loob võimaluse uue hübriidtehnoloogiaga L-kategooria sõidukite 
tüübikinnituseks. Avaldades tugevat poolehoidu nendele uuendustele ja nendega seotud uute 
liikumiskeskkonna mudelitele, on raportööril tekkinud idee luua uued alamkategooriad ka 
väikeste (elektriliste) sõiduautode jaoks. Kuid raportöör on seisukohal, et see põhjustaks L-
kategooria (kerg)sõidukite kriteeriumide ülekoormamist, näiteks seoses maksimaalse massi 
või maksimaalse püsinimivõimsusega. Kokkuvõttes vähendaks see erinevust kergsõidukite 
(L-kategooria) ja sõiduautode (M1) vahel, põhjustades vastuolusid ja segadust. Sarnastel 
põhjustel otsustas raportöör jätta kehtestamata uue kategooria sõidukitele, milles istutakse 
kõrvuti.

Lihtne ja selge rakendamise ajakava
Komisjoni ettepaneku tulemusel on tekkinud ambitsioonikas, kuid üsna keeruline kuupäevade 
ja tähtaegade hulk (2013 kuni 2021). Selguse, ratsionaalsuse ja lihtsustamise huvides on 
raportööri eesmärk võtta vastu läbipaistvam ajakava selgete ja otsustavate astmetega seoses 
parema turujärelevalve, karmimate heitkoguse tasemete ja kohustuslike ohutusnõuetega. Selle 
saavutamiseks tutvustab raportöör kolmeastmelist lähenemisviisi (vt tabelit). See annab 
tööstusele ja riiklikele haldusasutustele natuke rohkem aega, et nõuetekohaselt kohandada 
uued nõuded ja vastutusvaldkonnad, tegemata sealjuures järeleandmisi üldistele 
ambitsioonidele seoses ohutuse ja keskkonnaga.

Kolmeastmeline lähenemisviis käesoleva määruse rakendamiseks
1. etapp 2. etapp 3. etapp

(Pärast komisjoni 
keskkonnauuringut)

Jõustumise aeg:
01.01.2014

Rakendamise tähtaeg:
01.01.2017: uued 
tüübikinnitused

01.01.2018: uued 
registreerimised

Rakendamise tähtaeg:
01.01.2020: uued 
tüübikinnitused

01.01.2021: uued 
registreerimised

Sätted:
- Ümberliigitamine

- „Uued” tüübikinnitused

Sätted:
- Euro 4 heitkoguste ja 

vastupidavuse tasemed (Euro 

Sätted:
- Euro 5 heitkoguste ja 

vastupidavuse tasemed (Euro 

                                               
1 Samuti kooskõlas dokumentidega „Õhusaastet käsitlev temaatiline strateegia” (KOM(2005)446) ja „Euroopa liiklusohutuse 
tegevusprogramm” (KOM(2010)389).
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- Turujärelevalve
- Automaatsed esituled

- Sõidukite ümberehituse 
vastased meetmed

- Remondi- ja hooldusteave

5 L3e-kategooria puhul)
- Kaasaegsed pidurid L3e-A-

kategooria sõidukite puhul
- Pardadiagnostikasüsteem 

(OBD I)

6 L3e-kategooria puhul)
- Pardadiagnostikasüsteem 

(OBD II)
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Keskkonnaalased nõuded
Kuna L-kategooria sõidukid moodustavad ainult 3% kogu maanteetranspordi läbisõidust, siis 
on nende heitkogused ebaproportsionaalselt kõrged. Raportöör toetab rangemate heitkoguste 
piirmäärade kehtestamist. Ta kutsub tootjaid üles kavandama vastavust nii kiiresti kui 
võimalik, muutes selle konkurentsieeliseks. Mitmed L-kategooria sõidukid vastavad juba 
praegu kõrgematele heitkoguste standarditele. Seetõttu tuleks kõrvaldada nn vabatahtlikud 
rakenduskuupäevad. Sellega seoses toetab raportöör kavandatud vastupidavuse nõudeid. Kuid 
läbisõidu tõstmist lõplikus Euro 5 ja 6 faasis peetakse liiga karmiks ning seda tuleks natuke 
muuta. 

Pardadiagnostikasüsteemid (OBD) teevad teabe mootori ja sõiduki juhtsüsteemide (st 
heitkoguste) kohta lihtsasti kättesaadavaks ning nii on võimalik sõidukeid efektiivselt ja 
tõhusalt remontida. Kuigi raportöör põhimõtteliselt nõustub kavandatud astmelise 
lähenemisviisiga pardadiagnostikasüsteemide kohustuslikuks paigaldamiseks, seab ta kahtluse 
alla selle sätte proportsionaalsuse, millega nõutakse pardadiagnostikasüsteemide kasutamist 
mopeedide puhul. 

Ohutusmeetmed
L-kategooria sõidukite juhtide puhul on palju suurem surmaga lõppevate või tõsiste õnnetuste 
oht kui muude sõidukite juhtide puhul. L-kategooria sõidukid moodustavad EL25-s 2% 
läbisõidust, kuid nendega juhtub 16% maanteeõnnetustest.1 Kuigi raportöör on täielikult 
teadlik inimeste käitumise olulisest seoses ohutu sõidu ja sõidutingimuste mõjuga, on ta 
veendunud, et sõidukite tehniliste näitajatega seotud ohutusküsimusi tuleb nõuetekohaselt 
käsitleda. Seega toetab raportöör taskukohaste kaasaegsete pidurisüsteemide (kombineeritud 
pidurisüsteemi (CBS) või mitteblokeeruvate pidurisüsteemide (ABS)) kohustuslikku 
paigaldamist kõigile komisjoni ettepanekuga kooskõlas olevatele uutele mootorratastele, välja 
arvatud Enduro- ja Trial-mootorratastele. Raportöör kutsub tööstust üles pakkuma 
vabatahtlikku ABSi kõikidele mootorrataste kategooriatele nii kiiresti kui võimalik ning 
julgustab tarbijaid valima ABSiga varustatud mootorrattaid. Samuti tervitab raportöör 
ettepanekut automaatsete esitulede (AHO) kohta, et parandada L-kategooria sõidukite 
nähtavust. 

Raportöör on seisukohal, et mootorratturite kogukonnas on hea muudatuste tegemise kultuur, 
et parandada nende sõidukite suutlikkust. Selle ennetamine paneb paljud kvalifitseeritud juhid 
ebasoodsasse olukorda. Seega tuleks see jätta iga liikmesriigi otsustada, kuidas selliste 
muudatustega tegeleda. Teisest küljest kutsub raportöör üles järgima ranget tegevussuunda 
sõidukite ümberehituse vastu, mille eesmärk on ebaseaduslikult suurendada sõiduki 
maksimaalset kiirust heitkoguste, kütusekulu ja ohutuse arvelt. 

Väikeseeriate ja üksiksõidukite tüübikinnitus
Raportöör toetab L-kategooria sõidukite suurt mitmekesisust ning väikeseid ja keskmise 
suurusega ettevõtteid (VKEd) kõnealuses sektoris. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku 
kohandada väikeseeriate piirmäärad kõikidele L-kategooria sõidukitele, et võimaldada sellist 
mitmekesisust (III lisa). Nende toodangu individuaalsus on oluline paljudele L-kategooria 
sõidukite kasutajatele. Sel põhjusel toetab raportöör komisjoni ettepanekut üksiksõidukite 
tüübikinnituse kohta (artikkel 42).
                                               
1 ETTK, 2007
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Remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus
Raportöör avaldab suurt toetust kõikidele meetmetele, mis tagavad võrdsed tingimused seoses 
remondi- ja hooldusteabe kättesaadavusega. Ta teeb ettepaneku täiendavalt selgitada mõisteid 
„sõltumatu ettevõtja” ja „remonditöökoda”, et tagada, et üksiksõidukite kasutajatel ja 
remonditöökodadel on piisav juurdepääs remondi- ja hooldusteabele mõistliku hinna eest.

IV Järeldused
Raportöör esitab käesolevad ettepanekud komisjonile ja ootab edasisi ettepanekuid.


