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Muudatusettepanek 10
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre Audy, Dominique 
Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV,

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

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

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. fr

Selgitus

Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele ja kooskõlas eelnevate Euroopa õigusaktidega, milles 
käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatust, tuleks õigusakt vastu võtta 
direktiivi ja mitte määruse kujul.

Muudatusettepanek 11
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liidus on sõidukite ohutuse valdkonnas 
vastu võetud mitmeid tehnilisi standardeid 
ja nõudeid. Siiski on korralise 
tehnoülevaatusega vaja tagada, et pärast 
sõidukite turulelaskmist vastavad need 
kogu kasutusaja jooksul 
ohutusstandarditele. Kõnealust korda 
tuleks kohaldada nende
sõidukikategooriate suhtes, mis on 

(4) Liidus on sõidukite ohutuse valdkonnas 
vastu võetud mitmeid tehnilisi standardeid 
ja nõudeid. Siiski on korralise 
tehnoülevaatusega vaja tagada, et pärast 
sõidukite turulelaskmist vastavad need 
kogu kasutusaja jooksul 
ohutusstandarditele. Liikmesriigid võiksid 
kehtestada riigisiseseid nõudeid seoses 
selliste sõidukikategooriate



PE507.985v01-00 4/36 AM\930989ET.doc

ET

kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 18. märtsi 2002. aasta direktiiviga 
2002/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste 
mootorsõidukite tüübikinnituse kohta,
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 92/61/EMÜ, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta 
direktiiviga 2007/46/EÜ, millega 
kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja 
nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks 
mõeldud süsteemide, osade ja eraldi 
seadmestike kinnituse kohta, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta 
direktiiviga 2003/37/EÜ põllu- või 
metsamajanduslike traktorite, nende 
haagiste ja pukseeritavate vahetatavate 
masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud 
süsteemide, nende osade ja eraldi 
seadmestike tüübikinnituse andmise kohta
ja direktiivi 74/150/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta).

tehnoülevaatusega, mis on kindlaks 
määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. märtsi 2002. aasta direktiiviga 
2002/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste 
mootorsõidukite tüübikinnituse kohta. 
Kõnealust korda tuleks kohaldada nende 
sõidukikategooriate suhtes, mis on 
kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 5. septembri 2007. aasta 
direktiiviga 2007/46/EÜ, millega 
kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja 
nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks 
mõeldud süsteemide, osade ja eraldi 
seadmestike kinnituse kohta, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta 
direktiiviga 2003/37/EÜ põllu- või 
metsamajanduslike traktorite, nende 
haagiste ja pukseeritavate vahetatavate 
masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud 
süsteemide, nende osade ja eraldi 
seadmestike tüübikinnituse andmise 
kohta).

Or. fr

Muudatusettepanek 12
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Käesoleva määrusega nähakse ette 
sõidukite keskkonnanäitajate 
kontrollimine vastavalt asjakohastele liidu 
õigusaktidele, eelkõige seoses müra ja 
gaasiliste heidetega.

Or. en

Muudatusettepanek 13
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Georgios 
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Koumoutsakos, Michel Dantin, Jim Higgins, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega tuleks jätta otsus 
tehnoülevaatuse kohustuse laiendamise üle mootori jõul liikuvatele kahe- või kolmerattalistele 
sõidukitele liikmesriikide teha.

Muudatusettepanek 14
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Usaldusväärsed uurimistulemused 
näitavad, et mootorratturitega seotud
liiklusõnnetustest 8 % on tingitud 
tehnilistest puudustest või on nendega 
seotud. Mootorratturid on kõige 
suuremasse riskirühma kuuluvad liiklejad 

(7) Uuringud mootorratturitega seotud
liiklusõnnetuste kohta, mis on tingitud 
tehnilistest puudustest, on andnud väga 
erinevaid tulemusi. Mootorratturite puhul 
tunnistatakse üldiselt, et nad hooldavad 
oma sõidukit nõuetekohaselt ja et ainult 
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ning nendega seotud liiklussurmade arv 
ühe suureneb. Mopeedijuhtidega seotud 
liiklussurmade arv on keskmisest suurem: 
2008. aastal sai surma üle 1 400 
mopeedijuhi. Seepärast lisatakse 
ülevaatusele suunatavate sõidukite hulka 
ka kõige suuremasse riskirühma 
kuuluvad liiklejad, so mootori jõul 
liikuvad kahe- või kolmerattalised 
sõidukid.

vähesed õnnetused on tingitud sõiduki 
tehnilisest seisukorrast. Mopeedijuhtidega 
seotud liiklussurmade arv on keskmisest 
suurem: 2008. aastal sai surma üle 1 400 
mopeedijuhi.

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Kent Johansson

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Usaldusväärsed uurimistulemused 
näitavad, et mootorratturitega seotud 
liiklusõnnetustest 8 % on tingitud 
tehnilistest puudustest või on nendega 
seotud. Mootorratturid on kõige 
suuremasse riskirühma kuuluvad liiklejad 
ning nendega seotud liiklussurmade arv 
ühe suureneb. Seepärast lisatakse 
ülevaatusele suunatavate sõidukite hulka 
ka kõige suuremasse riskirühma kuuluvad 
liiklejad, s.o mootori jõul liikuvad kahe-
või kolmerattalised sõidukid. Mopeede –
kuigi nendega seotud liiklussurmade arv 
on keskmisest suurem – ei tuleks hõlmata, 
kuna korralise tehnoülevaatuse kohustuse 
nii lai kohaldamisala ei oleks praktiline 
ning oleks vastuolus proportsionaalsuse 
põhimõttega.

Or. en

Selgitus

Mopeedide kaasamine ei oleks praktiline. Näiteks maapiirkonnas peaks mopeedijuht läbima 
korralise tehnoülevaatuse toimumise kohta jõudmiseks pika vahemaa põhimaanteedel. Sellega 
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põhjustaks ta tarbetut ohtu nii endale kui ka kaasliiklejatele.

Muudatusettepanek 16
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ajaloolise väärtusega sõidukid aitavad 
säilitada nende valmistamise ajastu 
pärandit ning neid kasutatakse avalikel 
teedel vähe, mistõttu peaks see jääma 
liikmesriikide otsustada, kas laiendada 
korralist tehnoülevaatust kõnealustele 
sõidukitele. Ka peaksid liikmesriigid 
otsustama, kas reguleerida muud liiki 
erisõidukite tehnoülevaatust.

(9) Ajaloolise väärtusega sõidukid aitavad 
säilitada nende valmistamise ajastu 
pärandit. Need on kultuuriväärtuseks ning 
neid ei kasutata korrapäraselt 
igapäevasõidukina. Seetõttu peaks see 
jääma liikmesriikide otsustada, kas 
laiendada korralist tehnoülevaatust 
kõnealustele sõidukitele. See õigus ei tohi 
aga kaasa tuua rangemate normide 
kohaldamist, kui need, mille jaoks sõiduk 
algselt kavandati. Ka peaksid liikmesriigid 
otsustama, kas reguleerida muud liiki 
erisõidukite tehnoülevaatust.

Or. de

Selgitus

Ajaloolise väärtusega sõidukid on kultuuriväärtuseks ning neid ei kasutata korrapäraselt 
igapäevasõidukina. Seetõttu peavad neile kehtima teistsugused reeglid.

Muudatusettepanek 17
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tehnoülevaatus on iseseisev valdkond 
ja seega peaks seda korraldama 
liikmesriigid või pädevad asutused 
liikmesriikide järelevalve all. Igal juhul 
peaksid tehnoülevaatuse eest jätkuvalt 
vastutama liikmesriigid, isegi kui 

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

liikmesriigis kehtiv süsteem võimaldab 
anda vastava loa erasektori üksustele, 
sealhulgas remonditöid tegevatele 
üksustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Ülevaatussagedust tuleks kohandada 
vastavalt sõiduki tüübile ja läbisõidule.
Sõidukitel ilmnevad tehnilised puudused 
suure tõenäosusega teatavas vanuses ja kui 
sõidukeid kasutatakse intensiivselt, siis 
pärast teatavat läbisõitu. Seepärast on 
asjakohane muuta vanemate ja suurema 
läbisõiduga sõidukite ülevaatused
sagedamaks.

(17) Ülevaatussagedust tuleks kohandada 
vastavalt sõiduki tüübile. Sõidukitel 
ilmnevad tehnilised puudused suure 
tõenäosusega teatavas vanuses. Seepärast 
on asjakohane muuta vanemate sõidukite 
ülevaatused korrapäraseks.

Or. de

Muudatusettepanek 19
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(22) Iga tehtud ülevaatuse kohta tuleks 
väljastada 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. Võimaluse korral 
tuleks tehnoülevaatuse kontrollkaart teha 
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huvitatud isikutele kättesaadavaks ka 
elektroonilisel kujul, järgides seejuures 
isikuandmete kaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Krišjānis Kariņš

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 
märgitakse läbisõit ja kehtestatakse 
kohustus esitada eelmise ülevaatuse 
kontrollkaart. Läbisõidumõõdikuga 
seotud pettust tuleks ka süstemaatilisemalt 
käsitada rikkumisena, mille eest 
määratakse karistus.

(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
läbisõiduandmed talletataks ja oleks 
huvitatud isikutele kättesaadavad kogu 
liidu ulatuses. Liikmesriigid peaksid 
tegema läbisõidumõõdikute näidud 
teabevahetuse raames kättesaadavaks 
elektroonilisel kujul, järgides seejuures 
isikuandmete kaitset.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Läbisõidumõõdikuga seotud pettused 
esinevad kasutatud sõidukite müügil 5–

(23) Läbisõidumõõdikuga seotud pettused 
esinevad kasutatud sõidukite riigi sees
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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 
märgitakse läbisõit ja kehtestatakse 
kohustus esitada eelmise ülevaatuse 
kontrollkaart. Läbisõidumõõdikuga seotud 
pettust tuleks ka süstemaatilisemalt 
käsitada rikkumisena, mille eest 
määratakse karistus.

müügil 5–12 % juhul, kusjuures piiriülese 
müügi puhul on see protsendimäär palju 
kõrgem, 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 
märgitakse läbisõit ja kehtestatakse 
kohustus esitada eelmise ülevaatuse 
kontrollkaart. Liikmesriigid võivad 
kesksete andmebaaside abil – kuhu 
talletatakse ajakohastatult kõik 
läbisõidud, mille on registreerinud 
individuaalsed osalised (müüjad, 
remonditöökojad, kontrollikeskused) –
kontrollida läbisõidu õigsust sõiduki kogu 
kasutusaja jooksul. Läbisõidumõõdikuga 
seotud pettust tuleks ka süstemaatilisemalt 
käsitada rikkumisena, mille eest 
määratakse karistus.

Or. nl

Muudatusettepanek 22
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

uuringu, milles käsitletakse Euroopa 
elektroonilise sõidukiteabeplatvormi 
loomise teostatavust, maksumust ja sellest 
saadavat kasu, samuti olemasolevate 
teabevahetussüsteemide toimivuse 
laiendamise võimalusi, pidades silmas 
läbisõidumõõdikute näitude esitamist 
sellel platvormil ning teabevahetuse 
edasise laiendamise võimalusi.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 25
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– haagised ja poolhaagised, mille 
registrimass ei ületa 3 500 kg (O1- ja O2-
kategooria sõidukid);

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 26
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 27
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre 
Audy, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios 
Koumoutsakos

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. fr

Selgitus

Kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega tuleks jätta otsus 
tehnoülevaatuse kohustuse laiendamise üle mootori jõul liikuvatele kahe- või kolmerattalistele 
sõidukitele liikmesriikide teha.

Muudatusettepanek 28
Kent Johansson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mopeedide kaasamine ei oleks praktiline. Näiteks maapiirkonnas peaks mopeedijuht läbima 
korralise tehnoülevaatuse toimumise kohta jõudmiseks pika vahemaa põhimaanteedel. Sellega 
põhjustaks ta tarbetut ohtu nii endale kui ka kaasliiklejatele. Lisaks tooks see kaasa tarbetu 
halduskoormuse.

Muudatusettepanek 29
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr
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Selgitus

Kaherattaliste sõidukite tehnoülevaatuse puhul peaks kehtima – nagu praegu –
subsidiaarsuse põhimõte, võimaldades liikmesriikidel sätestada oma õigusaktides siseriiklikke 
nõudeid.

Muudatusettepanek 30
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ajaloolise väärtusega sõidukid; – ajaloolised sõidukid;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Marita Ulvskog

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 32
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

järgmisele tingimusele:

Or. en

Muudatusettepanek 33
Daniël van der Stoep

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– see on valmistatud vähemalt 30 aastat
tagasi;

– see on valmistatud vähemalt 25 aastat
tagasi;

Or. nl

Muudatusettepanek 34
Marita Ulvskog

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 35
Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– selle sõidukorras hoidmiseks kasutatakse 
varuosi, mis jäljendavad sõiduki ajaloolisi 

– selle sõidukorras hoidmiseks või 
restaureerimiseks kasutatakse varuosi, mis 
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osi; jäljendavad sõiduki ajaloolisi osi või 
pärinevad nendega samast ajast;

Or. de

Selgitus

Ajaloolise väärtusega sõidukid on kultuuriväärtuseks. Seetõttu peavad olema selged ka 
määratlusele esitatavad nõudmised. Ainult tõeliselt ajaloolised sõidukid annavad tunnistust 
ajaloolisest arengust. Käesolevas määruses esitatud määratlus on esimene ajalooliste 
sõidukite määratlus, mis Euroopa seadusandluses sätestatakse. Kuna see võib olla aluseks 
järgnevatele õigusaktidele, tuleb siin väljenduda eriti ühetähenduslikult.

Muudatusettepanek 36
Marita Ulvskog

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 37
Bernd Lange

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;

– selle peamiste koostisosade (mootor, 
pidurid, roolisüsteem, sõidukitüüp või 
vedrustus) tehnilised näitajad on 
muutmata või originaaliga samast ajast;

Or. de
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Muudatusettepanek 38
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– selle välimust ei ole muudetud; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 39
Bernd Lange

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– selle välimust ei ole muudetud; – selle välimus on muutmata või 
originaaliga samast ajast;

Or. de

Muudatusettepanek 40
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– originaaliga samast ajast on:
muudatused, mis olid õiguslikult ja 
tehniliselt võimalikud kümne aasta 
jooksul pärast sõiduki valmistamist;

Or. de

Muudatusettepanek 41
Holger Krahmer
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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” – kontroll, kas sõiduk 
vastab oma ohutus- ja keskkonnanäitajate 
poolest avalikel teedel kasutamiseks 
vajalikele funktsionaalsusnõuetele;

Or. de

Selgitus

Mõiste määratlus peaks olema selgemalt seotud sõiduki ohutus- ja keskkonnasüsteemide 
nõuetekohase toimimise kontrollimisega.

Muudatusettepanek 42
Bernd Lange

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” – sõiduki kõigi osade 
toimivuse kontroll. Kontrollitakse, kas 
need vastavad ohutus- ja 
keskkonnanäitajatele, mis kehtivad 
tüübikinnituse andmise, esimese 
registreerimise või kasutuselevõtmise ja ka 
järelpaigaldamise ajal; kontroll ei hõlma 
varuosade tüübikinnituse põhjalikku 
kontrollimist;

Or. de

Selgitus

Perioodilise tehnoülevaatuse käigus kontrollitakse sõiduki toimivust ning üldiselt mitte 
tüübikinnitust. Praktiliselt ei ole see isegi võimalik, kuna mõned varuosad on nii paigaldatud, 
et neid ei saa kontrollida. Vigu on võimalik otsida ainult siis, kui paigaldatud on ohutust ja 
keskkonnaomadusi selgelt kahjustavad ilma tüübikinnituseta osad. Sellega ei tohi kaudselt 
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piirata varuosade vaba tarnimist.

Muudatusettepanek 43
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16 a) „läbisõidu andmebaas” –
liikmesriigi poolt loodud andmebaas, 
kuhu salvestatakse liikmesriigis 
registreeritud sõidukite läbisõidud;

Or. nl

Muudatusettepanek 44
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Mootorsõidukid ja nende haagised 
läbivad vastavalt käesolevale määrusele 
korralise ülevaatuse mis tahes kohas liidu 
territooriumil.

Or. ro

Selgitus

Toimiva Euroopa siseturu huvides peab olema võimalik viia ülevaatus läbi igas Euroopa 
Liidu liikmesriigis.

Muudatusettepanek 45
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3
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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 või vajaduse korral 
pädevale asutusele ning 
remonditöökodadele ja kontrollseadmete 
tootjatele ning kõigile huvirühmadele 
diskrimineerimata 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. de

Selgitus

Juurdepääs teabele on perioodilise tehnoülevaatuse tegemiseks väga oluline. Seejuures peaks 
olema võimalik kõigi huvirühmade diskrimineerimata juurdepääs, nagu see on sätestatud ka 
pardadiagnostikat puudutavates õigusaktides. See peab olema tagatud ausa konkurentsi 
võimaldamiseks.

Muudatusettepanek 46
Marita Ulvskog

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 47
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios Koumoutsakos
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega tuleks jätta otsus 
tehnoülevaatuse kohustuse laiendamise üle mootori jõul liikuvatele kahe- või kolmerattalistele 
sõidukitele liikmesriikide teha.

Muudatusettepanek 48
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Mootorrataste puhul tuleks ülevaatuse sagedust hinnata ka omanike rahalise ja 
halduskoormuse seisukohast. Kuna ettepanek ei kuulu ELi ainupädevusse, kohaldatakse 
subsidiaarsuse põhimõtet. Mopeedide ja rollerite puhul, mille maksimaalne kiirus on kuni 
45 km/h, peaks olema ka edaspidi liikmesriikide otsustada, kas nad soovivad muuta nende 
korralise tehnoülevaatuse kohustuslikuks.

Muudatusettepanek 49
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 50
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega tuleks jätta otsus M1-, N1- ja 
O2-kategooria sõidukite sagedasema tehnoülevaatuse üle liikmesriikide teha.

Muudatusettepanek 51
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Kontrollimise sagedus vastavalt valemile „4+2+2” on M1-, N1- ja O2-kategooria sõidukite 
puhul asjakohane ja piisav, et tagada liiklusohutus.

Muudatusettepanek 52
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 53
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Võttes arvesse kaasaegsete M1- ja N1-kategooria sõidukite keskmise läbisõidu suurenemist, 
ilma et nende ohutus- ja keskkonnanäitajad oluliselt halveneksid, ning võttes arvesse tehnilisi 
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võimalusi läbisõidumõõdikuga manipuleerimiseks, ei tohiks ülevaatuse sagedust siduda 
läbisõiduga.

Muudatusettepanek 54
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kord aastas toimuv ülevaatus on üle 160 000 km läbisõiduga sõiduautode puhul 
liiklusohutuse suurendamiseks liialdatud ega ole proportsionaalne.

Muudatusettepanek 55
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Georgios Koumoutsakos, Jim 
Higgins, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega tuleks jätta otsus M1- ja N1-
kategooria sõidukite sagedasema tehnoülevaatuse üle liikmesriikide teha.
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Muudatusettepanek 56
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kui pärast sõiduki esmast registreerimist 
tehtud tehnoülevaatuse ajal on M1- või N1-
kategooria sõiduki läbisõit 140 000 km, 
tehakse tehnoülevaatus seejärel igal aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. ro

Muudatusettepanek 58
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kui sõiduki registreerimistunnistuse 
omanik muutub.

välja jäetud
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Or. ro

Muudatusettepanek 59
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– pärast maanteel toimunud kontrollimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud iga valdkonna puhul 
teevad liikmesriigi pädevad asutused või 
ülevaatuspunkt tehnoülevaatuse, mis 
hõlmab vähemalt II lisa punktis 3 osutatud 
punktide kontrollimist selleks ettenähtud 
meetodite alusel.

2. Lõikes 1 osutatud iga valdkonna puhul 
teevad liikmesriigi pädevad asutused või 
ülevaatuspunkt tehnoülevaatuse, mis 
hõlmab vähemalt II lisa punktis 3 osutatud 
punktide kontrollimist. See hõlmab üksnes 
toimivuse kontrollimist. Pretensioone 
võidakse esitada ilma tüübikinnituseta 
osade ja varuosade puhul, mis 
kahjustavad selgelt ohutus- ja/või 
keskkonnaomadusi. Kontrollimine toimub 
II lisa punktis 3 nende punktide jaoks
ettenähtud meetodite alusel.

Or. de

Selgitus

Perioodilise tehnoülevaatuse käigus kontrollitakse varuosade toimivust ning üldiselt mitte 
tüübikinnitust. Praktiliselt ei ole see isegi võimalik, kuna mõned varuosad on nii paigaldatud, 
et neid ei saa kontrollida. Vigu on võimalik otsida ainult siis, kui paigaldatud on ohutust ja 
keskkonnaomadusi selgelt kahjustavad ilma tüübikinnituseta osad. Sellega ei tohi kaudselt 
piirata varuosade vaba tarnimist.



AM\930989ET.doc 27/36 PE507.985v01-00

ET

Muudatusettepanek 61
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suured puudused, mis võivad halvendada 
sõiduki ohutust või asetada teised liiklejad 
ohtu, või muud olulisemad nõuetele 
mittevastavused;

– suured puudused, mis võivad halvendada 
sõiduki ohutust või asetada teised liiklejad 
ohtu, või puudused, mis kujutavad endast 
asjakohaste müra ja gaasiliste heidete –
eelkõige NOx ja CO2 heidete – normide 
rikkumist, või muud olulisemad nõuetele 
mittevastavused;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Läbisõidumõõdiku näidu 
kontrollimiseks ja juhul, kui seda pärast 
eelmist tehnoülevaatust ei teatatud
elektrooniliselt, palub inspektor sõiduki 
ülevaatusele toonud isikul näidata eelmise 
tehnoülevaatuse järel väljastatud 
kontrollkaarti.

4. Tavapäraselt paigaldatud
läbisõidumõõdiku näidu kontrollimiseks
tehakse eelmise tehnoülevaatuse teave 
inspektorile elektrooniliselt
kättesaadavaks. Kuni andmete 
elektroonilise edastamise 
kasutuselevõtmiseni palub inspektor 
sõiduki ülevaatusele toonud isikul näidata 
eelmise tehnoülevaatuse järel väljastatud
kontrollkaarti. Läbisõidumõõdiku näit, mis 
on võetud eelmisel tehnoülevaatusel, 
tehakse huvitatud isikutele elektrooniliselt 
kättesaadavaks. See teave ei tohi sisaldada 
isikuandmeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 63
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tehnoülevaatuse kontrollkaarti 
tunnustavad ühest liikmesriigist teise 
viidava sõiduki ümberregistreerimisel 
vastastikku kõik liikmesriigid tingimusel, 
et kontrollkaart on ümberregistreeriva 
liikmesriigi ülevaatuse sageduse 
seisukohast kehtiv. Selle aluseks on kõigis 
liikmesriikides samade normide kohaselt 
toimuv ülevaatus.

Or. de

Selgitus

Vastastikune tunnustamine on mõttekas ka ümberregistreerimise ja piiriülese müügi korral.
Selleks peavad kõigis ELi liikmesriikides kehtima võrdväärsed normid. Selle aluseks on kõigis 
liikmesriikides samade normide kohaselt toimuv ülevaatus.

Muudatusettepanek 64
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui see on asjakohane, edastab 
tehnoülevaatuse teinud ülevaatuspunkt 
või pädev asutus registreeritud läbisõidu 
pärast sõiduki iga tehnoülevaatust 
läbisõidu andmebaasi.

Or. nl
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Muudatusettepanek 65
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Suurte puuduste korral otsustab pädev 
asutus, millistel tingimustel võib sõidukit 
enne uue tehnoülevaatuse läbimist 
kasutada. Uus ülevaatus tehakse kuue 
nädala jooksul alates algsest ülevaatusest.

2. Suurte puuduste korral võib riigi pädev 
asutus otsustada, millistel tingimustel võib 
sõidukit enne uue tehnoülevaatuse läbimist 
kasutada.

Or. fr

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt kuulub sõidukite kasutusest kõrvaldamine liikmesriikide 
pädevusse, st riigi pädevatel asutustel peab olema võimalik selle üle otsustada.

Muudatusettepanek 66
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ohtlike puuduste korral ei kasutata 
sõidukit avalikel teedel ja see kustutatakse 
ajutiselt registrist kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi XXX
(millega muudetakse nõukogu direktiivi 
1999/37/EÜ sõidukite 
registreerimisdokumentide kohta) artikliga 
3a seniks, kuni puudused on kõrvaldatud ja 
väljastatakse uus tehnoülevaatuse 
kontrollkaart, mis kinnitab, et sõiduk on 
sõidukorras.

3. Ohtlike puuduste korral võib riigi pädev 
asutus otsustada, et sõidukit ei tohi
avalikel teedel kasutada ja et see 
kustutatakse ajutiselt registrist kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
XXX (millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 1999/37/EÜ sõidukite 
registreerimisdokumentide kohta) artikliga 
3a seniks, kuni puudused on kõrvaldatud ja 
väljastatakse uus tehnoülevaatuse 
kontrollkaart, mis kinnitab, et sõiduk on 
sõidukorras.

Or. fr
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Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt kuulub sõidukite kasutusest kõrvaldamine liikmesriikide 
pädevusse, st riigi pädevatel asutustel peab olema võimalik selle üle otsustada.

Muudatusettepanek 67
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tehnoülevaatuse teevad inspektorid, kes 
vastavad VI lisa kohastele pädevuse ja 
koolituse miinimumnõuetele.

1. Tehnoülevaatuse teevad inspektorid, kes 
vastavad VI lisa kohastele pädevuse ja 
koolituse miinimumnõuetele. 
Liikmesriigid, kes on kehtestanud 
rangemad nõuded, peaksid võima need 
säilitada.

Or. de

Selgitus

Esimest korda kehtestatakse inspektorite kvalifikatsiooninõuded. ELi liikmesriigid, kes on 
kehtestanud rangemad normid, peaksid võima need säilitada.

Muudatusettepanek 68
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid edendavad inspektorite 
piisavat koolitust vastavalt 
kvalifikatsiooninõuetele.

Or. de

Selgitus

Vastavalt kvalifikatsiooninõuetele peaksid liikmesriigid edendama piisavat koolitust.
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Muudatusettepanek 69
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tehnoülevaatust tegevatel inspektoritel 
ei ole huvide konflikti, eelkõige 
majanduslikke, isiklikke ega perekondlikke 
seoseid, ülevaatust läbiva sõiduki 
registreerimistunnistuse omanikuga.

4. Tehnoülevaatust tegevatel inspektoritel 
ei ole huvide konflikti, eelkõige 
majanduslikke, isiklikke ega perekondlikke 
seoseid, ülevaatust läbiva sõiduki 
registreerimistunnistuse omanikuga. See 
eeldab asjakohaseid 
sertifitseerimisstandardeid, kasutades nt 
vastavat ISO-standardit.

Or. de

Selgitus

Et tagada perioodilise tehnoülevaatuse võrreldavus ja sõltumatus, tuleks ELi piires kokku 
leppida samade sertifitseerimisstandardite, nt vastava ISO-standardi kasutamises.

Muudatusettepanek 70
Ivo Belet

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.

1. Komisjon uurib, kuidas on kõige 
tõhusamalt ja tulemuslikumalt võimalik 
luua elektrooniline sõidukiteabeplatvorm, 
mille eesmärk on vahetada 
tehnoülevaatusega seotud teavet 
ülevaatuse, registreerimise ja sõiduki 
tüübikinnituse eest vastutavate 
liikmesriikide pädevate asutuste, 
ülevaatuspunktide ja sõidukitootjate vahel.

Or. nl
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Muudatusettepanek 71
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Juurdepääs teabele on perioodilise tehnoülevaatuse tegemiseks väga oluline. Seejuures peaks 
olema võimalik kõigi huvirühmade diskrimineerimata juurdepääs, nagu see on sätestatud ka 
pardadiagnostikat puudutavates õigusaktides.

Muudatusettepanek 72
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sellise uurimise alusel esitab ta 
ettepanekud suurema koostalitlusvõime ja 
elektrooniliste dokumentide standardimise 
kohta ning jätab kõrvale artikli 10 kohase
ülevaatustõendi nõude. Kahe aasta jooksul 
alates käesoleva määruse kohaldamisest 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule asjakohase õigusakti 
ettepaneku.
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Or. en

Muudatusettepanek 73
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Sellise uurimise alusel pakub ta välja ja 
hindab erinevad poliitikavalikuid, sh 
võimalus jätta kõrvale artikli 10 kohane 
ülevaatustõendi nõue ja sellise süsteemi 
juurutamine, mille abil vahetada 
piiriülese müügi korral läbisõidu alast 
teavet liikmesriikide vahel. Kahe aasta 
jooksul alates käesoleva määruse 
kohaldamisest esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule 
uurimistulemuste aruande ja lisab sellele 
vajaduse korral õigusakti ettepaneku.

Or. nl

Muudatusettepanek 74
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud
Tehnoülevaatuse komitee
1. Komisjoni abistab komitee. Nimetatud 
komitee on komitee määruse (EL) nr 
182/2011 tähenduses.
2. Käesolevale lõikele osutamise korral 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5. Kui komitee arvamust tuleb 
küsida kirjaliku menetluse teel, peatatakse 
kõnealune menetlus ilma tulemuseta, kui 
arvamuse esitamise tähtaja jooksul teeb 
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komitee eesistuja vastavasisulise otsuse 
või komitee liikmete lihthääleenamus seda 
nõuab.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– muuta lisasid kahe aasta jooksul 
järgmiste nõuete osas:
– registreerida puudus, kui ülevaatuse 
käigus tuvastatakse, et rehvid ei vasta 
asjakohastele Euroopa nõuetele;
– võtta praegu turule tulevate EURO VI 
sõidukite puhul NOx ja tahkete osakeste 
heidete kontrollimisel kasutusele jaotises 
8.2. Heitgaasid esitatud asjakohased 
ambitsioonikad võrdlustasemed.

Or. de

Muudatusettepanek 76
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Artiklis 17 osutatud delegeeritud 
volitused antakse viieks aastaks alates 
[käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast]. Komisjon esitab delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 
kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
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välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

Or. ro

Muudatusettepanek 77
Bernd Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Komisjon peaks andma Euroopa 
Parlamendile regulaarselt aru määruse 
rakendamisest ning selle mõjudest 
siseturule ja tööstuslikule tootmisele 
liidus.

Or. de

Selgitus

Tegemist on Euroopa rahvamajanduse jaoks tundliku sektoriga, seetõttu on oluline suurem 
läbipaistvus ja kontroll.

Muudatusettepanek 78
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

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

Or. en
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Muudatusettepanek 79
Claude Turmes
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates [12 kuud pärast 
jõustumist].

Seda kohaldatakse alates [üks aasta pärast 
jõustumist].

Or. en


