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LÜHISELGITUS

Seoses inimeste üha tiheneva liikumisega Euroopa Liidus on vaja rohkem ühtlustatud 
õigusnorme sõidukite tehnokontrolli teostamiseks. See on vajalik liiklusohutuse suurendamise 
huvides, aga ka selleks, et anda kodanikele tõest teavet teises liikmesriigis ostetud sõidukite 
kohta. Tehnoloogia arengu tõttu tuleb vastu võtta norme ka selliste sõidukite kohta, mis 
varem määruse reguleerimisalasse ei kuulunud.

Arvamuse koostajal on mitmeid ettepanekuid teksti parandamiseks.

Esiteks, tehnoülevaatuse kontrollkaart ja tehnoülevaatuse protokoll peavad olema huvitatud 
isikutele kättesaadavad interneti kaudu. Nende isikute hulka kuuluvad inspektor, kes teostab 
tehnokontrolli, tehnoülevaatuspunkt selles liikmesriigis, kus auto on registreeritud, ning võib-
olla ka auto ostja. Läbisõidumõõdiku näitude kättesaadavus on ülimalt tähtis selleks, et 
välistada mõõdiku rikkumist.

Teiseks, juba praegu toimib liikmesriikidevaheline teabevahetussüsteem EUCARIS. Ei ole 
mingit vajadust luua uut teabevahetussüsteemi või teha teostatavusuuringuid Euroopa 
elektroonilise sõidukiteabeplatvormi loomiseks. Euroopa Komisjonil tuleb selle asemel uurida 
EUCARISe võrgustiku laiendamise võimalusi. Arvamuse koostaja on seisukohal, et see on 
kõige kulutasuvam lahendus ja seda saab rakendada kõige kiiremini. 

Kolmandaks, arvamuse koostaja hinnangul muutub läbisõidumõõdikute näitude võltsimine 
mõttetuks, kui näidud on kättesaadavad huvitatud isikutele. Kui huvitatud isikutel on 
juurdepääs läbisõidumõõdikute näitudele, kaob tahtmine neid näitusid võltsida.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval transpordi- ja 
turismikomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Veoautode asemel kasutatakse kohalike 
vedude tegemisel järjest enam 
põllumajanduslikke sõidukeid, mille 
valmistajakiirus ületab 40 km/h. Nende 
riskipotentsiaal on veoautodega võrreldav 
ja kõnealust sõidukikategooriat tuleks 
käsitleda tehnoülevaatuse seisukohast 
samamoodi.

(8) Veoautode asemel kasutatakse kohalike 
vedude tegemisel järjest enam 
põllumajanduslikke sõidukeid, mille 
valmistajakiirus ületab 40 km/h ja mis 
seega konkureerivad traditsiooniliste 
kaubaveokitega. Nende riskipotentsiaal on 
veoautodega võrreldav ja kõnealust 
sõidukikategooriat tuleks käsitleda 
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tehnoülevaatuse seisukohast samamoodi.

Or. en

Selgitus

Kuna T5-kategooria sõidukeid osaleb üha maanteeliikluses üha suuremal hulgal, tuleks neile 
teha täiemahulist tehnoülevaatust.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Sõidukite ja eriti nende elektrooniliste 
ohutusseadiste kontrollimisel on oluline, et 
oleks juurdepääs iga sõiduki tehnilisele 
spetsifikatsioonile. Seepärast peaks 
sõidukitootja esitama kõik 
vastavustunnistusega hõlmatud andmed ja 
ka võimaldama juurdepääsu andmetele, 
mida on vaja ohutust ja keskkonda 
mõjutavate seadmete toimivuse 
kontrollimiseks. Seepärast tuleks 
kohaldada ka remonditöid ja hooldust 
hõlmavale teabele juurdepääsu käsitlevaid 
sätteid, võimaldades ülevaatuspunktidele 
juurdepääsu tehnoülevaatuse tegemiseks 
vajalikele andmeelementidele. See on 
oluline eelkõige elektrooniliste 
kontrollisüsteemide puhul ja hõlmata 
tuleks kõiki tootja paigaldatud elemente.

(11) Sõidukite ja eriti nende elektrooniliste 
ohutusseadiste kontrollimisel on oluline, et 
oleks juurdepääs iga sõiduki tehnilisele 
spetsifikatsioonile. Seepärast peaks 
sõidukitootja esitama kõik 
vastavustunnistusega hõlmatud andmed ja 
ka võimaldama juurdepääsu andmetele, 
mida on vaja ohutust ja keskkonda 
mõjutavate süsteemide toimivuse 
kontrollimiseks. Andmed peaksid 
sisaldama üksikasju, mis võimaldaksid 
kontrollida sõiduki ohutust mõjutavate 
süsteemide toimivust selliselt, et neid 
saaks korralise tehnoülevaatuse käigus 
testida ja prognoosida, kas sõiduk läbib 
ülevaatuse või mitte. Seepärast tuleks 
kohaldada ka remonditöid ja hooldust 
hõlmavale teabele juurdepääsu käsitlevaid 
sätteid, võimaldades ülevaatuspunktidele 
juurdepääsu tehnoülevaatuse tegemiseks 
vajalikele andmeelementidele. See on 
oluline eelkõige elektrooniliste 
kontrollisüsteemide puhul ja hõlmata 
tuleks kõiki tootja paigaldatud elemente.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

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 
tuleb tehnoülevaatuse kontrollkaart 
huvitatud isikutele kättesaadavaks teha ka 
elektroonilisel kujul.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu liikmesriigid võiksid otsustada tehnoülevaatuse kontrollkaardi elektroonilise 
versiooni kasuks. See lihtsustab teabevahetust ning toob sellesse valdkonda siseturu 
elemendid.

Muudatusettepanek 4

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 

(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 talletatakse ja on 
huvitatud isikutele kättesaadavad kogu 
liidu ulatuses. Liikmesriigid peaksid 
läbisõidumõõdikute näidud 



PE506.080v01-00 6/9 PA\928137ET.doc

ET

seotud pettust tuleks ka süstemaatilisemalt 
käsitada rikkumisena, mille eest 
määratakse karistus.

kättesaadavaks tegema liikmesriikide 
olemasoleva koostöövõrgustiku EUCARIS 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(25) Tehnoülevaatus on osa üldisemast 
õiguskorrast, millega reguleeritakse 
sõidukeid kogu nende kasutusaja jooksul 
alates tüübikinnitusest kuni registreerimise, 
kontrolli ja lammutamiseni. Riiklike 
elektrooniliste sõidukiandmebaaside 
väljatöötamine ja nende ühendamine 
sõidukitootjate elektroonilise 
andmebaasiga peaks põhimõtteliselt 
tõhustama sõidukit hõlmavat haldusahelat 
ning aitama vähendada halduskoormust.
Seepärast peaks komisjon koostama 
uuringu, milles käsitletakse olemasoleva 
teabevahetussüsteemi EUCARIS 
toimivuse laiendamise teostatavust, 
maksumust ja sellest saadavat kasu, 
pidades silmas läbisõidumõõdikute 
näitude esitamist sellel platvormil ning 
teabevahetuse edasise laiendamise 
võimalusi.

Or. en

Selgitus

Juba praegu on olemas ja toimib liikmesriikide vaheline teabevahetussüsteem EUCARIS. See 
süsteem annab liikmesriikidele võimaluse vahetada teavet autode ja juhilubade 
registreerimise kohta, aidates võidelda autovarguste ja registreerimispettuste vastu. 
Olemasolev süsteem tuleks võtta ELi liikmesriikide vahelise teabevahetuse edasiarendamise 
aluseks.
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Muudatusettepanek 6

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. Liikmesriigid tagavad, et tavapäraselt 
paigaldatud läbisõidumõõdiku näidu 
kontrollimiseks tehakse eelmise 
tehnoülevaatuse teave inspektoritele 
elektrooniliselt kättesaadavaks.
Läbisõidumõõdiku näidud, mis on võetud 
eelmisel tehnoülevaatusel, tehakse 
elektrooniliselt kättesaadavaks huvitatud 
isikutele. 

Or. en

Selgitus

Läbisõidumõõdiku näitude võltsimise aitab lõpetada näitude kättesaadavaks tegemine, mitte 
karistused. Läbisõidumõõdiku näidu võltsimise stiimul kaob, kui auto ostja saab kontrollida 
eelmisel tehnoülevaatusel võetud näitu.

Muudatusettepanek 7

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.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigi tehnoülevaatuse kontrollkaardi tunnustamine kõikides teistes liikmesriikides on 
oluline samm siseturu täiustamisel.
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Muudatusettepanek 8

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 elektroonilise 
sõidukiteabeplatvormi loomise
teostatavust, maksumust ja sellest saadavat 
kasu, kasutades ära olemasolevaid ja juba 
rakendatud rahvusvahelise 
andmevahetuse IT-lahendusi, et 
vähendada kulusid ja vältida dubleerimist. 
Nimetatud uurimisel kaalutakse kõige 
kohasemat viisi ühendada olemasolevad 
siseriiklikud süsteemid, eesmärgiga
vahetada tehnoülevaatusega ja 
läbisõidumõõdiku näiduga seotud teavet 
ülevaatuse, registreerimise ja sõiduki 
tüübikinnituse eest vastutavate 
liikmesriikide pädevate asutuste, 
ülevaatuspunktide, ülevaatusvahendite 
tootjate ja sõidukitootjate vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 9

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Läbisõidumõõdiku näitude võltsimist ei saa lõpetada karistustega. Kui teave 
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läbisõidumõõdiku viimase näidu kohta on kättesaadav, oleks see saavutatav karistusi ja 
trahve rakendamata.


