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LÜHISELGITUS

Iga aastaga tihenevad siseturu sisemised ühendusteed; kaupade liikumine Euroopas on 
muutunud ennenägematult hoogsaks. See tähendab aga, et tekkinud on ka uued probleemid 
seoses liiklusohutuse nõuete ühtlustamisega. 

Arvamuse koostaja toetab Euroopa Komisjoni esitatud määruse-ettepaneku üldist suunitlust. 
Tema arvates tuleks aga määruse tekstis teha olulisi parandusi, et selle väärtust suurendada. 

Esiteks, kavandatav riskiastme hindamise süsteem tuleks kehtestada Euroopa tasandil. See on 
kõige kindlam moodus konkreetse ettevõtja tegeliku riskitaseme tuvastamiseks. Sõidukid 
liiguvad üha sagedamini ühest riigist teise ning seetõttu on vaja teada, milliseid ettevõtjaid 
teistes liikmesriikides ohtlikuks peetakse. Riigisiseste riskiastme hindamise süsteemidega ei 
ole võimalik seda eesmärki saavutada.

Teiseks, eelmiste tehnoülevaatuste aruanded peavad olema kättesaadavad inspektoritele ning 
need võiks iga ettevõtja riskitaseme hindamisel aluseks võtta. Euroopa Liit ei tohiks tekitada 
bürokraatlikku lisakoormust, vaid peaks välja töötama kaugeleulatuva süsteemi Euroopa 
teedel liiklevate potentsiaalselt ohtlike sõidukite väljaselgitamiseks.

Kolmandaks ja viimaseks, tehnokontrolli menetlus peaks olema täpsem ning sellekohane tekst 
lihtne ja selge. Kui näiteks esialgse tehnokontrolli käigus avastatakse puudusi, tuleb läbi viia 
üksikasjalik läbivaatus. Komisjoni esitatud tekstis jäävad aga edasised meetmed selgusetuks. 
Sama lugu on sõidukite remondiga. Remonditöid peavad tegema kutselised mehhaanikud, 
seda ei tohi teha sõidukijuht ega inspektor maanteel. Ohtlike puuduste avastamise korral tuleb 
need kõrvaldada lähimas remonditöökojas.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et 12 kuud pärast määruse jõustumist on liiga lühike 
tähtaeg selle määruse kohaldamise alustamiseks. Ta teeb ettepaneku, et see oleks 60 kuud, et 
jääks piisavalt aega soetada vajalikku varustust ning koolitada töötajaid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Liiklevate sõidukite tehnokontrolli 
tuleks rakendada riskiastme hindamise 
süsteemi abil. Liikmesriigid võivad 
kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

(6) Liiklevate sõidukite tehnokontrolli 
tuleks rakendada üleliidulise riskiastme 
hindamise süsteemi abil. Liikmesriigid 
võivad kasutada Euroopa Parlamendi ja 
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15. märtsi 2006. aasta direktiivi 
2006/22/EÜ (mis käsitleb nõukogu 
määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 
3821/85 rakendamise miinimumtingimusi 
seoses autovedudega seotud 
sotsiaalõigusnormidega ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
88/599/EMÜ) artikli 9 kohaselt kehtestatud 
riskiastme hindamise süsteemi.

nõukogu 15. märtsi 2006. aasta direktiivi 
2006/22/EÜ (mis käsitleb nõukogu 
määruste (EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 
3821/85 rakendamise miinimumtingimusi 
seoses autovedudega seotud 
sotsiaalõigusnormidega ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
88/599/EMÜ) artikli 9 kohaselt kehtestatud 
riskiastme hindamise süsteemi.

Or. en

Selgitus

Üksnes üleeuroopalisel riskiastme hindamise süsteemil on lisandväärtus. Üha suureneva 
liikuvuse ajal sõidavad kaubaveokid üha sagedamini ühest riigist teise ning seetõttu on vaid 
ühte liikmesriiki hõlmaval riskihindamissüsteemil liiklusohutusele piiratud mõju.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Liikuvate kontrolliüksuste kasutamine 
aitab vähendada järjekordi ja käitajate 
kulusid, kuna üksikasjalikumaid kontrolle 
saab teha kohe tee ääres. Teatavatel 
tingimustel võidakse üksikasjalikumad 
kontrollid teha ka ülevaatuspunktides.

(13) Liikuvate kontrolliüksuste kasutamine 
aitab vähendada järjekordi ja käitajate 
kulusid, kuna üksikasjalikumaid kontrolle 
saab teha kohe tee ääres. Üksikasjalikumad 
kontrollid võidakse teha ka 
ülevaatuspunktides, kui need asuvad 
vahetus läheduses.

Or. en

Selgitus

Üksikasjalikum kontroll tuleb teha juhul, kui selleks on olemas liikuv kontrolliüksus või kui 
ülevaatuspunkt asub vahetus läheduses.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et liiklevate sõidukite 
tehnokontroll oleks kogu liidus 
ühetaolisem, on oluline, et liikmesriigid 
teeksid koostööd ja vahetaksid parimaid 
tavasid. Seepärast peaksid liikmesriigid 
tegema rohkem ka operatiivset koostööd.
Selline koostöö peaks hõlmama ka 
korrapäraseid liiklevate sõidukite 
kooskõlastatud tehnokontrolle.

(15) Selleks et liiklevate sõidukite 
tehnokontroll oleks kogu liidus 
ühetaolisem, on oluline, et liikmesriigid 
teeksid koostööd ja vahetaksid parimaid 
tavasid. Seepärast peaksid liikmesriigid 
tegema rohkem ka operatiivset koostööd.
Selline koostöö peaks hõlmama ka 
korrapäraseid liiklevate sõidukite 
kooskõlastatud tehnokontrolle ning 
teabevahetust tehnokontrolli ja 
tehnoülevaatuse tulemuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liiklevate sõidukite tehnokontrolli 
teostamisel ei tohi esineda 
diskrimineerimist autojuhi kodakondsuse 
alusel ega tarbesõiduki registreerimise või 
kasutuselevõtmise riigi alusel.

Or. en

Selgitus

Kogemused näitavad, et teatavate riikide registreerimisnumbrit kandvate sõidukite juhte 
diskrimineeritakse. Selline tava tuleb lõpetada.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Igas liikmesriigis igal kalendriaastal 
tehtavate liiklevate sõidukite algsete 

Igas liikmesriigis igal kalendriaastal 
tehtavate nõuetekohaste registreeritud
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tehnokontrollide koguarv moodustab 
vähemalt 5 % selliste tema territooriumil 
registreeritud sõidukite koguarvust, millele 
osutatakse artikli 3 lõikes 1.

sõidukite algsete tehnokontrollide koguarv 
moodustab vähemalt 5 % selliste tema 
territooriumil registreeritud nõuetekohaste 
sõidukite koguarvust.

Or. en

Selgitus

Tehnokontroll peaks hõlmama vaid neid sõidukite kategooriaid, mis on ülevaatuskõlblikud. 
Viide riigis registreeritud sõidukite koguarvule tekitab ülemäärast halduskoormust.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Riiklikul tasandil kehtestatakse 
liiklevate sõidukite tehnokontrolli hõlmav 
riskiastme hindamise süsteem, mis põhineb 
üksikute ettevõtjate käitatavate sõidukite 
puhul avastatud puuduste arvul ja 
raskusastmel. Riskiastme hindamise 
süsteemi haldab liikmesriigi pädev asutus.

1. Liidu tasandil kehtestatakse liiklevate 
sõidukite tehnokontrolli hõlmav riskiastme 
hindamise süsteem, mis põhineb üksikute 
ettevõtjate käitatavate sõidukite puhul 
avastatud puuduste arvul ja raskusastmel.
Liikmesriigi riskiastme hindamise süsteemi 
haldab selle liikmesriigi pädev asutus.
Tehnokontrolli andmeid tuleks koguda 
liidu tasandil ning iga ettevõtja riskiaste 
määrata kogu liitu hõlmavate 
tehnokontrolli ja -ülevaatuse tulemuste 
koondandmete alusel.

Or. en

Selgitus

Vaid üleeuroopalisel tasandil toimival riskiastme hindamise süsteemil on küllaldane 
lisandväärtus. Ei ole mõtet luua uut riskihindamise süsteemi, kuna see tähendaks vaid 
täiendava halduskoormuse tekitamist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigis registreeritud sõidukite 
juhid hoiavad sõidukis viimase 
tehnoülevaatuse kontrollkaardi ja viimase 
liiklevate sõidukite tehnokontrolli 
aruande, kui need on olemas.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See teave peab liikmesriikide inspektoritele olema elektrooniliselt kättesaadav. Ei ole mingit 
vajadust lisadokumente edasi-tagasi saata ja sellega halduskoormust suurendada.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üksikud ettevõtjad tagavad, et nende 
käitatavad sõidukid on kogu aeg liiklusele 
ohutus ja sõidukõlblikus seisukorras.

3. Üksikud ettevõtjad ja sõidukijuhid
tagavad, et nende käitatavad sõidukid on 
kogu aeg liiklusele ohutus ja 
sõidukõlblikus seisukorras.

Or. en

Selgitus

Ka sõiduki juht peaks vastutama oma sõiduki tehnilise korrasoleku eest.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kontrollib, et vajaduse korral oleks 
artikli 7 lõike 1 kohaselt sõidukis 
tehnoülevaatuse kontrollkaart ja liiklevate 
sõidukite tehnokontrolli aruanne;

(a) kontrollib sõidukite tehnoülevaatuse 
kontrollkaarti ja liiklevate sõidukite 
tehnokontrolli aruannet;
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Or. en

Selgitus

Tehnoülevaatuse kontrollkaart ja eelmise tehnokontrolli aruanne peaksid olema 
elektrooniliselt kättesaadavad, et mitte tekitada täiendavat halduskoormust ettevõtjatele ning 
hõlbustada tehnokontrolli.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Algse kontrolli tulemuste alusel võib 
inspektor otsustada, et sõiduk või selle 
haagis peab läbima põhjalikuma liiklevate
sõidukit tehnokontrolli.

Kui puudused avastati algse kontrolli
käigus, peavad sõiduk või selle haagis 
läbima põhjalikuma liiklevate sõidukite
tehnokontrolli.

Or. en

Selgitus

Peaks olema üheselt selge, et sõiduk peab läbima põhjalikuma kontrolli, kui algse kontrolli 
käigus avastati puudusi.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Inspektor ei luba ohtlike puudustega 
sõidukit kasutada enne, kui sellised 
puudused on kontrollikohas kõrvaldatud. 
Inspektor võib anda loa kõnealuse sõiduki 
kasutamiseks, et sõita kõnealuste 
puuduste kõrvaldamiseks lähimasse 
autoremonditöökotta, tingimusel et 
ohtlikud puudused on fikseeritud nii, et 
need võimaldavad töökotta jõuda ega sea 
vahetult ohtu reisijaid ega muid liiklejaid.

Inspektor ei luba ohtlike puudustega 
sõidukit kasutada enne, kui sellised 
puudused on kõrvaldatud mõnes lähimas 
autoremonditöökojas, tingimusel et 
ohtlikud puudused on fikseeritud nii, et 
need võimaldavad töökotta jõuda ega sea 
vahetult ohtu reisijaid ega muid liiklejaid.

Or. en
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Selgitus

Ei tohiks tekitada uusi riske sellega, et remonditööd tehakse kontrollikohas. Puudused tuleks 
kõrvaldada lähimas kohas, kus töötavad asjatundjad.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Inspektor võib anda loa tuua ohtlike 
puudustega sõiduk kohe lähimasse kohta, 
kus seda on võimalik remontida või kus 
see kõrvaldatakse liiklusest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates [12 kuud pärast 
jõustumist].

Seda kohaldatakse alates [60 kuud pärast 
jõustumist].

Or. en

Selgitus

Peaks jääma piisavalt aeg, et soetada vajalikku varustust ning kasutusele võtta 
üleeuroopaline teabevahetussüsteem.


