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Muudatusettepanek 37
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. nl

Muudatusettepanek 38
Patricia van der Kammen

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Tagasilükkamisettepanek

Euroopa Parlament lükkab komisjoni 
ettepaneku tagasi.

Or. nl

Selgitus

Ettepanek ei anna midagi juurde. Olemasolevatest direktiividest piisab ja neid ei ole vaja 
asendada. Väita, et ELi õigusaktide abil võiks liiklusohutus suureneda, on absurd.

Muudatusettepanek 39
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV

milles käsitletakse mootorsõidukite ja 
nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja 

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

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2009/40/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)
(See muudatus võetakse kogu teksti 
ulatuses vastaval kohal üle.)

Or. de

Muudatusettepanek 40
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

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

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. nl

Muudatusettepanek 41
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV,

milles käsitletakse mootorsõidukite ja 
nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja 

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

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2009/40/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. fr

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõtet kohaldades ja vastavalt varasematele Euroopa Liidu õigusaktidele 
mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatuse kohta tuleb käesolev õigusakt nimetada 
direktiiviks ja mitte määruseks.

Muudatusettepanek 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

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

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Or. fr

Selgitus

Tehnoülevaatust käsitleva õigusliku raamistiku praegusel kujul säilitamiseks tuleb käesolev 
määruse eelnõu muuta direktiivi eelnõuks, et jätta mootorsõidukite korrapärase 
tehnoülevaatuse organisatsiooniline kord liikmesriikide pädevusse. See muudatusettepanek 
kehtib kogu teksti kohta.

Muudatusettepanek 43
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tehnoülevaatus on osa üldisemast 
korrast, millega tagatakse, et sõidukeid 
hoitakse nende kasutamise ajal liiklusele 
ohutus ja keskkonna seisukohast 
vastuvõetavas seisukorras. Kõnealune kord 
peaks hõlmama kõigi sõidukite korralist 
tehnoülevaatust ja kommertsvedusid 
tegevate liiklevate sõidukite tehnokontrolli 
ning sõidukite registreerimist käsitlevaid 
sätteid, et liiklusohutust vahetult 
liiklusohtlikke sõidukeid ei kasutataks 
teedel liiklemiseks.

(3) Tehnoülevaatus on osa üldisemast 
korrast, millega tagatakse, et sõidukeid 
hoitakse nende kasutamise ajal liiklusele 
ohutus ja keskkonna seisukohast 
vastuvõetavas seisukorras. Kõnealune kord 
peaks hõlmama kõigi sõidukite korralist 
tehnoülevaatust ja kommertsvedusid 
tegevate liiklevate sõidukite tehnokontrolli 
ning sõidukite registreerimist käsitlevaid 
sätteid. Korraline ülevaatus peaks olema 
peamine vahend, millega tagada tehniline 
korrasolek. Tarbesõidukite liikluskontroll 
peaks üksnes täiendama korralisi 
ülevaatusi ja olema suunatud vahetult
liiklusohtlikele sõidukitele.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kõik maanteeliikluses kasutatavad 
sõidukid peavad, ilma et see piiraks 
korralise tehnoülevaatuse nõudeid, olema 
alati, kui neid kasutatakse, sõidukorras.

Or. en

Selgitus

Korralised tehnokontrollid on osa laiaulatuslikumast tehnoülevaatuse korrast, mis 
esmajärjekorras esitab sõidukiomanikele nõude tagada, et sõiduk on kasutamise ajal alati 
töökorras.

Muudatusettepanek 45
Phil Bennion
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Tehnoülevaatuse meetmete 
jõustamine peaks hõlmama 
teavituskampaaniaid, mis keskenduvad 
sõidukiomanike, et arendada häid tavasid 
ja harjumusi teha oma sõidukitele 
põhikontrolli.

Or. en

Selgitus

Sõidukiomanike koolitamine põhikontrolli, näiteks rehvide kontrolli osas, on tehnoülevaatuse 
korra oluline osa, millele tuleks rõhku panna.

Muudatusettepanek 46
Bernadette Vergnaud

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 
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,18 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 5. septembri 2007. aasta 
direktiiviga 2007/46/EÜ, millega 

välja jäetud
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kehtestatakse raamistik mootorsõidukite 
ja nende haagiste ning selliste sõidukite 
jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi 
seadmestike kinnituse kohta,19 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)20.
__________________
20 ELT L 171, 9.7.2003, lk 1.

Or. fr

Selgitus

Võttes arvesse vastuolusid seoses halvas tehnilises seisus mootorsõidukite mõjudega 
liiklusõnnetuste esinemisele, näib olevat ebaproportsionaalne muuta kahe- ja kolmerattaliste 
mootorsõidukite korrapärane tehnoülevaatus kohustuslikuks. Lisaks ei ole O1-kategooria 
haagised, mille registrimass ei ületa 500 kg, tavaliselt registreeritud, mistõttu on võimatu 
sellistele sõidukitele korrapärase tehnoülevaatuse kohustust kehtestada.

Muudatusettepanek 47
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

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 
kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. märtsi 2002. aasta direktiiviga 

(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 peaksid 
kehtestama riigisisesed nõuded seoses 
selliste sõidukikategooriate
tehnoülevaatusega, mis on kindlaks 
määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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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).

18. märtsi 2002. aasta direktiiviga 
2002/24/EÜ kahe- või kolmerattaliste 
mootorsõidukite tüübikinnituse kohta, 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiiv 92/61/EMÜ, 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 
ja direktiivi 74/150/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta).

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Eelduste kohaselt peaksid kõik 
sõidukid olema maanteeliikluses 
kasutamise ajal töökorras ning selle 
kinnitamiseks võib neid kasutusajal igal 
ajal kontrollida.

Or. en

Selgitus

Kõikides liikmesriikides tuleks kõik liikluses kasutatavad sõidukid hoida kasutusajal 
sõidukorras ning neid kontrollitakse.
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Muudatusettepanek 49
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Liiklusohutuse ja sõiduki tehniliste 
puuduste vahel on selge vastastikseos. 
Euroopa teedel hukkus 2009. aastal 
liikluses 35 000 inimest. Eeldades, et 
tehniliste puuduste seos liiklussurmadega 
on proportsionaalselt sama nagu 
liiklusõnnetuste puhul, on liidus üle 2 000 
liiklussurma aastas tingitud sõidukite 
tehnilistest puudustest. Kättesaadavate 
uuringute kohaselt oleks võimalik ära 
hoida 900–1 100 liiklussurma, kui 
tehnoülevaatuse süsteemi täiustataks 
vastavalt.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Vastastikseos ei ole sama mis põhjuslik seos. Infrastruktuuri kvaliteet ja juhtide käitumine 
mõjutab riigi liiklusohutust palju rohkem.

Muudatusettepanek 50
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Arvestades, et kuna iga 
liiklusohutuse seisukohast olulise 
mootorsõidukivea õigeaegne avastamine 
aitab kaasa selle vea kõrvaldamisele ja 
seega ka õnnetuse vältimisele, peaksid 
õnnetuste vältimisega säästetud kulud 
andma panuse boonussüsteemi 
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loomisesse.

Or. de

Muudatusettepanek 51
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Suure osa autovedude tekitatavast 
koguheitest ja eriti CO2-heitest põhjustab 
väike hulk sõidukeid, mille 
heitekontrollisüsteem ei tööta 
nõuetekohaselt. Hinnanguliselt tekitab 5 % 
sõidukitest 25 % kõigist saasteainetest.
Seepärast aitaks korraline tehnoülevaatus 
kaasa keskkonnaseisundi parandamisele, 
kuna sõidukite tekitatav keskmine heide 
väheneks.

(6) Suure osa autovedude tekitatavast 
koguheitest ja eriti CO2-heitest põhjustab 
väike hulk sõidukeid, mille 
heitekontrollisüsteem ei tööta 
nõuetekohaselt. Hinnanguliselt tekitab 5 % 
sõidukitest 25 % kõigist saasteainetest. See
kehtib ka suurema osakeste ja NOx-heite 
puhul, mis lähtub nüüdisaegse 
konstruktsiooniga mootoritest, mis 
nõuavad põhjalikumat heitkoguste katset, 
sh käitamise kaudu elektrooniliste 
kontrolliseadmetega teostatavat sõiduki 
enda pardadiagnostika süsteemi 
terviklikkuse ja funktsionaalsuse 
kontrolli; seda kontrollitakse praeguste 
summutitoru katsetega, et tagada täielik 
heitkoguste süsteemi ülevaatus, sest 
pardadiagnostikasüsteem üksi ei ole 
usaldusväärne. Seepärast aitaks korraline 
tehnoülevaatus kaasa keskkonnaseisundi 
parandamisele, kuna sõidukite tekitatav 
keskmine heide väheneks.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Nüüdisaegsed mootorid 
konstrueeritakse keerukaid 
mootorijuhtimis- ja heitgaaside 
puhastussüsteeme kasutades 
kütusesäästlikumaks. Kui mootoreid 
nõuetekohaselt ei hooldata ega seadistata, 
võivad need süsteemid siiski tuua kaasa 
suuremal määral väga mürgiseid nano-
osakesi ja NOx sisaldava heite. Seega 
tuleks nüüdisaegsemate sõidukite puhul 
mõõta korralise tehnoülevaatuse käigus 
heites sisalduvate osakeste ja NOx taset.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins

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
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Selgitus

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele peaks liikmesriikidel olema õigus 
kasutada võimalust laiendada tehnoülevaatust mootori jõul liikuvatele kahe- või 
kolmerattalistele sõidukitele.

Muudatusettepanek 54
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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

Muudatusettepanek 55
Younous Omarjee

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Usaldusväärsed uurimistulemused 
näitavad, et mootorratturitega seotud 

välja jäetud
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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.

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Peter van Dalen

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 ei 
näita, 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 
üha 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, s.o mootori jõul liikuvad kahe-
või kolmerattalised sõidukid.

Or. nl

Selgitus

Uuringud, millele Euroopa Komisjoni mõjuhinnang viitab, seda kindlasti ei näita. 
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Mootorratturitega seotud liiklusõnnetustest 8 % puhul on tuvastatud tehnilisi puudusi. Ei ole 
näidatud, et õnnetus juhtus nende tehniliste puuduste tõttu.

Muudatusettepanek 57
Bernadette Vergnaud

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) Mootorratturid on kõige suuremasse 
riskirühma kuuluvad liiklejad ning nendega 
seotud liiklussurmade arv üha suureneb. 
Mopeedijuhtidega seotud liiklussurmade 
arv on keskmisest suurem: 2008. aastal sai 
surma üle 1 400 mopeedijuhi.

Or. fr

Selgitus

Võttes arvesse vastuolusid seoses halvas tehnilises seisus mootorsõidukitega mõjudega 
liiklusõnnetuste esinemisele, näib olevat ebaproportsionaalne muuta kahe- ja kolmerattaliste 
mootorsõidukite korrapärane tehnoülevaatus kohustuslikuks.

Muudatusettepanek 58
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Tehnoülevaatuste ühtlustamise 
kontekstis ja vastavalt määruse (EL) 
nr 168/20131 sätetele ei tohiks L-tüübi, v.a 
L1e- ja L2e-tüübi mootorsõidukite 
tehnoülevaatuse puhul järgida vastavust 
teatavate liikmesriikide territooriumil 
kehtiva mootorsõidukite võimsuse 74 kW 
piiranguga.
__________________
1 ELT L 60, 2.3.2013, lk 52

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Brian Simpson, Debora Serracchiani

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) Kommertsvedusid tegevate veoautode 
asemel kasutatakse mõnel juhul
põllumajanduslikke sõidukeid, mille 
valmistajakiirus ületab 40 km/h. Oluline 
on tagada, et juhul, kui 
põllumajanduslikke sõidukeid kasutatakse 
sellisel viisil, käsitletakse neid 
tehnoülevaatuse seisukohast veoautodega 
samamoodi.

Or. en

Selgitus

Komisjoni sõnastuses oleks hõlmatud enamik traktoreid – isegi need, mis harva maanteel 
liiguvad – ning see toob kõikjal Euroopas põllumajandussektori ja maakogukondade jaoks 
kaasa märkimisväärsed tagajärjed.
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Muudatusettepanek 60
Phil Bennion

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 mõnel juhul
põllumajanduslikke sõidukeid, mille 
valmistajakiirus ületab 40 km/h. Nende 
riskipotentsiaal on veoautodega võrreldav 
ja peamiselt kommertsvedude eesmärgil 
kasutatavad põllumajanduslikud sõidukid 
peaksid läbima tehnoülevaatuse.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et veoautode asemel kasutatavad põllumajanduslikud sõidukid on 
erijuhtum, mida tuleks käsitleda eriviisil.

Muudatusettepanek 61
Luis de Grandes Pascual

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. Nende 
riskipotentsiaal on veoautodega võrreldav 
ja kõnealust sõidukikategooriat tuleks 
käsitleda tehnoülevaatuse seisukohast 
samamoodi. Arvestades nende sõidukite 
eriomadusi, peavad liikmesriigid ise 
otsustama, kas nende sõidukite tavapärast 
kasutust arvestades peavad need sõidukid 
läbima korralisi ülevaatusi.

Or. es
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Selgitus

T5-kategooria sõidukite kasutamine mõnes riigis muul kui nende sõidukite puhul ette nähtud 
kasutusotstarbel ei õigusta nende määrusesse kaasamist. Nende sõidukite suhtes kehtivad 
väiksemad tehnilised nõuded kui veoautode puhul (N2- ja N3-kategooria), need maksavad 
vähem ja kujutavad endast ebaausat konkurentsi veoautodele. Kompromisslahendusena tuleks 
jätta liikmesriikidele võimalus kehtestada nende suhtes korralise ülevaatuse nõue.

Muudatusettepanek 62
Anne E. Jensen

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, neid hoitakse ajalooliselt tõeses 
seisundis ning neid kasutatakse harva 
igapäevasõidukitena. Peaks jääma 
liikmesriikide otsustada, kas laiendada 
korralist tehnoülevaatust kõnealustele 
sõidukitele või reguleerida nende 
tehnoülevaatuskorda muul viisil.

Or. en

Selgitus

Et määratleda põhjenduse 9 sisu, on oluline lisada tavapäraselt kasutatav sõnastus 
„ajalooliselt tõene seisund”.

Muudatusettepanek 63
Bernd Lange, Ismail Ertug

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 

(9) Ajaloolise väärtusega sõidukid aitavad 
säilitada nende valmistamise ajastu 
pärandit. Nad on kultuuriväärtus ja neid ei 
kasutata korrapäraselt 
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liikmesriikide otsustada, kas laiendada 
korralist tehnoülevaatust kõnealustele 
sõidukitele. Ka peaksid liikmesriigid 
otsustama, kas reguleerida muud liiki 
erisõidukite tehnoülevaatust.

igapäevasõidukina. Seetõttu peaks see 
jääma liikmesriikide otsustada, kas 
laiendada korralist tehnoülevaatust 
kõnealustele sõidukitele. See õigus ei tohi 
siiski viia rangemate standardite 
rakendamiseni kui need, millele sõiduk 
algselt vastas. Ka peaksid liikmesriigid 
otsustama, kas reguleerida muud liiki 
erisõidukite tehnoülevaatust.

Or. de

Selgitus

Ajaloolise väärtusega sõidukid on kultuuriväärtus ja neid ei kasutata korrapäraselt 
igapäevasõidukina. Seetõttu tuleb neile kohaldada teisi eeskirju.

Muudatusettepanek 64
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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) Ajaloolised 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.

Or. sv

Muudatusettepanek 65
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10
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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 
liikmesriigis kehtiv süsteem võimaldab 
anda vastava loa erasektori üksustele, 
sealhulgas remonditöid tegevatele 
üksustele.

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid otsustama oma korralise tehnokontrolli süsteemi struktuuri üle seni, 
kuni avalik- või eraõiguslikud asutused on artikli 13 kohaselt järelevalveasutuse järelevalve 
all.

Muudatusettepanek 66
Hubert Pirker

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

Tehnoülevaatus on iseseisev valdkond ja 
selle teeb riik või riigi poolt selleks 
volitatud avalik-õiguslik asutus või riigi 
poolt määratud ning tema otsese 
järelevalve alla kuuluvad organisatsioonid 
või asutused, sealhulgas nõuetekohaselt 
volitatud eraõiguslikud organisatsioonid.
Eelkõige juhul, kui sõidukite 
testimiskeskusteks määratud asutused 
teevad ka mootorsõidukite remonti, 
võtavad liikmesriigid kõik meetmed, et 
tagada sõidukite ülevaatuse objektiivsus 
ja hea kvaliteet.

Or. de
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Selgitus

See sõnastus vastab kehtiva direktiivi 2009/40/EÜ artiklile 2 ja selle eesmärgiks on jätkuvalt 
tagada tehnoülevaatuse eri vormide toimimine.

Muudatusettepanek 67
Bernadette Vergnaud

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

(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 
liikmesriigis kehtiv süsteem võimaldab 
anda vastava loa erasektori üksustele.

Or. fr

Selgitus

Võimaliku huvide konflikti tekkimise vältimiseks tuleb ülevaatuspunktidele tagada ametlik 
sõltumatus remonditöökodadest.

Muudatusettepanek 68
Luis de Grandes Pascual

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Tehnoülevaatuspunktidele 
tegevusloa väljastamisel peavad 
liikmesriigid arvestama, et 
transpordialased teenused ei kuulu
direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta 
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siseturul) kohaldamisalasse.

Or. es

Muudatusettepanek 69
Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Et vältida ülevaatuspunktide ja 
remonditöid tegevate üksuste huvide 
konflikti, ei tohiks ükski sõiduk vähem kui 
aastapikkusel perioodil läbida 
tehnoülevaatust ja olla remondis samade 
huvidega üksustes.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tehnoülevaatust tegevad inspektorid 
peaksid olema sõltumatud ja vältida tuleks 
huvide konflikti. Seega ei tohiks 
tehnoülevaatuse tulemused olla seotud 
palga, majandusliku ega isikliku huviga.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Madalmaade süsteem, mille puhul remonditöökoda viib läbi ka tehnoülevaatuse ning teda 
kontrollib pisteliselt riiklik järelevalveasutus, toimib suurepäraselt. Remonditöökoja risk 
kaotada oma litsents ja seega ka sissetulek tagab Madalmaade sõidukipargi kõrgetasemelise 
tehnilise kontrolli. Komisjoni ettepanekus välja toodud sõltumatus ei ole seega vajalik.
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Muudatusettepanek 71
Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tehnoülevaatust tegevad inspektorid 
peaksid olema sõltumatud ja vältida tuleks 
huvide konflikti. Seega ei tohiks 
tehnoülevaatuse tulemused olla seotud 
palga, majandusliku ega isikliku huviga.

(13) Tehnoülevaatust tegevad inspektorid 
peaksid olema sõltumatud ja vältida tuleks 
huvide konflikti. Liikmesriigid tagavad 
seetõttu ekspertiisi nõuetekohase 
läbiviimise ja jälgivad eelkõige sõidukite 
remondiks volitatud ettevõtete ekspertiisi 
objektiivsust.

Or. de

Muudatusettepanek 72
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tehnoülevaatust tegevad inspektorid 
peaksid olema sõltumatud ja vältida tuleks 
huvide konflikti. Seega ei tohiks 
tehnoülevaatuse tulemused olla seotud 
palga, majandusliku ega isikliku huviga.

(13) Tehnoülevaatust tegevad inspektorid 
peaksid olema sõltumatud ja vältida tuleks 
huvide konflikti. Liikmesriigid tagavad 
ekspertiiside nõuetekohase läbiviimise 
ning tehnoülevaatuseks volitatud ja samal 
ajal sõiduki remondiga tegelevate asutuste 
objektiivsuse. 

Or. de

Selgitus

Kehtiv ELi direktiiv mootorsõidukite tehnoülevaatuse kohta annab liikmesriikidele õiguse 
määrata eraõiguslikud organisatsioonid. See punkt peab uues määruses kehtima jääma.
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Muudatusettepanek 73
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tehnoülevaatust tegevad inspektorid 
peaksid olema sõltumatud ja vältida tuleks 
huvide konflikti. Seega ei tohiks 
tehnoülevaatuse tulemused olla seotud 
palga, majandusliku ega isikliku huviga.

(13) Tehnoülevaatust tegevad inspektorid 
peaksid olema sõltumatud ja vältida tuleks 
huvide konflikti. Seega ei tohiks 
tehnoülevaatuse tulemused olla seotud 
palga, majandusliku ega isikliku huviga.
Tehnoülevaatuse tegemise ajal ei tohiks 
ükski sõidukite tootmise, müügi, üürimise, 
hooldus- või remonditöödega seotud 
tegevus seada ohtu objektiivsust, 
erapooletust ja sõltumatust.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Ismail Ertug

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Et tagada kontrolli tegevate 
erisugust tüüpi asutuste sõltumatus, on 
oluline, et ülevaatuspunktid kohaldaksid 
ühtlustatud ja tunnustatud erapooletuse 
nõudeid, näiteks standardis EN ISO/IEC 
17020 sätestatut.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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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 ja kui 
sõidukeid kasutatakse intensiivselt, siis 
pärast teatavat läbisõitu.

Or. fr

Selgitus

Vanemate kui kuueaastaste sõidukite ülevaatuste sagedamaks muutmine on nende ohutusega 
võrreldes ebaproportsionaalne ja sellega kaasneb märkimisväärne haldus- ja rahaline kulu.

Muudatusettepanek 76
Younous Omarjee

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 ja läbisõidule. 
Sõidukitel ilmnevad tehnilised puudused 
suure tõenäosusega teatavas vanuses ja kui 
sõidukeid kasutatakse intensiivselt, siis 
pärast teatavat läbisõitu.

Or. fr

Muudatusettepanek 77
Brian Simpson
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tehnoülevaatus peaks hõlmama kõiki 
kontrollitava sõiduki konkreetse disaini, 
konstruktsiooni ja varustuse seisukohalt 
asjakohaseid punkte. Seoses sellega tuleks 
sõidukitehnoloogia praegust taset silmas 
pidades kontrollitavate punktide loetellu 
lisada nüüdisaegsed elektroonilised 
süsteemid. Tehnoülevaatuse ühtlustamiseks 
tuleks kõigi kontrollitavate punktide jaoks 
ette näha kontrollimeetod.

(19) Tehnoülevaatus peaks hõlmama kõiki 
kontrollitava sõiduki konkreetse disaini, 
konstruktsiooni ja varustuse seisukohalt 
asjakohaseid punkte. Neid punkte tuleks 
ajakohastada nii, et arvesse oleksid võetud 
arenevad teadusuuringud ja sõiduki 
ohutust puudutav tehniline progress.
Nõuetele mittevastavaid velgi, mille puhul 
veljed on paigaldatud mittestandardsetele 
telgedele, tuleks käsitleda kriitilise 
tähtsusega ohutuspunktina ning seepärast 
tuleks see lisada tehnoülevaatusesse.
Seoses sellega tuleks sõidukitehnoloogia 
praegust taset silmas pidades 
kontrollitavate punktide loetellu lisada 
nüüdisaegsed elektroonilised süsteemid.
Tehnoülevaatuse ühtlustamiseks tuleks 
kõigi kontrollitavate punktide jaoks ette 
näha kontrollimeetod.

Or. en

Selgitus

Nõuetele mittevastavate või kahjustatud velgedega, mis on paigaldatud mittestandardsetele 
telgedele, kaasnevad tõsised vastutus- ja ohutusprobleemid. Rattarummule mittevastavate 
velgede ülevaatust tuleks käsitleda kriitilise ohutuspunktina ning seepärast tuleks see lisada 
tehnoülevaatuse käigus kontrollitavate punktide loetellu.

Muudatusettepanek 78
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kui tehnoülevaatuse käigus 
avastatakse tehnoülevaatust läbival 
sõidukil puudusi, eelkõige liiklusohtlikke 
puudusi, peaks registreerimistunnistuse 

(21) Kui tehnoülevaatuse käigus 
avastatakse tehnoülevaatust läbival 
sõidukil puudusi, eelkõige liiklusohtlikke 
puudusi, peaks registreerimistunnistuse 
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omanik need puudused viivitamata 
kõrvaldama. Ohtlike puuduste korral tuleks 
sõiduk ajutiselt registrist kustutada kuni 
kõigi puuduste kõrvaldamiseni.

omanik need puudused viivitamata 
kõrvaldama. Ohtlike puuduste korral ei 
tohiks sõidukit kuni kõigi puuduste 
kõrvaldamiseni enam avalikel teedel 
kasutada.

Or. fr

Muudatusettepanek 79
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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 siseriiklikul
müügil 5–12 % juhtudel ja piiriülesel 
müügil 30–40 % 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 süstemaatiliselt käsitada rikkumisena, 
mille eest määratakse karistus.
Liikmesriigid peaksid võtma kõik 
vajalikud meetmed, millega tagada 
läbisõidumõõdiku näidu täpsus sõiduki 
kogu kasutusea vältel. Selleks võib 
koondada läbisõidu registreerimise 
andmebaasi teabe sõiduki läbisõidu kohta, 
mille mitmed autotööstuses tegutsejad, 
nagu ametlikud edasimüüjad, 
remonditöökojad või ülevaatuspunktid, on 
juba registreerinud.

Or. en
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Selgitus

Kui auto on imporditud, on auto ajalugu keerulisem jälgida. Läbisõidumõõdiku näit esmase 
tehnokontrolli ajal on oluline parameeter, mis määrab järgneva kontrollisageduse ning seega 
on väga tähtis, et liikmesriigid võtaksid kõik võimalikud meetmed, millega tagada 
läbisõidumõõdiku näitude usaldusväärsus ja täpsus eeskätt sõiduki esmasel kontrollimisel.

Muudatusettepanek 80
Mathieu Grosch

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 % juhtudel, mis tähendab ühiskonna 
jaoks mitme miljardi euro suurust kahju 
aastas ja seda, et sõiduki tehnoülevaatuse 
tulemused on valed. Läbisõidumõõdikuga 
seotud pettuste vastu võitlemisel 
hõlbustaks läbisõidumõõdiku rikkumist või 
sellega manipuleerimist kindlaks teha see, 
kui tehnoülevaatuse kontrollkaardile 
märgitakse läbisõit ja kehtestatakse 
kohustus esitada eelmise ülevaatuse 
kontrollkaart. Samuti aitab 
manipuleerimise takistamisele ja olulise 
teabe kättesaadavaks tegemisele kaasa 
andmebaasi loomine, milles säilitatakse 
andmekaitseeeskirjade kohaselt andmeid 
sõidukite läbisõidu ja raskete õnnetuste 
kohta. Lisaks sellele tuleks
läbisõidumõõdikuga seotud pettust 
süstemaatilisemalt käsitada rikkumisena, 
mille eest määratakse karistus.

Or. de

Muudatusettepanek 81
Phil Bennion, Philippe De Backer
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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 % juhtudel, mis tähendab ühiskonna 
jaoks mitme miljardi euro suurust kahju 
aastas ja seda, et sõiduki tehnoülevaatuse 
tulemused on valed. Läbisõidumõõdikuga 
seotud pettuste vastu võitlemisel 
hõlbustaks läbisõidumõõdiku rikkumist või 
sellega manipuleerimist kindlaks teha see, 
kui tehnoülevaatuse kontrollkaardile 
märgitakse läbisõit ja kehtestatakse 
kohustus esitada eelmise ülevaatuse 
kontrollkaart. Läbisõidumõõdikuga seotud 
pettust tuleks ka süstemaatilisemalt 
käsitada rikkumisena, mille eest 
määratakse karistus. Läbisõidumõõdikuga 
seotud pettusega tõhusamalt võitlemiseks 
peaksid liikmesriigid koondama läbisõidu 
registreerimise kesksesse andmebaasi.

Or. en

Selgitus

Sõiduki läbimõõdu registreerivad juba edasimüüjad, remonditöökojad ja ülevaatuspunktid, 
kuid seda teavet koondav keskne andmebaas vähendaks suuresti läbisõiduga seotud pettuste 
kulu tarbijate jaoks.

Muudatusettepanek 82
Luis de Grandes Pascual

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 

(23) Läbisõidumõõdikuga seotud pettused 
esinevad kasutatud sõidukite müügil 5–
12 % juhtudel, mis tähendab ühiskonna 
jaoks mitme miljardi euro suurust kahju 
aastas ja seda, et sõiduki tehnoülevaatuse 
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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.

tulemused on valed. Läbisõidumõõdikuga 
seotud pettuste vastu võitlemiseks hindab 
komisjon, kas on asjakohane esitada uusi 
ettepanekuid tarbijakaitsepoliitika 
raames.

Or. es

Selgitus

Läbisõidumõõdik ei ole reguleeritud ega sõiduki tüübikinnituse jaoks ega sellega liiklemiseks 
kohustuslik seade. See on informatiivne näitaja ja ongi selleks projekteeritud. Ettepaneku 
õiguslik alus ei luba seda küsimust sisse võtta. Pigem tuleks seda käsitleda 
tarbijakaitsepoliitika raames.

Muudatusettepanek 83
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Liikmesriigid ei ole kohustatud 
ülevaatuspunkte akrediteerima kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 765/2008, millega 
sätestatakse akrediteerimise ja 
turujärelevalve nõuded seoses toodete 
turustamisega.

Or. pl

Muudatusettepanek 84
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25
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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 tõhustab sõidukit hõlmavat 
haldusahelat ning aitab vähendada 
halduskoormust.

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Arvestades, et käesoleva määrusega 
püütakse soodustada sõidukite korralise 
tehnoülevaatuse edasist ühtlustamist ja 
standardimist, mille tulemusel loodaks 
Euroopa Liidus lõpuks korralise 
tehnoülevaatuse ühtne turg, mis hõlmab 
tehnoülevaatuse kontrollkaartide 
vastastikuse tunnustamise süsteemi, mis 
annab võimaluse teha sõidukitele 
tehnoülevaatust kõikides liikmesriikides, 
peaks Euroopa Komisjon koostama 
ühtlustamisprotsessi edusammude kohta 
aruande, et määratleda, millal oleks 
võimalik selline vastastikuse tunnustamise 
süsteem luua.
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Or. en

Selgitus

Meil on vaja tegevuskava, et saavutada tehnoülevaatuse kontrollkaartide täielik vastastikune 
tunnustamine, millega loodaks tehnoülevaatuste ühtne turg.

Muudatusettepanek 86
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Selleks et täiendada käesolevat 
määrust tehniliste üksikasjadega, tuleks 
komisjonile delegeerida volitused võtta 
vastu Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaseid õigusakte eesmärgiga 
võtta vajaduse korral arvesse liidu 
tüübikinnitusalaste õigusaktide arengut 
seoses sõidukikategooriatega ja ka vajadust 
ajakohastada lisasid tulenevalt tehnika 
arengust. Eriti oluline on, et komisjon 
korraldaks ettevalmistustöö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(26) Selleks et ajakohastada käesolevat 
määrust, tuleks komisjonile delegeerida 
volitused võtta vastu Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaseid 
õigusakte eesmärgiga võtta vajaduse korral 
arvesse liidu tüübikinnitusalaste 
õigusaktide arengut seoses 
sõidukikategooriatega ja ka vajadust 
ajakohastada lisasid tulenevalt tehnika 
arengust. Eriti oluline on, et komisjon 
korraldaks ettevalmistustöö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
eksperditasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt näha ette liidus ühised 
tehnoülevaatuse miinimumnõuded ja 
ühtlustatud eeskirjad, ei suuda 
liikmesriigid täielikult saavutada, mistõttu 
on seda parem saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
aluslepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Tehnoülevaatust käsitleva õigusliku raamistiku praegusel kujul säilitamiseks tuleb käesolev 
määruse eelnõu muuta direktiivi eelnõuks, et jätta mootorsõidukite korrapärase 
tehnoülevaatuse organisatsiooniline kord liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 88
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt näha ette liidus ühised 
tehnoülevaatuse miinimumnõuded ja 
ühtlustatud eeskirjad, ei suuda liikmesriigid 
täielikult saavutada, mistõttu on seda 
parem saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas aluslepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(29) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt näha ette liidus ühised 
tehnoülevaatuse miinimumnõuded ja 
ühtlustatud eeskirjad, ei suuda liikmesriigid 
täielikult saavutada, mistõttu on seda 
parem saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas aluslepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale. 
Liikmesriigid võivad siinkohal otsustada 
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kehtestada miinimumstandarditest 
kõrgemad nõuded.

Or. de

Muudatusettepanek 89
Jörg Leichtfried

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt näha ette liidus ühised 
tehnoülevaatuse miinimumnõuded ja 
ühtlustatud eeskirjad, ei suuda liikmesriigid 
täielikult saavutada, mistõttu on seda
parem saavutada liidu tasandil, võib liit 
võtta meetmeid kooskõlas aluslepingu 
artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(29) Kuna käesoleva määruse eesmärki, 
nimelt näha ette liidus ühised 
tehnoülevaatuse miinimumnõuded ja 
ühtlustatud eeskirjad, ei suuda liikmesriigid 
täielikult saavutada, mistõttu on 
miinimumnõuete raamistikku parem 
saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas aluslepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale ning 
juba kinnistunud ja hästi toimivaid 
ülevaatussüsteeme ei muudeta olulisel 
määral ega kahjustata ilma põhjuseta.

Or. de

Selgitus

Hästi toimivaid, kindlaid ja tunnustatud sõidukite tehnoülevaatuse teostamise süsteeme, nagu 
Austria tehnoülevaatuse töökodade süsteem, ei tohi kahjustada Euroopa Liidu ülemäära 
üksikasjalike õigusaktidega.

Muudatusettepanek 90
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse
sõidukite korralise tehnoülevaatuse kord.

Käesoleva direktiiviga suurendatakse 
sõidukite korralise tehnoülevaatuse korra 
miinimumnõudeid, et kindlustada suurem 
liiklusohutus ja parem keskkonnakaitse.

Or. de

Selgitus

Tehnoülevaatuse süsteem on liikmesriikides juba olemas, uus on eelkõige miinimumnõuete 
laiendamine uutele reguleerimisvaldkondadele, nagu ülevaatuspunktid, inspektorid ja 
tehnoülevaatuseks kasutatavad seadmed.

Muudatusettepanek 91
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
sõidukite korralise tehnoülevaatuse kord.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
sõidukite korralise tehnoülevaatuse kord.

Or. nl

Muudatusettepanek 92
Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
sõidukite korralise tehnoülevaatuse kord.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
avalikel teedel kasutatavate sõidukite 
korralise tehnoülevaatuse kord, mille 
kohaselt tehakse ülevaatus vastavalt 
tehniliste standardite ja nõuete 
miinimumtasemele liiklusohutuse ja 
keskkonnakaitse kõrge taseme 
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tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Direktiiv on asjakohasem vahend, mis toetab nõuetekohaselt liiklusohutuse standardeid ja 
tugineb olemasolevatele õigusloomeprotsessidele, mida ajakohastati viimati direktiivis 
2009/40/EÜ. Ettepaneku eesmärkide saavutamiseks ei ole vaja määrust.

Muudatusettepanek 93
Markus Ferber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse 
tehnoülevaatus N2-, N3- ja O4-kategooria 
sõidukitele. Tehnoülevaatust teostatakse 
artikli 5 punkti 5 (uus) alusel ja selle 
käigus kontrollitakse sõiduki iseäranis 
suure parandamisvajadusega ja kuluvaid 
osi, nagu šassii/paigaldus/ühendused, 
rooliseade, rehvid/rattad ja 
piduriseadmed. Komisjon koostab selleks 
otstarbeks tehnilise V lisa.

Or. de

Selgitus

Tehnoülevaatus aitab sellega kaasneva sõidukite parema hooldustaseme kaudu oluliselt kaasa 
liiklusohutuse suurendamisele. Tehnoülevaatus pikendab ka tarbesõidukite kasutusaega ja 
vähendab ootamatuid rikkeperioode.

Muudatusettepanek 94
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

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

Muudatusettepanek 95
Debora Serracchiani, Brian Simpson

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

Selgitus

Kerghaagistega seotud õnnetused on harvad ning juhtuvad suuresti juhi vea tõttu – kas siis 
sellepärast, kuidas haagis ühendati, või sobimatu sõidustiili tõttu. Lisaks asetaks kerghaagiste 
ülevaatus ebaproportsionaalse koormuse põllumeestele ja väikeettevõtjatele, kelle omanduses 
on arvukalt väikseid haagiseid. See tähendaks rohkem kulusid ja ettevõttest eemal oldud aega.

Muudatusettepanek 96
Peter van Dalen

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
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Or. nl

Muudatusettepanek 97
Philip Bradbourn

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 98
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

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

(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti kohta. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en

Selgitus

Kerg- ja keskmise suurusega haagistega seotud õnnetused on enamikul juhtudel seotud 
ülekoormuse või liigse kiirusega ning seepärast tuleks selle probleemiga tegeleda 
liikluskontrollide kaudu.

Muudatusettepanek 99
Marian Harkin
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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 100
Jim Higgins

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 101
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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);

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

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Bernadette Vergnaud
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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);

– haagised ja poolhaagised, mille 
registrimass on vahemikus 750 kg kuni
3 500 kg (O2-kategooria sõidukid);

Or. fr

Selgitus

O1-kategooria haagised, mille registrimass ei ületa 500 kg, ei ole tavaliselt registreeritud, 
mistõttu on võimatu sellistele sõidukitele korrapärase tehnoülevaatuse kohustust kehtestada.

Muudatusettepanek 103
Luis de Grandes Pascual

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);

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

Or. es

Selgitus

O1-tüüpi kerghaagised on juhuti konkreetseks otstarbeks, väljaspool transpordi valdkonda 
kasutatavad abisõidukid. O1-kategooria kerghaagiseid ei registreerita üheski liikmesriigis. 
Need on seega sõidukid, mida ei ole ametlikesse autoregistritesse kantud ja mida ei ole 
seepärast võimalik ametlikult kontrollida.

Muudatusettepanek 104
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

O1-kategooria ei ole enamikus liikmesriikides registreeritud.

Muudatusettepanek 105
Younous Omarjee

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. fr

Muudatusettepanek 106
Peter van Dalen

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. nl
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Muudatusettepanek 107
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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. fr

Muudatusettepanek 108
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

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. fr

Selgitus

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele peaks liikmesriikidel olema õigus 
kasutada võimalust laiendada tehnoülevaatust mootori jõul liikuvatele kahe- või 
kolmerattalistele sõidukitele.

Muudatusettepanek 109
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Puuduvad usaldusväärsed liiklusohutuse näitajad, mis viitavad nende kategooriate sõidukite 
ohutusega seotud konkreetsele probleemile. Enamikku neist sõidukitest kasutatakse 
kohalikuks või piirkondlikuks liiklemiseks. Eeskätt mootorrattaõnnetuste taga on üldiselt 
inimlik viga, mitte tehnilised puudused.

Muudatusettepanek 110
Marian Harkin

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 111
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv
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Muudatusettepanek 112
Dieter-Lebrecht Koch

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 (L2e-, 
L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-kategooria 
sõidukid);
(Tehnoülevaatusele kuuluvad 
sõidukikategooriad võetakse kogu teksti 
ulatuses vastaval kohal üle.)

Or. de

Selgitus

Mopeedide kaasamine tehnoülevaatusesse ei tohiks liikmesriikide jaoks olla miinimumnõue, 
vaid vaba valik.

Muudatusettepanek 113
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ratastraktorid, mille valmistajakiirus 
ületab 40 km/h (T5-kategooria sõidukid).

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 114
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ratastraktorid, mille valmistajakiirus 
ületab 40 km/h (T5-kategooria sõidukid).

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle reguleerimine on liikmesriikide ülesanne. Nimetatud sõidukeid üldiselt riikidevahelises 
liikluses ei kasutata.

Muudatusettepanek 115
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ratastraktorid, mille valmistajakiirus 
ületab 40 km/h (T5-kategooria sõidukid).

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 116
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ratastraktorid, mille valmistajakiirus 
ületab 40 km/h (T5-kategooria sõidukid).

– T5-kategooria ratastraktorid, mida 
kasutatakse peamiselt avalikel teedel 
kommertsvedude eesmärgil ning mille 
valmistajakiirus ületab 40km/h.

Or. en

Selgitus

On vaja eristada üksnes põllumajandustegevuseks kasutatavad traktorid ja traktorid, mida 
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võib rakendada ka maanteeveonduses.

Muudatusettepanek 117
Luis de Grandes Pascual

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ratastraktorid, mille valmistajakiirus 
ületab 40 km/h (T5-kategooria sõidukid).

välja jäetud

Or. es

Selgitus

T5-kategooria sõidukite kasutamine mõnes riigis muul kui nende sõidukite puhul ette nähtud 
kasutusotstarbel ei õigusta nende määrusesse kaasamist. Kompromisslahendusena tuleks 
jätta liikmesriikidele võimalus kehtestada nende suhtes korralise ülevaatuse nõue.

Muudatusettepanek 118
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ratastraktorid, mille valmistajakiirus 
ületab 40 km/h (T5-kategooria sõidukid).

– T5-kategooria ratastraktorid, mida 
kasutatakse peamiselt avalikel teedel 
kommertsvedude eesmärgil ning mille 
valmistajakiirus ületab 40 km/h (T5-
kategooria sõidukid).

Or. en

Muudatusettepanek 119
Vilja Savisaar-Toomast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ratastraktorid, mille valmistajakiirus 
ületab 40 km/h (T5-kategooria sõidukid).

– ratastraktorid, mille valmistajakiirus 
ületab 40 km/h ja mida kasutatakse 
transporditeenuse osutamiseks (T5-
kategooria sõidukid).

Or. et

Selgitus

Põllumajanduses ja metsanduses kasutatavate traktorite suhtes ei peaks käesolevat määrust 
kohaldama, kuna need osalevad tavaliikluses minimaalselt ning nende tehnilise 
mittekorrasoleku tõttu toimunud liiklusõnnetuste kohta täiendavad analüüsid puuduvad.

Muudatusettepanek 120
Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ratastraktorid, mille valmistajakiirus 
ületab 40 km/h (T5-kategooria sõidukid).

– ratastraktorid, mille valmistajakiirus 
ületab 40 km/h (T5-kategooria sõidukid)
ning mida liikmesriigid lubavad kasutada 
avalikel teedel koos koormat vedavate 
haagistega kiirusel, mis ületab 40 km/h.

Or. en

Selgitus

Mõnes liikmesriigis kasutatakse neid sõidukeid N2- ja N3-kategooria sõidukite alternatiivina 
kaupade vedamiseks. Põllumehed kasutavad traktoreid, mis suudavad liikuda üle 40 km/h, 
kuid kui liikumine piirdub kaupade vedamisel väiksema kiirusega kui 40 km/h, kujunevad 
veod põhikasutusega võrreldes tõenäoliselt vähem olulisteks. Kuigi need sõidukid ei pea 
läbima korralist kontrolli, peavad nad maanteedel liikudes olema siiski sõidukorras ning 
liikmesriigid võivad soovi korral lisada need kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 121
Dieter-Lebrecht Koch
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lisaks sellele võib liikmesriik laiendada 
korrapärase tehnoülevaatuse kohustust 
teistele sõidukikategooriatele. Komisjon 
teavitab sellisest otsusest Euroopa 
Parlamenti ja põhjendab oma teguviisi.

Or. de

Selgitus

Kui peaks osutuma vajalikuks, et sõidukikategooriad, millele veel ei kohaldata käesolevat 
direktiivi, peaksid korrapäraselt ülevaatuse läbima, peab liikmesriikidel olema võimalus 
tegutseda subsidiaarselt.

Muudatusettepanek 122
Luis de Grandes Pascual

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust ei kohaldata 
järgmiste sõidukite suhtes:

2. Liikmesriigid võivad käesoleva määruse 
kohaldamisalast välja jätta järgmised oma 
territooriumil registreeritud sõidukid:

Or. es

Selgitus

Liikmesriikide erinevaid olukordi arvestades tuleb jätta teatud ruumi subsidiaarsuse 
põhimõtte rakendamiseks.

Muudatusettepanek 123
Jim Higgins

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Haagised, mille registreerimist 
liikmesriikides ei nõuta.

Or. en

Selgitus

Paljudes liikmesriikides ei pea haagised olema registreeritud. Seega ei oleks 
tehnoülevaatused võimalikud.

Muudatusettepanek 124
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ajaloolise väärtusega sõidukid; – ajaloolised sõidukid;

Or. sv

Muudatusettepanek 125
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Muudatusettepanek 126
Phil Bennion, Jacqueline Foster
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– relvajõudude, tuletõrje, tsiviilkaitse, 
hädaabi- või päästeteenistuse sõidukid;

– relvajõudude, tuletõrje, tsiviilkaitse, 
hädaabi- või päästeteenistuse kasutatavad 
sõidukid;

Or. en

Selgitus

Mõnel juhul on relvajõudude kasutatavad sõidukid liisitud või nende käsutuses muude 
lepinguvormide alusel.

Muudatusettepanek 127
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põllumajandus-, aiandus-, metsandus 
või kalandusettevõtjate sõidukid, mille 
valmistajakiirus ei ületa 40 km/h;

– põllumajanduses, aianduses,
metsanduses või kalanduses kasutatavad
sõidukid, mis liiguvad üksnes asjaomase 
liikmesriigi territooriumil;

Or. en

Selgitus

Vaja on eristada veoautodega konkureerivad traktorid ja üksnes põllumajanduses, aianduses, 
metsanduses, põllunduses või kalanduses kasutatavad traktorid. Piirates need sõidukid oma 
liikmesriigi territooriumiga, takistatakse nende kasutamist veotegevuseks Mandri-Euroopas.

Muudatusettepanek 128
Vilja Savisaar-Toomast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– põllumajandus-, aiandus-, metsandus või 
kalandusettevõtjate sõidukid, mille 
valmistajakiirus ei ületa 40 km/h;

– põllumajandus-, aiandus-, metsandus või 
kalandusettevõtjate sõidukid, millega ei 
osutata transporditeenuseid;

Or. et

Selgitus

Käesolevat määrust peaks kohaldatama peamiselt neile sõidukitele, mis osalevad 
igapäevaliikluses regulaarselt, mitte aga nendele, mille peamine kasutamine toimub 
väljaspool liiklust.

Muudatusettepanek 129
Luis de Grandes Pascual

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ratastraktorid, mille valmistajakiirus 
ületab 40 km/h (T5-kategooria sõidukid).

Or. es

Selgitus

T5-kategooria sõidukite kasutamine mõnes riigis muul kui nende sõidukite puhul ette nähtud 
kasutusotstarbel ei õigusta nende määrusesse kaasamist. Kompromisslahendusena tuleks 
jätta liikmesriikidele võimalus kehtestada nende suhtes korralise ülevaatuse nõue.

Muudatusettepanek 130
Younous Omarjee

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-
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kategooria sõidukid);

Or. fr

Muudatusettepanek 131
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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. fr

Muudatusettepanek 132
Younous Omarjee

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. fr

Muudatusettepanek 133
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. sv

Muudatusettepanek 134
Anne E. Jensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7) ajaloolise väärtusega sõiduk” – sõiduk 
mis toodeti vähemalt 30 aastat tagasi ja 
mida on säilitatud ja hoitud ajalooliselt 
tõeses seisundis.

Or. en

Selgitus

Määratlus on liiga piirav, sest ajalooliste sõidukite asendusosad on sageli uued ega vasta
sõiduki ajaloolistele osadele. Lisaks läbivad ajaloolised sõidukid näiteks ohutusalaste 
vajaduste tagajärjel oma kasutusea vältel tehnilisi muudatusi. Samuti muutub kasutusea vältel 
sõiduki välimus. Vaatamata muudatustele säilitab sõiduk alati oma algse olemuse.

Muudatusettepanek 135
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7) „ajalooline sõiduk” – sõiduk mis vastab 
kõigile järgmistele tingimustele:
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Or. sv

Muudatusettepanek 136
Anne E. Jensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– see on valmistatud vähemalt 30 aastat 
tagasi;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 137
Anne E. Jensen

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 138
Phil Bennion

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;

– selle sõidukorras hoidmiseks kasutatakse 
varuosi, mis jäljendavad nii palju kui 
võimalik sõiduki ajaloolisi osi;

Or. en
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Selgitus

Sõiduki ajaloolisi osi jäljendavate asendusosade kasutamise eesmärgi juures tuleks võtta 
arvesse juhtumeid, kui konkreetseid osi enam ei toodeta või ei ole need kättesaadavad.

Muudatusettepanek 139
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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;

– mida on säilitatud ja hoitud ajalooliselt 
tõeses seisundis;

Or. en

Muudatusettepanek 140
Bernd Lange, Ismail Ertug

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;

– selle sõidukorras hoidmiseks või 
restaureerimiseks kasutatakse varuosi, mis 
jäljendavad sõiduki ajaloolisi osi või on 
algupärased;

Or. de

Selgitus

Ajaloolise väärtusega sõidukid on kultuuriväärtus. Seega peavad ka määratluse nõuded 
olema selged. Ainult tõeliselt ajaloolised sõidukid annavad tunnistust ajaloolisest arengust. 
Käesolevas määruses toodud määratlus on ajalooliste sõidukite esimene määratlus, mis 
esitatakse Euroopa õigusaktis. Kuna sellest võib kujuneda järgmiste õigusaktide alus, tuleb 
siinkohal olla eriti selgesõnaline.
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Muudatusettepanek 141
Anne E. Jensen

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 142
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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 143
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv
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Muudatusettepanek 144
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 osade (mootor, pidurid, 
roolisüsteem või vedrustus) tehnilisi 
näitajaid ei ole oluliselt muudetud;

Or. fr

Muudatusettepanek 145
Bernd Lange, Ismail Ertug

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 algupärased;

Or. de

Muudatusettepanek 146
Anne E. Jensen

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– selle välimust ei ole muudetud; välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 147
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– selle välimust ei ole muudetud; välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 148
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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 149
Isabelle Durant

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 150
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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

– selle välimust ei ole muudetud; välja jäetud

Or. sv

Muudatusettepanek 151
Bernd Lange, Ismail Ertug

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– selle välimust ei ole muudetud; – selle väliskuju on muutmata või 
algupärane;

Or. de

Muudatusettepanek 152
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seda sõiduki mudelit ei toodeta enam; 

Or. fr

Muudatusettepanek 153
Bernd Lange, Ismail Ertug

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

− algupärased on:
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muudatused, mis olid 10 aasta jooksul 
pärast sõiduki tootmist õiguslikult ja 
tehniliselt võimalikud;

Or. de

Muudatusettepanek 154
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) „registreerimistunnistuse omanik” –
inimene, kelle nimele sõiduk on 
registreeritud;

välja jäetud

Or. sv

Muudatusettepanek 155
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) „registreerimistunnistuse omanik” –
inimene, kelle nimele sõiduk on 
registreeritud;

8) „registreerimistunnistuse omanik” –
inimene, kelle nimele sõiduk on 
registreeritud või isik, kel on sõiduki 
kasutamisele alaline õigus;

Or. en

Selgitus

Mõnes riigis ei pea sõiduki kasutaja olema omanik. Kasutajal, kel on sõiduki alaline 
kasutusõigus, võib olla sõiduki registreeritud omanikuga ühesugune staatus, olenemata 
asjaolust, et registreerimisdokumendis on kirjas omaniku nimi. Mõnes riigis võib dokumendis 
olla isegi kaks nime. Need erinevused võivad tekitada segadust, kui sõidukit kontrollitakse 
muus liikmesriigis, kus ei pruugi sellised süsteemid olla lubatud.
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Muudatusettepanek 156
Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9) „tehnoülevaatus” – kontroll, et sõiduki 
kõik osad vastavad ohutus- ja
keskkonnanäitajatele, mis kehtivad 
tüübikinnituse andmise, esimese 
registreerimise või kasutuselevõtmise ja 
ka järelpaigaldamise ajal;

9) „tehnoülevaatus” – käesoleva direktiivi 
lisade nõuetele vastav kontroll, mis tagab, 
et sõiduki maanteeliikluses kasutamine on 
ohutu ja sõiduk vastab kehtivatele 
keskkonnanäitajatele;

Or. en

Selgitus

Lisad sisaldavad sõiduki seisundi ja osade standarditega seotud üksikasju. Määratluse 
korduv osa võib viia ülevaatusel segaduseni ja ülerakendamiseni.

Muudatusettepanek 157
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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, mis tagab,
et sõiduk on kõlblik turvaliseks 
kasutamiseks avalikel teedel ja see vastab 
keskkonnakaitse parameetritele;

Or. fr

Muudatusettepanek 158
Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9
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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, et sõiduki 
maanteeliikluses kasutamine on ohutu, 
sõiduk vastab kehtivatele 
keskkonnanäitajatele ning et sõiduki kõik 
osad vastavad, asjakohasel juhul, ohutus-
ja keskkonnanäitajatele, mis kehtivad 
tüübikinnituse andmise, esimese 
registreerimise või kasutuselevõtmise või
järelpaigaldamise ajal;

Or. en

Muudatusettepanek 159
Luis de Grandes Pascual

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13) „inspektor” – isik, keda liikmesriik on 
volitanud tegema tehnoülevaatust 
ülevaatuspunktis või pädeva asutuse nimel;

13) „inspektor” – isik, keda liikmesriik või 
selle pädev asutus on volitanud tegema 
tehnoülevaatust ülevaatuspunktis või 
pädeva asutuse nimel;

Or. es

Selgitus

Mõnes liikmesriigis kuulub tehnoülevaatuste pädevus piirkondlikele omavalitsustele.

Muudatusettepanek 160
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13) „inspektor” – isik, keda liikmesriik on 
volitanud tegema tehnoülevaatust 

13) „inspektor” – isik, keda liikmesriik või 
pädev asutus on volitanud tegema 
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ülevaatuspunktis või pädeva asutuse 
nimel;

tehnoülevaatust ning kes kuulub
ülevaatuspunkti koosseisu või tegutseb 
pädeva asutuse nimel;

Or. de

Selgitus

Selgitus, et inspektor peab kuuluma kas ülevaatuspunkti või asutuse koosseisu.

Muudatusettepanek 161
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13) „inspektor” – isik, keda liikmesriik on 
volitanud tegema tehnoülevaatust 
ülevaatuspunktis või pädeva asutuse 
nimel;

13) „inspektor” – isik, keda liikmesriik on 
volitanud tegema tehnoülevaatust ning kes 
kuulub ülevaatuspunkti koosseisu või 
tegutseb pädeva asutuse nimel;

Or. en

Selgitus

Ülevaatuspunktid ja sealsed inspektorid peavad olema nõuetekohaselt akrediteeritud 
vastavalt rahvusvaheliste standardite eeskirjadele (ISO/IEC 17020:2012 ülevaatuspunkti 
tüübi A puhul).

Muudatusettepanek 162
Debora Serracchiani, Ismail Ertug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „ülevaatuspunkt” – avalik või 
eraõiguslik, sh sõiduki remondiga tegelev 
asutus või ettevõte, kellele liikmesriik on 
andnud volituse teha tehnoülevaatust;

15) „ülevaatuspunkt” – avalik või 
eraõiguslik, sh sõiduki remondiga tegelev 
asutus või ettevõte, kellele liikmesriik on 
andnud volituse teha tehnoülevaatus.
Kui eraõiguslik asutus või ettevõte, mis 
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vastutab tehnoülevaatuse tegemise eest, 
tegeleb ka sõidukite kaubandusliku 
tootmise, müügi, liisimise ning hooldus-
ja remonditöödega, peavad liikmesriigid 
nende korraldatud ülevaatuste 
erapooletusele ja kõrgetele 
kvaliteedistandarditele erilist tähelepanu 
pöörama.

Or. en

Selgitus

Vaja on määratleda objektiivse sõidukikontrolli ja liiklusohutuse tagatised, samuti on see 
ainus võimalus, kuidas kaitsta tarbijaid ebavajalike ja kallite remonditööde eest.

Muudatusettepanek 163
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „ülevaatuspunkt” – avalik või 
eraõiguslik, sh sõiduki remondiga tegelev 
asutus või ettevõte, kellele liikmesriik on 
andnud volituse teha tehnoülevaatust;

15) „ülevaatuspunkt” – avalik või 
eraõiguslik asutus või ettevõte, kellele 
liikmesriik on andnud volituse teha 
tehnoülevaatust;

Or. de

Selgitus

Remondiettevõtete samaaegne tegutsemine ka ülevaatuspunktidena on välistatud, kui 
põhjalike töökorralduslike, personali puudutavate ja finantsmeetmetega ei eristata selgelt 
ülevaatust ja remonti.

Muudatusettepanek 164
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „ülevaatuspunkt” – avalik või 
eraõiguslik, sh sõiduki remondiga tegelev
asutus või ettevõte, kellele liikmesriik on 
andnud volituse teha tehnoülevaatust;

15) „ülevaatuspunkt” – avalik või 
eraõiguslik asutus või ettevõte, kellele 
liikmesriik on andnud volituse teha 
tehnoülevaatust;

Or. fr

Selgitus

Võimaliku huvide konflikti tekkimise vältimiseks tuleb ülevaatuspunktidele tagada ametlik 
sõltumatus remonditöökodadest.

Muudatusettepanek 165
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „ülevaatuspunkt” – avalik või 
eraõiguslik, sh sõiduki remondiga tegelev 
asutus või ettevõte, kellele liikmesriik on 
andnud volituse teha tehnoülevaatust;

15) „ülevaatuspunkt” – avalik või 
eraõiguslik asutus või ettevõte, kellele 
liikmesriik on andnud volituse teha 
tehnoülevaatust. Et tagada sõiduki 
ülevaatusel vajalik sõltumatus ja 
objektiivsus, ei tohi ülevaatuspunktid 
tegeleda mootorsõidukite hooldus- või 
remonditööde, müügi ega liisimisega. Kui 
liikmesriik tagab erapooletuse, hoides 
tõhusalt lahus äri ja tehnoülevaatustega 
seotud tegevused (korralduslikul, 
personali- ja finantstasandil), võib ta 
sellest kohustusest kõrvale kalduda.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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



PE507.994v01-00 66/142 AM\931123ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– „läbisõidu registreerimise andmebaas” 
– liikmesriigi loodud andmebaas, milles 
salvestatakse selles liikmesriigis 
registreeritud sõidukite 
läbisõidumõõdikute näidud;

Or. en

Selgitus

Kõikide registreeritud autode läbisõidumõõdikute näite koondava kesksete andmebaaside 
haldamine aitab tegelikult läbisõiduga seotud pettustele lõppu teha.

Muudatusettepanek 167
Marian-Jean Marinescu

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 korralise ülevaatuse ükskõik 
millises liikmesriigis selle registreerimise 
riigist sõltumata. Sellist ülevaatust 
tunnustatakse kõikides liikmesriikides.

Or. fr

Muudatusettepanek 168
Peter van Dalen

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 läbivad vastavalt 
käesolevale direktiivile korralise 
ülevaatuse sõiduki registreerimise 
liikmesriigis.
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Or. nl

Muudatusettepanek 169
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 ükskõik kus Euroopa 
Liidus.

Or. ro

Selgitus

ELi ühtse turu lõpuleviimise huvides peaks olema võimalik läbida ülevaatus mis tahes ELi 
liikmesriigis.

Muudatusettepanek 170
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tehnoülevaatust teevad üksnes
liikmesriigi pädevad asutused või 
liikmesriigi volitatud ülevaatuspunktid.

2. Tehnoülevaatust teevad põhimõtteliselt 
selle liikmesriigi ülevaatuspunktid, milles 
vastav sõiduk on registreeritud.

Or. de

Selgitus

Selgitamine, et liikmesriigi ülevaatuspunktid vastutavad ainult seal registreeritud sõidukite 
tehnoülevaatuse eest.

Muudatusettepanek 171
Isabelle Durant, Bogusław Liberadzki
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tehnoülevaatust teevad üksnes 
liikmesriigi pädevad asutused või 
liikmesriigi volitatud ülevaatuspunktid.

2. Tehnoülevaatust teevad üksnes 
liikmesriigi pädevad asutused või 
liikmesriigi volitatud ülevaatuspunktid või 
liikmesriikide loodud järelevalveasutused.

Or. en

Muudatusettepanek 172
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tehnoülevaatust teevad üksnes 
liikmesriigi pädevad asutused või 
liikmesriigi volitatud ülevaatuspunktid.

2. Tehnoülevaatust teevad üksnes 
liikmesriigi pädevad asutused või riigi 
poolt selleks volitatud avalik-õiguslik 
asutus või riigi poolt kinnitatud ning tema 
järelevalve alla kuuluvad asutused või 
ettevõtted, sealhulgas loa saanud 
erasektori asutused.

Or. en

Selgitus

Esitatud tingimus oleks liialt piirav, et võimaldada liikmesriikidel oma tehnoülevaatuste 
korraldamise süsteem toimima panna.

Muudatusettepanek 173
Isabelle Durant

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Et vältida ülevaatuspunktide ja 
remonditöödega tegelevate asutuste 
huvide konflikti, ei tohi ülevaatuspunktid 
või samade huvidega ettevõtted remontida 
sõidukeid, millele nad on eelneval aastal 
ülevaatust teinud ning vastupidi.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõidukitootjad võimaldavad 
ülevaatuspunktidele või vajaduse korral 
pädevale asutusele juurdepääsu 
tehnoülevaatuse tegemiseks vajalikule 
tehnilisele teabele, mis on esitatud I lisas. 
Komisjon võtab vastu üksikasjalikud 
eeskirjad I lisas esitatud tehnilisele 
teabele juurdepääsu korra kohta 
kooskõlas artikli 16 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See ei ole käesolevas direktiivis vajalik. Teabe jagamine on tehtud kohustuseks juba määruses 
(EÜ) nr 715/2007 (artikli 6 lõige 1 ja artikli 3 lõige 14) ning määruse (EÜ) nr 595/2009 
artikli 6 lõikes 1 ja artikli 3 lõikes 11. Artikkel üksnes dubleerib kehtivat teabejagamise nõuet.
Välja tuleks jätta ka I lisa.

Muudatusettepanek 175
Phil Benion
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõidukitootjad võimaldavad 
ülevaatuspunktidele või vajaduse korral 
pädevale asutusele juurdepääsu
tehnoülevaatuse tegemiseks vajalikule 
tehnilisele teabele, mis on esitatud I lisas. 
Komisjon võtab vastu üksikasjalikud 
eeskirjad I lisas esitatud tehnilisele teabele 
juurdepääsu korra kohta kooskõlas artikli 
16 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3. Sõidukitootjad võimaldavad 
ülevaatuspunktidele ja ülevaatusvahendite 
tootjatele või vajaduse korral pädevale 
asutusele tehnoülevaatuse tegemiseks 
vajaliku ühtse tehnilise teabe, mis on 
esitatud I lisas. Komisjon võtab vastu 
üksikasjalikud eeskirjad I lisas esitatud 
tehnilisele teabele juurdepääsu korra kohta, 
uurides muu hulgas ühtse 
juurdepääsupunkti teostatavust, kooskõlas 
artikli 16 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Et hõlbustada teabe edastamist autotootjate, ülevaatuspunktide ja ülevaatusvahendite tootjate 
vahel, esitavad autotootjad ühtse teabe. Euroopa Komisjon uurib ka, kui teostatav on 
kõnealuse teabe ühtne juurdepääsupunkt.

Muudatusettepanek 176
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõidukitootjad võimaldavad 
ülevaatuspunktidele või vajaduse korral 
pädevale asutusele juurdepääsu 
tehnoülevaatuse tegemiseks vajalikule 
tehnilisele teabele, mis on esitatud I lisas. 
Komisjon võtab vastu üksikasjalikud 
eeskirjad I lisas esitatud tehnilisele teabele 
juurdepääsu korra kohta kooskõlas 
artikli 16 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

3. Sõidukitootjad võimaldavad määruste 
(EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 
teabele juurdepääsu käsitlevate sätete 
kohaselt ülevaatuspunktidele või vajaduse 
korral pädevale asutusele juurdepääsu 
tehnoülevaatuse tegemiseks vajalikule 
tehnilisele teabele. Komisjon võtab 
rakendusaktidega enne käesoleva teksti 
jõustumist vastu tehnoülevaatuse jaoks 
vajaliku tehnilise teabe vastavalt II lisa 
punktile 3 ja üksikasjalikud eeskirjad 
asjakohasele tehnilisele teabele 
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juurdepääsu korra kohta kooskõlas 
artikli 16 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 177
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sõidukitootjad võimaldavad 
ülevaatuspunktidele või vajaduse korral 
pädevale asutusele juurdepääsu 
tehnoülevaatuse tegemiseks vajalikule 
tehnilisele teabele, mis on esitatud I lisas.
Komisjon võtab vastu üksikasjalikud 
eeskirjad I lisas esitatud tehnilisele teabele 
juurdepääsu korra kohta kooskõlas 
artikli 16 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

3. Komisjon võtab vastu üksikasjalikud 
eeskirjad autotootjate poolt esitatava ja
I lisas esitatud tehnilise teabe sisu ja
tehnilisele teabele juurdepääsu korra kohta 
kooskõlas artikli 16 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. fr

Selgitus

See, et autotootjad vastutavad esitatavate tehnilise teabe määratlemise eest, ei tundu 
asjakohane.

Muudatusettepanek 178
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk III – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TEHNOÜLEVAATUSNÕUDED TEHNOÜLEVAATUSE 
MIINIMUMNÕUDED

Or. de
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Muudatusettepanek 179
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui sõidukiomanik peaks otsustama 
vähendada tehnoülevaatuste intervalli 
ühele aastale, võib iga liikmesriik 
otsustada tehnoülevaatusi rahaliselt 
toetada. Toetuse maksmise aeg algab 
kõige varem siis, kui sõiduki esmasest 
registreerimisest on möödunud 10 aastat.

Or. de

Selgitus

Sõidukiomaniku vabatahtlik otsuse lasta oma üle 10 aasta vanust sõidukit kontrollida aastase 
vahega toob kaasa õnnetuste ja seega ka õnnetuste tagajärgedest tulenevate kulude 
vähenemise. Osa nendest säästetud kuludest tuleb kasutada nende meetmete rahaliseks 
toetamiseks. Selline teguviis vastab boonussüsteemi kehtestamisele.

Muudatusettepanek 180
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Sõiduki registreerimistunnistuse 
omaniku muutumise korral peavad 
eelnevalt tehnoülevaatuse läbima sellised 
L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-
kategooria mootorsõidukid, mis on 
kasutuses olnud kauem kui neli aastat.

Or. fr
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Selgitus

Võttes arvesse vastuolusid seoses halvas tehnilises seisus mootorsõidukite mõjudega 
liiklusõnnetuste esinemisele, näib olevat ebaproportsionaalne muuta kahe- ja kolmerattaliste 
mootorsõidukite korrapärane tehnoülevaatus kohustuslikuks. Siiski on tehnoülevaatuse 
kontrollkaart tarbijate kaitsmise eemärgil nõutav üle nelja aasta vanuste kahe- ja 
kolmerattaliste mootorsõidukite edasimüügi korral.

Muudatusettepanek 181
Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võivad nõuda, et 
liikmesriigis registreeritud mis tahes 
klassi kuuluvad sõidukid peavad läbima 
korralise tehnoülevaatuse sagedamini.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek võimaldab kõikidel liikmesriikidel liiklusohutuse nimel kehtestada 
korraline ülevaatus kõikidele sõidukitele. Sättega lubatakse selgesõnaliselt ka mis tahes tüüpi 
sõiduki sagedasem ülevaatus.

Muudatusettepanek 182
Younous Omarjee

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
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Muudatusettepanek 183
Peter van Dalen

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. nl

Muudatusettepanek 184
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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

Muudatusettepanek 185
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

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
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Or. fr

Selgitus

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele peaks liikmesriikidel olema õigus 
kasutada võimalust laiendada tehnoülevaatust mootori jõul liikuvatele kahe- või 
kolmerattalistele sõidukitele.

Muudatusettepanek 186
Corien Wortmann-Kool

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 187
Bernadette Vergnaud

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

Võttes arvesse vastuolusid seoses halvas tehnilises seisus mootorsõidukite mõjudega 
liiklusõnnetuste esinemisele, näib olevat ebaproportsionaalne muuta kahe- ja kolmerattaliste 
mootorsõidukite korrapärane tehnoülevaatus kohustuslikuks. Siiski on tehnoülevaatuse
kontrollkaart tarbijate kaitsmise eemärgil nõutav üle nelja aasta vanuste kahe- ja 
kolmerattaliste mootorsõidukite edasimüügi korral.
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Muudatusettepanek 188
Marian Harkin

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 189
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv

Muudatusettepanek 190
Dieter-Lebrecht Koch

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;

− L2e-, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-kategooria 
sõidukid: neli aastat pärast sõiduki esmast 
registreerimist, seejärel vähemalt iga kahe 
aasta järel vastavalt liikmesriigi 
eeskirjadele;
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Or. de

Muudatusettepanek 191
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

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-kategooria
sõidukid: kuus aastat pärast sõiduki esmast 
registreerimist ja seejärel iga nelja aasta 
järel;

Or. en

Muudatusettepanek 192
Petri Sarvamaa

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;

– L5e-, L6e-, L7e-kategooria sõidukid: neli 
aastat pärast sõiduki esmast registreerimist 
ja seejärel igal teisel aastal;

Or. fi

Muudatusettepanek 193
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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

sõiduki esmast registreerimist, seejärel 
kahe aasta pärast;

Or. ro

Muudatusettepanek 194
Dieter-Lebrecht Koch

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 vähemalt iga kahe aasta järel või 
vastavalt liikmesriigi eeskirjadele;

Or. de

Selgitus

M1- N1- ja O2-kategooria sõidukite iga-aastased tehnoülevaatused ei peaks liikmesriikide 
jaoks olema miinimumnõue, vaid vaba valik.

Muudatusettepanek 195
Peter van Dalen

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

Or. nl

Muudatusettepanek 196
Debora Serracchiani, Brian Simpson
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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- ja N1-kategooria sõidukid: neli 
aastat pärast sõiduki esmast registreerimist, 
siis kahe aasta pärast ja seejärel igal aastal;

Or. en

Selgitus

Kerghaagiste ülevaatus- ja litsentsimissüsteemi kehtestamine ei vähendaks tingimata nende 
sõidukitega seotud õnnetuste hulka, kuid paljudele kasutajatele tooks see kaasa 
märkimisväärsed kulud ja koormuse.

Muudatusettepanek 197
Michel Dantin, Dominique Riquet, Philippe Juvin, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 
ja seejärel iga kahe aasta pärast;

Or. fr

Muudatusettepanek 198
Bernadette Vergnaud

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- ja N1-kategooria sõidukid: neli 
aastat pärast sõiduki esmast registreerimist 
ja seejärel iga kahe aasta pärast;
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Or. fr

Selgitus

Vanemate kui kuueaastaste sõidukite ülevaatuste sagedamaks muutmine ei ole nende 
ohutusega võrreldes õigustatud ja sellega kaasneb märkimisväärne haldus- ja rahaline kulu. 
Lisaks tundub olevat ebaproportsionaalne kohaldada O2-kategooria haagiste suhtes 
mootorsõidukitega samasuguse sagedusega ülevaatust.

Muudatusettepanek 199
Philip Bradbourn

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

Or. en

Muudatusettepanek 200
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

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 
ja seejärel iga kahe aasta pärast;

Or. fr

Selgitus

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele peaks liikmesriikidel olema õigus 
kasutada võimalust suurendada M1-, N1- ja O2-kategooriasse kuuluvate sõidukite 
tehnoülevaatuste sagedust.
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Muudatusettepanek 201
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

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

Or. en

Selgitus

Kerg- ja keskmise suurusega haagistega seotud õnnetused on enamikul juhtudel seotud 
ülekoormuse või liigse kiirusega ning seepärast tuleks selle probleemiga tegeleda 
liikluskontrollide kaudu.

Muudatusettepanek 202
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

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-, O2-, L5e-, L6e- ja L7e-
kategooria sõidukid: neli aastat pärast 
sõiduki esmast registreerimist ja seejärel
iga kahe aasta järel;

Or. en

Muudatusettepanek 203
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 2
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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 204
Younous Omarjee

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 
ja seejärel iga kahe aasta pärast;

Or. fr

Muudatusettepanek 205
Marian Harkin

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

Or. en

Muudatusettepanek 206
Phil Bennion
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– takso või kiirabiautona registreeritud M1-
kategooria sõidukid, M2-, M3-, N2-, N3-, 
T5-, O3- ja O4-ketegooria sõidukid: üks 
aasta pärast sõiduki esmast registreerimist 
ning seejärel igal aastal.

– takso või kiirabiautona registreeritud M1-
kategooria sõidukid, M2-, M3-, N2-, N3-, 
O3- ja O4-ketegooria sõidukid: üks aasta 
pärast sõiduki esmast registreerimist ning 
seejärel igal aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

− takso või kiirabiautona registreeritud 
M1-kategooria sõidukid, M2-, M3-, N2-, 
N3-, T5-, O3- ja O4-ketegooria sõidukid: 
üks aasta pärast sõiduki esmast 
registreerimist ning seejärel igal aastal.

− takso või kiirabiautona registreeritud 
M1-kategooria sõidukid, M2-, M3-, N2-, 
N3-, T5-, O3- ja O4-ketegooria sõidukid: 
üks aasta pärast sõiduki esmast 
registreerimist ning seejärel vastavalt 
liikmesriigi eeskirjadele.

Or. de

Selgitus

M2- M3, N2-, N3-, T5-, O3- ja O4-kategooria sõidukite iga-aastased tehnoülevaatused ei 
peaks liikmesriikide jaoks olema miinimumnõue, vaid vaba valik.

Muudatusettepanek 208
Peter van Dalen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– takso või kiirabiautona registreeritud M1- – takso või kiirabiautona registreeritud M1-
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kategooria sõidukid, M2-, M3-, N2-, N3-, 
T5-, O3- ja O4-ketegooria sõidukid: üks 
aasta pärast sõiduki esmast registreerimist 
ning seejärel igal aastal.

kategooria sõidukid, M2-, M3-, N2-, N3-, 
O3- ja O4-ketegooria sõidukid: üks aasta 
pärast sõiduki esmast registreerimist ning 
seejärel igal aastal.

Or. nl

Muudatusettepanek 209
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– takso või kiirabiautona registreeritud M1-
kategooria sõidukid, M2-, M3-, N2-, N3-, 
T5-, O3- ja O4-ketegooria sõidukid: üks 
aasta pärast sõiduki esmast registreerimist 
ning seejärel igal aastal.

– takso või kiirabiautona registreeritud M1-
kategooria sõidukid, M2-, M3-, N2-, N3-, 
T5-, O3- ja O4-ketegooria sõidukid: üks 
aasta pärast sõiduki esmast registreerimist 
ning seejärel igal teisel aastal.

Or. fi

Muudatusettepanek 210
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– T5-kategooria sõidukid, mida 
kasutatakse maanteeliikluses peamiselt 
kommertsvedude eesmärgil: neli aastat 
pärast sõiduki esmast registreerimist ja 
seejärel iga kahe aasta järel;

Or. en

Muudatusettepanek 211
Bernadette Vergnaud



AM\931123ET.doc 85/142 PE507.994v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– O2-kategooria sõidukid: kuus aastat 
pärast sõiduki esmast registreerimist ja 
seejärel iga kolme aasta järel;

Or. fr

Selgitus

O2-kategooria haagised võivad kujutada teiste liiklejate jaoks ohtu ebapiisava hoolduse tõttu, 
eelkõige oma suuruse ja massi pärast. Seetõttu tuleks kaaluda sellise tehnoülevaatuse läbimist 
mõistlike ajavahemike järel, mis hõlmaks eelkõige nende konstruktsiooni seisundi ja 
pidurisüsteemi ülevaatust.

Muudatusettepanek 212
Peter van Dalen

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. nl

Muudatusettepanek 213
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. fr

Selgitus

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttele peaks liikmesriikidel olema õigus 
kasutada võimalust suurendada M1- ja N1-kategooriasse kuuluvate sõidukite 
tehnoülevaatuste sagedust.

Muudatusettepanek 214
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

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. en

Muudatusettepanek 215
Dieter-Lebrecht Koch

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 või 
sellel on tõsiseid ohutust mõjutavaid 
puudusi, tehakse tehnoülevaatus seejärel 
igal aastal.
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Or. de

Selgitus

Ülevaatus tuleks teha ka tõsiste ohutust mõjutavate puuduste korral, mille põhjuseks on 
sõidukäitumine või sõiduki kasutamine. Selles menetluses ei tehta põhimõtteliselt muudatusi.

Muudatusettepanek 216
Georges Bach

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 üle 150 000 km, 
tehakse tehnoülevaatus seejärel igal aastal.

Or. de

Muudatusettepanek 217
Isabelle Durant

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 120 000 km, 
tehakse tehnoülevaatus seejärel igal aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Mathieu Grosch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2
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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 sõiduki läbisõit on 160 000 km või 
esmasest registreerimisest on möödunud 
rohkem kui 10 aastat, tehakse 
tehnoülevaatus igal aastal.

Or. de

Muudatusettepanek 219
Petri Sarvamaa

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 igal teisel 
aastal.

Or. fi

Muudatusettepanek 220
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 kord kahe 
aasta järel või iga 60 000 km järel.

Or. ro
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Muudatusettepanek 221
Juozas Imbrasas

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 200 000 km, 
tehakse tehnoülevaatus seejärel igal aastal.

Or. lt

Muudatusettepanek 222
Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tehnoülevaatuse kontrollkaardi omanik 
võib paluda ülevaatuspunkti või vajaduse 
korral pädevat asutust teha tehnoülevaatus 
ajavahemikus alates lõike 1 kohasele 
esmasele registreerimise aastapäevale 
järgneva kuu algusest kuni kõnealusele 
kuupäevale järgneva teise kuu lõpuni, ilma 
et see mõjutaks järgimise tehnoülevaatuse 
kuupäeva.

3. Tehnoülevaatuse kontrollkaardi omanik 
võib paluda ülevaatuspunkti või vajaduse 
korral pädevat asutust teha tehnoülevaatus 
ajavahemikus alates lõike 1 kohasele 
esmasele registreerimise aastapäevale 
eelneva kuu algusest kuni kõnealusele 
kuupäevale järgneva kuuenda kuu lõpuni, 
ilma et see mõjutaks järgimise 
tehnoülevaatuse kuupäeva.

Or. de

Selgitus

Kuue kuu pikkune lubatud ajavahemik on nt Austrias aastakümnete jooksul tehnilisest, 
praktilisest ja kasutajasõbralikust vaatepunktist sobivaks osutunud ning aitaks kaasa 
paindlikkuse suurendamisele.

Muudatusettepanek 223
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tehnoülevaatuse kontrollkaardi omanik 
võib paluda ülevaatuspunkti või vajaduse 
korral pädevat asutust teha tehnoülevaatus 
ajavahemikus alates lõike 1 kohasele 
esmasele registreerimise aastapäevale 
järgneva kuu algusest kuni kõnealusele 
kuupäevale järgneva teise kuu lõpuni, 
ilma et see mõjutaks järgimise 
tehnoülevaatuse kuupäeva.

3. Tehnoülevaatuse kontrollkaardi omanik 
võib paluda ülevaatuspunkti või vajaduse 
korral pädevat asutust või riigi poolt 
kinnitatud ja tema järelevalve alla 
kuuluvaid asutusi või ettevõtteid teha 
tehnoülevaatus ajavahemikus alates lõike 1 
kohasele esmasele registreerimise 
aastapäevale eelneva kuu algusest, ilma et 
see mõjutaks järgmise tehnoülevaatuse 
kuupäeva.

Or. en

Selgitus

On oluline, et sõidukis oleks alati kehtiv tehnoülevaatuse kontrollkaart. Paindlikkus läbida 
korraline ülevaatus alles pärast esmase registreerimise aastapäeva ei pruugi olla kõikides 
liikmesriikides vastastikku vastuvõetav ning võib kommertsvedusid tegevatele ettevõtjatele 
tuua kaasa põhjendamata karistusi.

Muudatusettepanek 224
Georges Bach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ilma et see piiraks I kuni VI lisa 
kohaldamist, võivad liikmesriigid kindlaks 
määrata esimese kohustusliku 
tehnoülevaatuse aja ja vajaduse korral 
kehtestada ülevaatuse enne sõiduki 
registreerimist ning näha ette ka teisi 
tehnoülevaatusi.

Or. de
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Muudatusettepanek 225
Philip Bradbourn

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kui ohutus- ja keskkonnasüsteeme ning 
sõiduki osi on muudetud;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 226
Philip Bradbourn

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kui sõiduki registreerimistunnistuse 
omanik muutub.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 227
Marian-Jean Marinescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kui sõiduki registreerimistunnistuse 
omanik muutub.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 228
Dieter-Lebrecht Koch
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kui sõiduki registreerimistunnistuse 
omanik muutub.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 229
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kui sõiduki registreerimistunnistuse 
omanik muutub.

välja jäetud

Or. ro

Muudatusettepanek 230
Juozas Imbrasas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kui sõiduki registreerimistunnistuse 
omanik muutub.

välja jäetud

Or. lt

Muudatusettepanek 231
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kui sõiduki registreerimistunnistuse 
omanik muutub.

– kui sõiduki registreerimistunnistuse
omanik muutub, välja arvatud juhul, kui 
endine omaniku poolt eelneva kolme kuu 
jooksul teha lastud tehnoülevaatus on 
läbitud edukalt ja sõiduk ei kuulu teiste 
käesolevas lõikes käsitletud juhtude alla.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tahetakse hõlmata neid olukordi, kus võimalikud kasutatud auto 
ostjad soovivad kinnitust, et sõiduk, mille nad ostavad, on tehnoülevaatuse edukalt läbinud. 
Seda tüüpi ost ja müük on mõnes riigis väga levinud ja tagab uuele kasutajale, et ta ostab 
sõiduki heas tehnilises seisukorras. Mõistagi ei tule seda kohaldada juhul, kui sõiduk on 
sattunud avariisse või sõidukit on oluliselt muudetud.

Muudatusettepanek 232
Phil Bennion

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kui M1- või N1-kategooria sõiduki 
läbisõit ületab 160 000 km.

Or. en

Selgitus

Suure läbisõiduga sõidukid ei suuda suurema tõenäosusega ohutus- ja keskkonnastandardeid 
täita.

Muudatusettepanek 233
Saïd El Khadraoui

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

– kui sõiduki läbisõit on 160 000 km.

Or. nl

Muudatusettepanek 234
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tehnoülevaatus hõlmab II lisa punktis 2 
osutatud valdkondi.

1. Tehnoülevaatus hõlmab vähemalt II lisa 
punktis 2 osutatud valdkondi.

Or. de

Selgitus

Selgitada tuleb, et tegu on miinimumnõuetega.

Muudatusettepanek 235
Dieter-Lebrecht Koch

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 selleks soovitatud 
või vajaduse korral samaväärsete
meetodite alusel.

Or. de
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Selgitus

Nimetatud meetodite puhul on tegu miinimumnõuetega soovituste kujul. Nende asemel või 
lisaks neile võib kasutada ka teisi, samaväärseid või edasijõudnumaid meetodeid, et 
arvestada nii tehnoülevaatuse kui ka sõiduki ja selle elektrooniliste süsteemide võimaliku 
arenguga.

Muudatusettepanek 236
Jacqueline Foster

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 ja vajaduse korral 
selleks ettenähtud meetodite kasutamist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek võimaldaks kasutada korralise ülevaatuse alternatiivseid meetodeid, kui 
liikmesriik (või liikmesriigi pädev asutus) selle heaks kiidab. Tegemist on olulise 
paindlikkusvõimalusega, mis on abiks mittestandardsete sõidukite või seadmete rikete korral.
Standardid on kaitstud, sest lisa kohaselt peab pädev asutus iga alternatiivse meetodi heaks 
kiitma.

Muudatusettepanek 237
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ilma et see piiraks II lisas esitatud 
miinimumnõudeid, võivad liikmesriigid 
suurendada kontrollitavate punktide arvu.
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Or. de

Muudatusettepanek 238
Isabelle Durant

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 mis kujutavad endast müra- ja 
gaasilist heidet, eeskätt müra, osakesi, 
CO2 ja Nox käsitlevate asjakohaste 
õigusaktide ja normide rikkumist, või 
muud olulisemad nõuetele 
mittevastavused;

Or. en

Muudatusettepanek 239
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ohtlikud puudused, mis on otseselt ja 
vahetult liiklusohtlikud, nii et sõidukit ei 
tohi mingil tingimusel liiklemiseks
kasutada.

– ohtlikud puudused, mis on otseselt ja 
vahetult liiklusohtlikud ning mis 
õigustavad liikmesriigi või selle pädevate 
asutuste sõiduki avalikel teedel 
liiklemiseks kasutamise keeldu.

Or. fr

Muudatusettepanek 240
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sõiduki tehnoülevaatuse teinud 
ülevaatuspunkt või vajaduse korral pädev 
asutus väljastab kõnealuse sõiduki kohta 
tehnoülevaatuse kontrollkaardi, millel on 
esitatud vähemalt IV lisa kohased 
elemendid.

1. Sõiduki tehnoülevaatuse teinud 
ülevaatuspunkt või vajaduse korral pädev 
asutus väljastab kõnealuse sõiduki kohta 
elektroonilise tehnoülevaatuse 
kontrollkaardi, millel on esitatud vähemalt 
IV lisa kohased elemendid.

Or. en

Selgitus

Dokumentide turvalisuse ja praktilisuse nimel peaks ülevaatuse aruanne olema elektrooniline 
ning seda ei tohiks nõuda sõidukit ülevaatusele toovalt isikult, kes ei ole sageli sama, kes 
sõiduki omanik. See peaks kehtima ka seoses täitevasutuste juurdepääsuga liikluskontrollide 
ajal.

Muudatusettepanek 241
Markus Ferber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Sõiduki tehnoülevaatuse teinud 
ülevaatuspunkt või vajaduse korral pädev 
asutus väljastab kõnealuse sõiduki kohta 
tehnoülevaatuse kontrollkaardi, millel on 
esitatud vähemalt IV lisa kohased 
elemendid.

1. Sõiduki tehnoülevaatuse ja/või 
ohutuskontrolli teinud ülevaatuspunkt või 
vajaduse korral pädev asutus väljastab 
kõnealuse sõiduki kohta tehnoülevaatuse 
kontrollkaardi, millel on esitatud vähemalt 
IV lisa ja V lisa (uus) kohased elemendid. 
Komisjon koostab selleks otstarbeks 
tehnoülevaatuse ja ohutuskontrolli jaoks 
ühtse Euroopa vormi.

Or. de

Selgitus

Ainult ühtse Euroopa vormi abil saab kogu ELis tagada kontrollkaartide kontrollimise 
liiklevate sõidukite tehnokontrolli käigus.
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Muudatusettepanek 242
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ilma et see piiraks artikli 5 
kohaldamist, tunnustab liikmesriik teisest 
liikmesriigist pärineva sõiduki 
registreerimisel mis tahes teises 
liikmesriigis välja antud tehnoülevaatuse 
kontrollkaarti samaväärsena tema enda 
välja antud tehnoülevaatuse 
kontrollkaardiga, tingimusel et 
kontrollkaart on kehtiv kooskõlas uue 
registreerimise liikmesriigi 
ülevaatussagedusega. Kahtluse korral 
võib liikmesriik tehnoülevaatuse 
kontrollkaarti enne tunnustamist 
kontrollida. Liikmesriigid edastavad 
komisjonile tehnoülevaatuse 
kontrollkaardi kirjelduse enne käesoleva 
direktiivi kohaldamiskuupäeva. Komisjon 
teatab sellest artiklis 16 osutatud 
komiteele.

Or. en

Selgitus

Tehnoülevaatuse kontrollkaartide vastastikune tunnustamine piiriülese ümberregistreerimise 
juhtudel on oluline samm tõeliselt toimiva siseturu suunas. Muudatuse juures on võetud 
arvesse Euroopa Kohtu hiljutist lahendit (C-150711).

Muudatusettepanek 243
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast ja hiljemalt kolm aastat pärast 

3. Alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast ja hiljemalt üks aasta pärast 
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seda edastavad ülevaatuspunktid 
asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele 
elektrooniliselt teabe, mis on esitatud 
nende väljastatud tehnoülevaatuse 
kontrollkaartidel. Nad edastavad kõnealuse 
teabe mõistliku aja jooksul pärast 
tehnoülevaatuse kontrollkaartide 
väljastamist. Enne seda võivad 
ülevaatuspunktid edastada selle teabe 
pädevale asutusele mis tahes muul viisil.
Pädev asutus säilitab kõnealust teavet 36 
kuud alates selle saamise kuupäevast.

seda väljastavad ülevaatuspunktid 
tehnoülevaatuse kontrollkaardid üksnes 
elektroonilisel teel. Nad edastavad ka
asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele 
elektrooniliselt teabe, mis on esitatud 
nende väljastatud tehnoülevaatuse 
kontrollkaartidel. Nad edastavad kõnealuse 
teabe mõistliku aja jooksul pärast 
tehnoülevaatuse kontrollkaartide 
väljastamist. Enne seda võivad 
ülevaatuspunktid edastada selle teabe 
pädevale asutusele mis tahes muul viisil.
Pädev asutus säilitab kõnealust teavet 36 
kuud alates selle saamise kuupäevast.

Or. en

Selgitus

Dokumentide turvalisuse ja praktilisuse nimel peaks ülevaatuse aruanne olema elektrooniline 
ning seda ei tohiks nõuda sõidukit ülevaatusele toovalt isikult, kes ei ole sageli sama, kes 
sõiduki omanik. See peaks kehtima ka seoses täitevasutuste juurdepääsuga liikluskontrollide 
ajal.

Muudatusettepanek 244
Philip Bradbourn

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

Or. en
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Muudatusettepanek 245
Anne E. Jensen

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. 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, kui kaarti ei ole väljastatud 
elektrooniliselt.

Or. en

Selgitus

Dokumentide turvalisuse ja praktilisuse nimel peaks ülevaatuse aruanne olema elektrooniline 
ning seda ei tohiks nõuda sõidukit ülevaatusele toovalt isikult, kes ei ole sageli sama, kes 
sõiduki omanik. See peaks kehtima ka seoses täitevasutuste juurdepääsuga liikluskontrollide 
ajal.

Muudatusettepanek 246
Anne E. Jensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tehnoülevaatuse tulemused teatatakse 
sõiduki registreerinud asutusele. Teatatakse 
andmed, mis on esitatud tehnoülevaatuse 
kontrollkaardil.

5. Tehnoülevaatuse tulemused teatatakse 
elektrooniliselt sõiduki registreerinud 
asutusele. Teatatakse andmed, mis on 
esitatud tehnoülevaatuse kontrollkaardil.

Or. en

Selgitus

Dokumentide turvalisuse ja praktilisuse nimel peaks ülevaatuse aruanne olema elektrooniline 
ning seda ei tohiks nõuda sõidukit ülevaatusele toovalt isikult, kes ei ole sageli sama, kes 
sõiduki omanik. See peaks kehtima ka seoses täitevasutuste juurdepääsuga liikluskontrollide 
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ajal.

Muudatusettepanek 247
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 – taane 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ülevaatuspunktid edastavad vajaduse 
korral iga tehnoülevaatuse käigus 
registreeritud läbisõidunäidud läbisõidu 
registreerimise andmebaasi.

Or. en

Selgitus

Kui läbisõidu registreerimise andmebaas on liikmesriigis olemas, peaksid ülevaatuspunktid 
paremaks kaitseks läbisõiduga seotud pettuste eest esitama neile läbisõidumõõdikute näidud.

Muudatusettepanek 248
Bernadette Vergnaud

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, järgides seejuures 
eelkõige artikli 5 lõike 4 sätteid.

Or. fr

Selgitus

Kui kolimise korral soovitakse lihtsustada ümberregistreerimise protseduuri, siis ei tohiks see 
takistada siseriiklike sätete kohaldamist, mille eesmärgiks on kaitsta tarbijaid 



PE507.994v01-00 102/142 AM\931123ET.doc

ET

omanikuvahetuse korral, nagu on sätestatud artikli 5 lõike 4 kolmandas taandes.

Muudatusettepanek 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

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 pädev 
siseriiklik asutus otsustada, millistel 
tingimustel võib sõidukit enne uue 
tehnoülevaatuse läbimist kasutada. Uus 
ülevaatus tehakse kuue nädala jooksul 
alates algsest ülevaatusest.

Or. fr

Selgitus

Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele kuulub sõidukite kasutusest kõrvaldamine liikmesriikide 
pädevusse ning seetõttu tuleb selle üle lasta otsustada pädevatel siseriiklikel asutustel.

Muudatusettepanek 250
Jacqueline Foster

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 liikmesriik 
või pädev asutus takistada või piirata 
sõiduki kasutamist maanteeliikluses, kuni
kõik ohtlikud puudused on kõrvaldatud.
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Or. en

Selgitus

Registrist kustutamine ei ole asjakohane, sest registreerimine on keeruline ja eraldi protsess, 
mis ei ole alati ette nähtud sõiduki kasutamise piiramiseks. Mõnes liikmesriigis võib registrist 
kustutamine olla asjakohane, teistes on keelustamisprotsess samasuguste positiivsete 
liiklusohutusega seotud tulemuste saavutamiseks sobivam. Liikmesriigid peavad saama 
kasutada kõige tõhusamaid meetodeid, kulutamata sama tulemuse saavutamiseks suurt hulka 
raha.

Muudatusettepanek 251
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

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 pädev 
siseriiklik asutus otsustada, et nimetatud 
sõidukit ei kasutata 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.

Or. fr

Selgitus

Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele kuulub sõidukite kasutusest kõrvaldamine liikmesriikide 
pädevusse ning seetõttu tuleb selle üle lasta otsustada pädevatel siseriiklikel asutustel.

Muudatusettepanek 252
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
 Artikkel 9 – lõige 3
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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 liikmesriik 
või pädev asutus otsustada, et nimetatud 
sõidukit ei kasutata avalikel teedel ja et 
selle liiklemisluba peatatakse ajutiselt 
seniks, kuni puudused on kõrvaldatud ja 
väljastatakse uus tehnoülevaatuse 
kontrollkaart, mis kinnitab, et sõiduk on 
sõidukorras, ilma et sellega kaasneks uus 
registreerimisprotseduur.

Or. fr

Muudatusettepanek 253
Phil Bennion, Brian Simpson

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 ei kasutata 
sõidukit avalikel teedel ja selle 
maanteeliikluses kasutamise luba 
tunnistatakse kehtetuks 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. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et ohtlike puuduste korral tunnistatakse 
kehtetuks luba kasutada sõidukit maanteeliikluses, mitte sõiduki registreering; see viitab 
mõnes liikmesriigis sõiduki olemasolule avalikus dokumentatsioonis, mitte selle õiguslikule 
staatusele, ning kujutab endast keerukat protsessi, mis leiab aset sõiduki kasutusea nimel.
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Muudatusettepanek 254
Bernadette Vergnaud

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 ei kasutata 
sõidukit avalikel teedel ja see kustutatakse 
ajutiselt registrist seniks, kuni puudused on 
kõrvaldatud ja väljastatakse uus 
tehnoülevaatuse kontrollkaart, mis 
kinnitab, et sõiduk on sõidukorras.

Or. fr

Selgitus

Kui ohtlike puudustega sõiduki avalikelt teedelt kõrvaldamine osutub vajalikuks, siin tundub 
uue registreerimisprotseduuri läbimise kohustus ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 255
Vilja Savisaar-Toomast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülevaatuspunkt või vajaduse korral 
liikmesriigi pädev asutus, kes on teinud 
oma territooriumil registreeritud sõiduki 
tehnoülevaatuse, väljastab ülevaatuse 
edukalt läbinud iga sõiduki kohta tõendi. 
Ülevaatustõendile on märgitud järgmise 
tehnoülevaatuse kuupäev.

Ülevaatuspunkt või vajaduse korral 
liikmesriigi pädev asutus, kes on teinud 
oma territooriumil registreeritud sõiduki 
tehnoülevaatuse, väljastab ülevaatuse 
edukalt läbinud iga sõiduki kohta tõendi. 
Ülevaatustõendile on märgitud järgmise 
tehnoülevaatuse kuupäev. 
Ülevaatustõendit ei pea väljastama, kui 
sõiduki registreerimistunnistusele on 
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võimalik teha märge tehnoülevaatuse 
läbimise ja järgmise tehnoülevaatuse 
kuupäeva kohta.

Or. et

Selgitus

Vastavalt Euroopa Parlamendi menetluses olevale direktiivi 1999/37 EÜ (sõidukite 
registreerimisdokumentide kohta) muudatusettepanekutele ei pea eraldi ülevaatusetõendit 
väljastama, kui sõiduki registreerimistunnistusel on olemas vastav tabel, kuhu märkida 
tehnoülevaatuse kehtivus ning järgmise ülevaatuse aeg. Nii ei pea ülevaatuspunktid ja 
pädevad asutused väljastama ja sõidukikasutajad kaasas kandma eraldi dokumenti 
tehnoülevaatuse kehtivuse tõendamiseks.

Muudatusettepanek 256
Vilja Savisaar-Toomast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik liikmesriigid tunnistavad lõike 1 
kohaselt väljastatud tõendit.

Kõik liikmesriigid tunnistavad lõike 1 
kohaselt väljastatud tõendit või vastavat 
märget sõiduki registreerimistunnistusel.

Or. et

Muudatusettepanek 257
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik liikmesriigid tunnistavad lõike 1 
kohaselt väljastatud tõendit.

Kõik liikmesriigid tunnistavad teise 
liikmesriigi lõike 1 kohaselt väljastatud 
tõendit, kui tõend väljastati kõnealuses 
liikmesriigis registreeritud sõidukile.

Or. de
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Selgitus

Teatud liikmesriigis registreeritud sõidukid peavad seal ka ülevaatuse läbima.

Muudatusettepanek 258
Ismail Ertug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a
Ülevaatuspunktide sõltumatus

1. Sõltumatuse nimel ning sõiduki 
ülevaatuse erapooletuse ja taseme 
tagamiseks ei tohi ülevaatuspunktid 
tegeleda mootorsõidukite tootmise, müügi, 
liisimise, hoolduse ega remondiga.
2. Liikmesriigil on õigus sellest sättest 
kõrvale kalduda, kui ülevaatuspunkti 
erapooletuse tagab standardis EN 
ISO/IEC 170201 sätestatud normide 
järgimine. Liikmesriigid võivad sätestada 
oma territooriumidel lisanõuded, millega 
tagada ülevaatuspunktide ja inspektorite 
sõltumatus.
__________________
1 ISO/IEC 17020: Vastavushindamine. 
Nõuded eri tüüpi inspekteerimisasutuste 
toimimiseks.

Or. en

Selgitus

Et tagada eri tüüpi inspekteerimisasutuste piisav sõltumatus, on oluline, et ülevaatuspunktid 
kohaldaksid ühtlustatud ja tunnustatud standardeid. Standardis ISO/IEC 17020 on 
määratletud nõuded inspekteerimist teostavate asutuste pädevusele ning nende 
inspekteerimistegevuse erapooletusele ja järjepidevusele.
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Muudatusettepanek 259
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ülevaatuseks kasutatavad rajatised ja 
seadmed vastavad V lisas esitatud 
minimaalsetele tehnilistele nõuetele.

1. Ülevaatuseks kasutatavad rajatised ja 
seadmed vastavad vähemalt V lisas 
esitatud minimaalsetele tehnilistele 
nõuetele.

Or. de

Muudatusettepanek 260
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ilma et see piiraks I kuni VI lisa 
kohaldamist, võivad liikmesriigid esitada 
tehnoülevaatuseks kasutatavatele 
rajatistele ja seadmetele kõrgemad 
tehnilised ja tehnoloogilised nõuded kui V 
lisas.

Or. de

Muudatusettepanek 261
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ülevaatuspunktidele, kus inspektorid 
teevad tehnoülevaatusi, annab loa 
liikmesriik või selle pädev asutus.
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Or. en

Selgitus

Tehnoülevaatuse toimumiskohaks olevatele ülevaatuspunktidele peab andma loa liikmesriik 
või selle pädev asutus.

Muudatusettepanek 262
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Tehnoülevaatuseks kasutatavaid 
rajatisi, mida liikmesriigid käesoleva 
määruse jõustumise ajal juba 
tunnustavad, tuleb vähemalt viie aasta 
pärast miinimumstandardite täitmise osas 
uuesti kontrollida.

Or. de

Muudatusettepanek 263
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kvaliteedijuhtimise miinimumnõuete 
täitmiseks peavad ülevaatuspunktid 
vastama loa väljastanud liikmesriigi 
nõuetele. Ülevaatuspunktid tagavad 
objektiivse ja kõrgetasemelise sõidukite 
ülevaatuse.

Or. en

Selgitus

Tehnoülevaatust tegemiseks ette nähtud ülevaatuspunktid, olenemata sellest, kas need on era-
või avalik-õiguslikud, peavad vastama hea kvaliteedijuhtimise tagamiseks vajalikele 
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miinimumnõuetele. Nad peavad olema objektiivsed ja tagama kõrgetasemelise sõidukite 
ülevaatuse.

Muudatusettepanek 264
Debora Serracchiani

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, 
hariduse ja koolituse miinimumnõuetele 
ning selle liikmesriigi nõuetele, kus nad 
ametisse on määratud. Liikmesriigid 
võivad sätestada oma territooriumidel 
lisanõudeid.

Or. en

Selgitus

Mõned liikmesriigid lähevad juba VI lisas sätestatud nõuetest kaugemale. Need liikmesriigid 
peaksid vastavalt parima tava põhimõttele suutma säilitada kõrgeima võimaliku 
kvalifitseerituse taseme.

Muudatusettepanek 265
Dieter-Lebrecht Koch

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, 
koolituse ja täiendusõppe 
miinimumnõuetele ning kõigile teistele 
selle liikmesriigi nõuetele, kus nad 
tegutsevad.

Or. de
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Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik esitada oma territooriumil tegutsevatele inspektoritele 
kõrgemaid siduvaid nõudmisi, kui on ette nähtud miinimumstandarditega.

Muudatusettepanek 266
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid väljastavad pädevuse ja
koolituse miinimumnõuetele vastavatele 
inspektoritele sertifikaadi. See sertifikaat 
sisaldab vähemalt VI lisa punktis 3 
osutatud teavet.

2. Liikmesriigid väljastavad pädevuse,
koolituse ja täiendusõppe 
miinimumnõuetele ning kõigile teistele 
selle liikmesriigi nõuetele, kus nad 
tegutsevad, vastavatele inspektoritele 
sertifikaadi. See sertifikaat sisaldab 
vähemalt VI lisa punktis 3 osutatud teavet. 
Liikmesriigid, kes nõuavad inspektoritelt 
juba praegu miinimumnõuetega 
ettenähtust kõrgemat koolitus-, pädevus-
ja kontrollitaset, peavad kõrgemad 
nõuded säilitama ja neid mitte langetama.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema võimalik esitada oma territooriumil tegutsevatele inspektoritele 
kõrgemaid siduvaid nõudmisi, kui on ette nähtud miinimumstandarditega.

Muudatusettepanek 267
Ismail Ertug

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid väljastavad pädevuse ja 
koolituse miinimumnõuetele vastavatele 
inspektoritele sertifikaadi. See sertifikaat 
sisaldab vähemalt VI lisa punktis 3 

2. Liikmesriigid väljastavad määruses 
sätestatud pädevuse ja koolituse 
miinimumnõuetele ja lisanduvatele 
riiklikele pädevuse ja koolituse nõuetele 
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osutatud teavet. vastavatele inspektoritele sertifikaadi. See 
sertifikaat sisaldab vähemalt VI lisa 
punktis 3 osutatud teavet.

Or. de

Selgitus

Esile tuleb tõsta seda, et sertifikaadi andmisel rakendatakse lisaks käesoleva määruse VI lisas 
sätestatud miinimumnõuetele ka riiklikke pädevuse ja koolituse nõudeid. 

Muudatusettepanek 268
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid väljastavad pädevuse ja 
koolituse miinimumnõuetele vastavatele 
inspektoritele sertifikaadi. See sertifikaat 
sisaldab vähemalt VI lisa punktis 3 
osutatud teavet.

2. Pädevad asutused või vajaduse korral 
heakskiidetud koolituskeskused annavad 
pädevuse ja koolituse miinimumnõuetele 
vastavatele inspektoritele sertifikaadi. See 
sertifikaat sisaldab vähemalt VI lisa 
punktis 3 osutatud teavet.

Or. en

Selgitus

Soovitatud tingimus, mille kohaselt liikmesriigid väljastavad miinimumnõuetele vastavatele 
inspektoritele sertifikaadi, oleks liikmesriikide jaoks liiga piirav. Ka heakskiidetud 
koolituskeskused võivad sellise sertifikaadi anda.

Muudatusettepanek 269
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Inspektorid, kelle liikmesriigi pädevad 
asutused või ülevaatuspunktid on tööle 
võtnud käesoleva määruse kohaldamise 

3. Inspektorid, kelle liikmesriigi pädevad 
asutused või ülevaatuspunktid on tööle 
võtnud või volitanud käesoleva määruse 
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kuupäeva seisuga, on vabastatud VI lisa 
punkti 1 nõuete täitmisest. Liikmesriigid 
väljastavad kõnealustele inspektoritele 
samaväärse sertifikaadi.

kohaldamise kuupäeva seisuga, on 
vabastatud VI lisa punkti 1 nõuete 
täitmisest. Liikmesriigid väljastavad 
kõnealustele inspektoritele samaväärse 
sertifikaadi.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Peter van Dalen

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.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Madalmaade süsteem, mille puhul remonditöökoda viib läbi ka tehnoülevaatuse ning teda 
kontrollib pisteliselt riiklik järelevalveasutus, toimib suurepäraselt. Remonditöökoja risk 
kaotada oma litsents ja seega ka sissetulek tagab Madalmaade sõidukipargi kõrgetasemelise 
tehnilise kontrolli. Komisjoni ettepanekus välja toodud sõltumatus ei ole seega vajalik.

Muudatusettepanek 271
Hubert Pirker

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. Liikmesriigid tagavad, et 
tehnoülevaatus viiakse läbi 
nõuetekohaselt, ja jälgivad eelkõige 
sõidukite remondiks volitatud ettevõtete 
ekspertiisi objektiivsust.
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Or. de

Muudatusettepanek 272
Dieter-Lebrecht Koch

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 ja 
remondiettevõtte töötajatega, kuhu sõiduk 
on ülevaatusele toodud.

Or. de

Selgitus

Selgitab inspektorite sõltumatust remondiettevõtetest ja nende töötajatest.

Muudatusettepanek 273
Phil Bennion

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.
Remondi- ja hooldustöödega tegeledes 
nimetatud nõudeid järgivatel inspektoritel 
tuleks lubada teha ülevaatust kõikidele 
sõidukitele.

Or. en
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Selgitus

Korraline ülevaatus on remondi- ja hooldustöödest eraldiseisev tegevus, mis hõlmab 
erisuguseid sertifikaati, ülevaatusmeetodeid ja vahendeid käsitlevaid nõudeid, lisaks 
sõltumatuse nõudeid ning järelevalvet ja järelevalveasutuse väljastatavat luba. Need nõuded 
on piisavad, et lubada inspektoril tegelda ka remondi- ja hooldustöödega.

Muudatusettepanek 274
Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Asjakohaselt kvalifitseeritud isikul, 
kes on tegelenud sõiduki remondi- või 
hooldustöödega, on lubatud osaleda 
inspektorina kõikidel sama sõiduki 
järgnevatel korralistel tehnoülevaatustel.

Or. en

Selgitus

Sõidukeid hooldaval isikul ei tohiks keelata teha järgnevat korralist sõiduki ülevaatust.
Ülevaatust tehakse sõidukitele (erisuguste meetoditega), ülevaatust ja hinnangut ei läbi 
sõidukit hooldav isik.

Muudatusettepanek 275
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Sõiduki remondi või hooldusega 
tegelenud juriidiline isik ei osale sama 
sõiduki järgmise korralise 
tehnoülevaatuse läbiviimisel inspektorina.

Or. fr
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Muudatusettepanek 276
Mathieu Grosch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Ülevaatuspunkt ja remonditöökoda 
võivad olla üks ja sama vaid siis, kui 
selleks on liikmesriigi nõusolek ja sellel 
on vastav luba standardi ISO/IEC 
17020:2012 A lisa osa A.3 kohaselt.

Or. de

Selgitus

Ülevaatuspunkti ja remonditöökoja eristamist peetakse tavapäraseks, aga kui see peaks olema 
teisiti, on liikmesriikidel võimalus näha teatud kvaliteedikriteeriumide alusel ette erandkord.

Muudatusettepanek 277
Luis de Grandes Pascual

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ülevaatuspunkt teavitab sõiduki 
ülevaatusele toonud isikut vajalikest 
remonditöödest ega muuda 
ülevaatustulemusi kaubanduslikel 
eesmärkidel.

5. Ülevaatuspunkt teavitab sõiduki 
ülevaatusele toonud isikut vigadest, mis 
tuleb parandada, ega muuda 
ülevaatustulemusi kaubanduslikel 
eesmärkidel.

Or. es

Selgitus

Tehnoülevaatuspunkt peab teatama ainut vigadest, mis vajavad parandamist. Remonditööd, 
mis tuleb teha, määrab kindlaks autoremonditöökoda.

Muudatusettepanek 278
Dieter-Lebrecht Koch
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ülevaatuspunkt teavitab sõiduki 
ülevaatusele toonud isikut vajalikest 
remonditöödest ega muuda 
ülevaatustulemusi kaubanduslikel 
eesmärkidel.

5. Ülevaatuspunkt teavitab sõiduki 
ülevaatusele toonud isikut või 
remonditöökoda sõidukil tuvastatud 
puudustest ega muuda ülevaatustulemusi 
kaubanduslikel eesmärkidel.

Or. de

Selgitus

Selgitab, millised erinevad ülesanded on inspektoritel (puuduste tuvastamine) ja 
remondiettevõtetel (remonditööde tegemine puuduste kõrvaldamiseks).

Muudatusettepanek 279
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ülevaatuspunktidele loa andmine ja 
järelevalve

Ülevaatuspunktidele loa andmine ja 
järelevalve

1. Ülevaatuspunktid
1.1. Ülevaatuspunkte, kuhu kuuluvad 
tehnoülevaatust teostavad inspektorid, 
peavad tunnustama liikmesriigid, kus nad 
tegutsevad.
1.2. Ülevaatuspunktid peavad täitma 
kvaliteedikontrolli ja standardi EN ISO/ 
IEC 17020 järgimise miinimumnõudeid ja 
vastava liikmesriigi nõudeid seoses 
inspektorite töökorralduse, ülevaatuseks 
kasutatavate rajatiste ja seadmete ning 
ülevaatustega.
1.3. Juhul kui asutust, mis remondib ja 
hooldab mootorsõidukeid ärieesmärkidel, 
tunnustatakse ülevaatuspunktina, tuleb 
tagada, et remonti ja hooldust 
ärieesmärkidel eristatakse 
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töökorralduslikult, personali osas ja 
majanduslikult tehnoülevaatuse 
teostamisest.
1.4. Standardi EN ISO/ IEC 17020 
kohase A-tüüpi ülevaatuspunkti 
akrediteeringu alusel on võimalik 
põhjalikult kooskõlastada ja vastastikku 
piiriüleselt tunnustada üksikute 
ülevaatuspunktide ülevaatustulemusi.
2. Järelevalveasutus
2.1. Järelevalveasutus täidab vähemalt 
VII lisa punktis 1 esitatud ülesandeid 
ning kõnealuse lisa punktides 2 ja 4 
esitatud nõudeid.
2.2. Liikmesriigid avalikustavad eeskirjad 
ja menetluse, mis hõlmavad 
järelevalveasutuste töökorraldust, 
ülesandeid ja töötajate suhtes 
kohaldatavaid nõudeid.
2.3. Järelevalveasutused on 
ülevaatuspunktidest ja sõidukitootjatest 
sõltumatud.
3. Pädeva asutuse vahetult käitatavad 
ülevaatuspunktid on vabastatud 
järelevalvet ja lubade andmist käsitlevate 
nõuete täitmisest.

Or. de

Selgitus

Standard EN ISO/IEC 17020 põhineb standardil EN 45004 ja on ülemaailmselt kehtiv 
standard. Selles kirjeldatakse ülevaatuspunkti sõltumatuse ja terviklikkuse määra ning A-, B-
ja C-tüüpi ülevaatuspunkte.

Muudatusettepanek 280
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad ülevaatuspunktide 
järelevalve.

Or. en

Selgitus

Sõidukite ülevaatuse kõrge taseme tagamiseks peavad ülevaatuspunktid olema järelevalve all.

Muudatusettepanek 281
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädeva asutuse vahetult käitatavad 
ülevaatuspunktid on vabastatud 
järelevalvet ja lubade andmist käsitlevate 
nõuete täitmisest.

2. Liikmesriigi pädeva asutuse vahetult 
käitatavad ülevaatuspunktid on vabastatud 
järelevalvet ja lubade andmist käsitlevate 
nõuete täitmisest.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et luba ja järelevalvet käsitlevate nõuete 
täitmisest vabastamine kehtib üksnes liikmesriigi pädeva asutuse vahetult käitatavate 
ülevaatuspunktide suhtes.

Muudatusettepanek 282
Luis de Grandes Pascual

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid täidavad lõigetes 1 ja 2 
nimetatud nõudeid, kui nad kehtestavad
kohustuse, et ülevaatuspunktid peavad 
olema akrediteeritud vastavalt määrusele 
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(EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse 
akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded 
seoses toodete turustamisega.

Or. es

Muudatusettepanek 283
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Elektrooniline sõidukiteabeplatvorm Riiklike elektrooniliste 
sõidukiteabesüsteemide võrgu 
rakendamine

Or. fr

Muudatusettepanek 284
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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 kõige tõhusamat ja 
tulemuslikumat viisi, kuidas luua 
elektrooniline sõidukiteabeplatvorm, mille 
eesmärk on vahetada tehnoülevaatusega ja 
läbisõidumõõdiku näitudega seotud teavet 
ülevaatuse, registreerimise ja sõiduki 
tüübikinnituse eest vastutavate 
liikmesriikide pädevate asutuste, 
ülevaatuspunktide ja sõidukitootjate vahel.

Or. en

Selgitus

Mõne liikmesriigi kogemus on tõestanud elektroonilise sõidukiteabeplatvormi teostatavust ja 
kasu ning seepärast tuleks tegelikkuses püüda leida selle loomiseks kõige tõhusam ja 
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tulemuslikum viis.

Muudatusettepanek 285
Vilja Savisaar-Toomast

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. 
Lisaks uurib komisjon liikmesriikide 
olemasolevate elektrooniliste 
andmebaaside ja liikmesriikideüleste 
andmebaaside ühendamise või operatiivse 
andmevahetamise võimalikkust ning 
soodustab liikmesriikidevahelist heade 
tavade vahetamist.

Or. et

Selgitus

Paljudes liikmesriikides on tänaseks olemas elektroonilised andmebaasid nii juhilubade, 
registreeritud sõidukite kui ka tehnoülevaatuse kohta. Osades liikmesriikides on eelnevalt 
toodud andmed kättesaadavad ühest andmebaasist. Lisaks töötab edukalt süsteem EUCARIS, 
millega vähemal-rohkemal määral on liitunud kõik liikmesriigid. Komisjon peab uurima, 
millisel määral annab rakendada EUCARISt ka käesoleva määruse raames ning kogu 
liiklusohutusepaketi osas üldisemalt

Muudatusettepanek 286
Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon uurib sellise elektroonilise Komisjon uurib elektroonilise 
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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.

sõidukiteabeplatvormi loomise 
teostatavust, maksumust ja sellest saadavat 
kasu, kasutades ära olemasolevaid ja juba 
rakendatud lahendusi, mida võib 
kasutada, et pakkuda rahvusvahelist 
juurdepääsu ülevaatust ja läbisõitu 
käsitlevatele põhiandmetele.

Or. en

Selgitus

Olemas on juba süsteemid, mis sisaldavad põhiandmeid avalikult juurdepääsetavas 
formaadis. On õige kaaluda alternatiive ühendatud andmebaasidele (mis piiravad 
juurdepääsu, millel puudub aja jooksul kohandamise paindlikkus ja mis maksavad väga 
palju). Andmebaaside ühendamine ei ole antud juhul tõenäoliselt parim teabe jagamise 
meetod.

Muudatusettepanek 287
Philip Bradbourn

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.

Koostöös sõidukite tootjate ja kõikide 
muude asjaosalistega, uurib komisjon 
elektroonilise sõidukiteabeplatvormi 
loomise teostatavust, maksumust ja sellest 
saadavat kasu, kasutades ära 
olemasolevaid ja juba rakendatud 
lahendusi, mida võib kasutada, et 
pakkuda rahvusvahelist juurdepääsu 
ülevaatust ja läbisõitu käsitlevatele 
põhiandmetele.

Or. en

Muudatusettepanek 288
Mathieu Grosch
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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, muu 
hulgas sõidukite läbisõitu ja raskeid 
õnnetusi hõlmava 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.

Or. de

Muudatusettepanek 289
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 kõige tõhusamaid 
vahendeid olemasolevate riiklike 
elektrooniliste sõidukiteabesüsteemide 
võrgu loomiseks, mille eesmärk on 
lihtsustada asjaomaste pädevate 
siseriiklike asutuste vahelist teabevahetust 
tehnoülevaatuse ja läbisõiduga seotud 
andmete kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 290
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1
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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.

a) 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.

b) Komisjon uurib ka juba olemasolevate 
ja ohutuse seisukohast oluliste andmete 
kogumist ja salvestamist seoses õnnetusse 
sattunud sõidukitega. See teave peaks 
hõlmama vähemalt andmeid asendatud ja 
parandatud sõidukiosade kohta, mis on 
olulised ohutuse seisukohast.
Seda teavet peaksid saama kasutada 
inspektorid ülevaatusele toodud sõiduki 
hindamiseks ja liikmesriigid 
anonüümseks muudetud kujul 
liiklusohutust suurendavate meetmete 
kavandamiseks ja võtmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 291
Phil Bennion, Philippe De Backer

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 rakendatud IT-
lahenduste kaudu tehnoülevaatusega ja 
läbisõidumõõdiku näitudega seotud teavet 
ülevaatuse, registreerimise ja sõiduki 
tüübikinnituse eest vastutavate 
liikmesriikide pädevate asutuste, 
ülevaatuspunktide ja sõidukitootjate vahel.
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Or. en

Selgitus

Läbisõidumõõdikute näitudega seotud teabe vahetamine IT-lahenduste kaudu on hädavajalik 
selleks, et vähendada piiriülese kasutatud autode müügi puhul läbisõiduga seotud pettusi.

Muudatusettepanek 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

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. 
Kõik elektroonilise platvormi 
kasutuselevõtmisega seotud kulud 
kantakse ELi eelarve vahenditest.

Or. pl

Muudatusettepanek 293
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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, 

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 
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ülevaatuspunktide ja sõidukitootjate vahel. kohasemat viisi olemasolevate riiklike 
süsteemideühendamiseks eesmärgiga 
vahetada tehnoülevaatusega ja 
läbisõidumõõdiku näiduga seotud teavet 
ülevaatuse, registreerimise ja sõiduki 
tüübikinnituse eest vastutavate 
liikmesriikide pädevate asutuste, 
ülevaatuspunktide ja sõidukitootjate vahel.

Or. pl

Muudatusettepanek 294
Inés Ayala Sender

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.

Komisjon uurib samuti võimalust 
integreerida kõnealusesse platvormi 
andmed liikluseeskirjade piiriüleste 
rikkumiste kohta, mida on käsitletud 
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIVIS 2011/82/EL, 
millega hõlbustatakse piiriülest 
teabevahetust liiklusohutusega seotud 
liiklusnõuete rikkumise kohta, 
eesmärgiga kavandada meetmeid 
liiklusohutuse suurendamiseks.

Or. es

Muudatusettepanek 295
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon uurib ka iga käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse kuuluva 
sõiduki läbisõidu fikseerimist ja 
salvestamist elektroonilises platvormis. 
Läbisõidu kannavad andmebaasi eri 
sidusrühmad, mis on seotud vastava 
sõiduki hoolduse, remondi ja 
ülevaatusega.
Neid eranditult sõidukipõhiseid, 
anonüümseks muudetud andmeid peaksid 
saama kasutada inspektorid ülevaatusele 
toodud sõiduki hindamiseks ja 
sõidukiomanikud sõidukipassi jaoks.

Or. de

Selgitus

Manipuleeritud läbisõidumõõdikud suurendavad liiklusohutuse tehnilisi riske ja avaldavad 
negatiivset mõju kasutatud sõidukitega kauplemisele.

Muudatusettepanek 296
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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 pakub ta välja ja 
hindab erinevad poliitikavalikuid, sh 
võimalus jätta kõrvale artikli 10 kohane 
ülevaatustõendi nõue ja liikmesriikides 
rakendatavaid läbisõidualaseid 
andmebaase hõlmava sihtotstarbelise 
läbisõiduteabe vahetamise süsteemi 
loomine.

Kahe aasta jooksul alates käesoleva 
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määruse kohaldamisest esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
uurimistulemuste aruande ja lisab sellele 
vajaduse korral õigusakti ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Omavahel seotud läbisõidu registreerimise andmebaaside süsteem oleks otsene viis, mille abil 
võidelda läbisõidumõõdikutega seotud pettuste probleemiga, sest süsteem lubaks liiklejatel 
jälgida oma sõidukite ajalugu väljaspool riigipiire.

Muudatusettepanek 297
Isabelle Durant

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 pakub ta välja ja 
hindab erinevaid poliitikavalikuid, sh 
ettepanekud parema koostalitluse ja/või 
elektrooniliste dokumentide 
standardiseerimise kohta ning 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 õigusakti ettepaneku.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise uurimise alusel pakub ta välja ja Ta kaalub kõige asjakohasemat ja
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hindab erinevaid 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.

kulutasuvamat võimalust, millega 
hõlbustada rahvusvahelist juurdepääsu 
põhiandmetele, mida on vaja sõidukite, 
läbisõidumõõdikute näitude ja
tehnoülevaatusega seotud andmete 
registreerimiseks, ning koostab selle kohta 
aruande.

Or. en

Selgitus

Olemas on juba süsteemid, mis sisaldavad põhiandmeid avalikult juurdepääsetavas 
formaadis. On õige kaaluda alternatiive ühendatud andmebaasidele (mis piiravad 
juurdepääsu, millel puudub aja jooksul kohandamise paindlikkus ja mis maksavad väga 
palju). Andmebaaside ühendamine ei ole antud juhul tõenäoliselt parim teabe jagamise 
meetod.

Muudatusettepanek 299
Philip Bradbourn

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellise uurimise alusel pakub ta välja ja 
hindab erinevaid 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.

Ta kaalub kõige asjakohasemat ja
kulutasuvamat võimalust, millega 
hõlbustada rahvusvahelist juurdepääsu 
põhiandmetele, mida on vaja sõidukite, 
läbisõidumõõdikute näitude ja
tehnoülevaatusega seotud andmete 
registreerimiseks, ning koostab selle kohta 
aruande.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni volitatakse võtma vastu 
delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 
19, et:

Komisjoni volitatakse võtma vastu 
rakendusakte vastavalt artiklile 19, et:

Or. pl

Muudatusettepanek 301
Werner Kuhn

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– I lisa tootja poolt kättesaadavaks 
tehtavate tehniliste andmete kohta

Or. en

Muudatusettepanek 302
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ajakohastada vajaduse korral artikli 2
lõiget 1 ning artikli 5 lõikeid 1 ja 2, et võtta 
arvesse sõidukikategooriate muutust 
tulenevalt artikli 3 lõikes 1 osutatud 
õigusaktide muudatustest;

– ajakohastada ainult sõidukikategooriaid 
vastavalt artikli 2 lõikele 1 ning artikli 5
lõigetele 1 ja 2, et võtta arvesse
sõidukikategooriate muutust tulenevalt 
artikli 2 lõikes 1 osutatud tüübikinnitust 
käsitlevate õigusaktide muudatustest, 
muutmata uuringute ulatust ja sagedust;

Or. pl

Muudatusettepanek 303
Dieter-Lebrecht Koch



AM\931123ET.doc 131/142 PE507.994v01-00

ET

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ajakohastada II lisa punkti 3 meetodite 
ja puuduste põhjuste osa ja V lisa 
tõhusamate ja mõjuvamate meetodite 
olemasolu korral ning I lisa selleks, kui 
tehnoülevaatuse teostamiseks on vaja 
lisateavet.

Or. de

Selgitus

Raporti projekti muudatusettepaneku 33 (artikkel 17 – taane 2 a (uus)) täiendamine, et olla 
vastavuses sõidukitehnoloogia ja ülevaatusmeetodite arenguga.

Muudatusettepanek 304
Dieter-Lebrecht Koch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ajakohastada II lisa punkti 3 
ülevaatusobjektide, meetodite ja 
tehnoülevaatuse mitteläbimise põhjuste 
osa, samuti puuduste hindamise osa ning 
V lisa selleks, et kohandada neid 
liiklusohutust ja keskkonda käsitlevate 
liidu õigusaktide arenguga, ja I lisa 
selleks, kui tehnoülevaatuse teostamiseks 
on vaja lisateave.

Or. de

Selgitus

Raporti projekti muudatusettepaneku 34 (artikkel 17 - taane 2 b (uus)) täiendamine, et olla 
vastavuses sõidukitehnoloogia, ülevaatusmeetodite ja Euroopa õigusaktide arenguga.
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Muudatusettepanek 305
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Aruandlus

Hiljemalt [viie aasta möödumisel 
käesoleva määruse avaldamise 
kuupäevast] esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva määruse rakendamise ja selle 
mõju kohta, eelkõige tehnoülevaatuse 
sageduse, korraliste tehnoülevaatuste 
ühtlustamise taseme ja selliste sätete 
tõhususe kohta, mis käsitlevad 
tehnoülevaatuse kontrollkaartide 
vastastikust tunnustamist muust 
liikmesriigist pärit sõiduki 
ümberregistreerimise korral. Samuti 
analüüsitakse aruandes, kas 
tehnoülevaatuse ühtlustamise tase on 
piisav selleks, et tehnoülevaatuse 
kontrollkaarte oleks võimalik vastastikku 
täiel määral tunnustada kogu liidus ning 
kas selle eesmärgi saavutamiseks on vaja 
kõrgemaid Euroopa standardeid.
Aruandele lisatakse vajaduse korral 
seadusandlikud ettepanekud.

Or. en

Muudatusettepanek 306
Petri Sarvamaa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 17 osutatud delegeeritud 
volitused antakse määramata ajaks alates 

2. Artiklis 17 osutatud delegeeritud 
volitused antakse viieks aastaks alates 
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[käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast].

[käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast].

Or. fi

Muudatusettepanek 307
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 selle viieaastase tähtaja
möödumist. Volituste delegeerimine 
pikeneb vaikimisi samadeks 
ajavahemikeks, välja arvatud juhul, kui 
Euroopa Parlament või nõukogu avaldab 
pikendamisele vastuseisu vähemalt kolm 
kuud enne iga ajavahemiku lõppu.

Or. ro

Muudatusettepanek 308
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 viieaastaseks perioodiks
alates [käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast]. Komisjon esitab delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 
kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
vaikimisi samaks ajavahemikuks, välja 
arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, 
tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga 
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ajavahemiku lõppu.

Or. pl

Muudatusettepanek 309
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 17 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast otsuse avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 
mõjuta juba kehtivate delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl

Muudatusettepanek 310
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teavitab ta sellest
samal ajal Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu.

Or. pl

Muudatusettepanek 311
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kooskõlas artikliga 17 vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 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 tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

5. Kooskõlas artikliga 17 vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
tingimusel, et 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 teatavad mõlemad enne 
nimetatud tähtaja möödumist komisjonile, 
et nad ei kavatse vastuväiteid esitada. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Or. pl

Muudatusettepanek 312
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Viis aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi rakendamise ja 
tõhususe kohta, eelkõige reguleerimisala, 
ülevaatuse sagedust ja tehnoülevaatuse 
kontrollkaartide vastastikust tunnustamist 
käsitlevate sätete tõhususe kohta ning 
artiklis 15 nimetatud elektroonilise 
sõidukiteabeplatvormi loomise 
teostatavuse uurimise tulemuste kohta. 
Aruandes tuleb samuti analüüsida, kas 
lisasid peab ajakohastama, võttes eelkõige 
arvesse tehnika arengut ja tehnilisi 
tavasid. Aruanne esitatakse pärast 
konsulteerimist artiklis 16 osutatud 
komiteega. Aruandele lisatakse vajaduse 
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korral seadusandlikud ettepanekud.

Or. pl

Muudatusettepanek 313
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel -19 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -19
Liikmesriikide volitamine

Liikmesriikidel on õigus esitada oma 
territooriumil registreeritud sõidukitele 
teostatavale tehnoülevaatusele iga 
käesoleva direktiivi eeskirjaga 
samaväärseid või sellest rangemaid 
nõudeid, et paremini saavutada käesoleva 
direktiivi eesmärke.

Or. de

Selgitus

Kokkuvõtlik kirjeldus liikmesriikide vabaduse kohta siduvalt suurendada nõudeid oma 
territooriumil registreeritud sõidukite tehnoülevaatusele.

Muudatusettepanek 314
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kõik liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid selle tagamiseks, et 
läbisõidumõõdikuga manipuleerimine või 
selle rikkumine on kuritegu, mille eest 
määratakse tegelik, proportsionaalne, 
ennetav ja mittediskrimineeriv karistus 
ning tagada läbisõidumõõdiku näitude 
täpsus sõiduki kogu kasutusea vältel.
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Or. en

Selgitus

On hädavajalik, et liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed, millega tagada, et 
läbisõidumõõdikute näidud oleksid sõiduki kogu kasutusea vältel usaldusväärsed ja täpsed, 
tunnistades, et kõige suurema tõenäosusega esineb läbisõiduga seotud pettusi 
registreerimiskuupäeva ja esmase tehnoülevaatuse vahelisel perioodil.

Muudatusettepanek 315
Dieter-Lebrecht Koch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Kõik liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid selle tagamiseks, et ohutuse ja 
keskkonnakaitse seisukohast oluliste 
sõidukiosade või -süsteemide ja 
läbisõidumõõdikuga manipuleerimine või 
selle rikkumine on kuritegu, mille eest 
määratakse tegelik, proportsionaalne, 
ennetav ja mittediskrimineeriv karistus.

Or. de

Muudatusettepanek 316
Luis de Grandes Pascual

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. es



PE507.994v01-00 138/142 AM\931123ET.doc

ET

Selgitus

Läbisõidumõõdik ei ole reguleeritud ega sõiduki tüübikinnituse jaoks ega sellega liiklemiseks 
kohustuslik seade. See on informatiivne näitaja ja ongi selleks projekteeritud. Ettepaneku 
õiguslik alus ei luba seda küsimust sisse võtta. Pigem tuleks seda käsitleda 
tarbijakaitsepoliitika raames.

Muudatusettepanek 317
Inés Ayala Sender

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid, kes on enne käesoleva 
määruse jõustumist kehtestanud sõidukite 
tehnoülevaatuseks suurema sageduse, kui 
on kehtestatud artiklis 5, saavad 
täiendavat üleminekuaega neli aastat 
ülevaatussageduse kohandamiseks, välja 
arvatud üle kümne aasta vanuste 
sõidukite puhul, mille ülevaatussagedus ei 
tohi mingil juhul olla suurem kui üks 
aasta.

Or. es

Muudatusettepanek 318
Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

I lisa on liialt spetsiifiline ja ebavajalik, sest ülevaatuste tegemiseks piisavad andmed on 
muudetud juba kättesaadavaks direktiivide (EÜ) nr 715/2007 (artikli 6 lõige 1 ja artikli 3 
lõige 14) ning (EÜ) nr 595/2009 artikli 6 lõike 1 ja artikli 3 lõike 11 alusel.
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Muudatusettepanek 319
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 320
Philip Bradbourn

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. jagu

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pidurisüsteem välja jäetud
1.1. Sõidupidur
– Üldkirjeldus, k.a varu-/rikkepidur ja 
märkus pidurite staatilise katsetamise 
seadmel testimise võimaluse kohta
– Ülevaatejoonis
– Piduriseadis
– Koormuse regulaator: asend ja 
tööomadused
– Võrdluspidurdusjõud
– Trumlid
– Kettad
– Piduri hõõrdkate ja piduriklotsid
– Pneumopidurdus
– Hüdropidurdus
1.2. Seisupidur
– Üldkirjeldus
– Seisupiduri juhtseadis
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– Seisupidurit rakendav telg / rakendavad 
teljed
– Elektrooniline seisupidur
1.3. Kestuspidurid
– Üldkirjeldus
– Piduriseadis
1.4. Elektroonilised juhtimissüsteemid
– Blokeerumatud pidurisüsteemid (ABS)
– Pidurdusassistendi süsteem (BAS)
– Elektrooniline 
stabiilsuskontrollisüsteem (ESC)
– Elektrooniline pidurisüsteem (EBS)
1.5. Haagisepidur
– Haagisepidurite liitmikud (üldkirjeldus)
– Ohutussüsteemi kirjeldus

Or. en

Muudatusettepanek 321
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – 1. jagu – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõiki loetletud punkte tuleb käsitada 
sõiduki korrapärasel ülevaatusel 
kohustuslikuna, välja arvatud märkega (X) 
tähistatud punktid, mis on küll seotud 
sõiduki seisundi ja selle sobivusega teedel 
kasutamiseks, kuid ei ole tehnoülevaatusel 
peamise tähtsusega.

Kõiki loetletud punkte tuleb käsitada 
sõiduki korrapärasel ülevaatusel 
kohustuslikuna, välja arvatud märkega (X) 
tähistatud punktid, mis on küll seotud 
sõiduki seisundi ja selle sobivusega teedel 
kasutamiseks, kuid ei ole tehnoülevaatusel 
peamise tähtsusega.

Juhul kui sõiduki ülevaatust ei ole 
võimalik teha käesolevas lisas sätestatud 
soovitatud meetodeid kasutades, võib 
ülevaatuspunkt teha ülevaatuse 
alternatiivse meetodi kohaselt, mille 
asjakohane pädev asutus on kirjalikult 
heaks kiitnud. Pädev asutus peab olema 
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veendunud, et vastatakse ohutus- ja 
keskkonnastandarditele.

Or. en

Selgitus

Spetsiifiliste sõidukite, näiteks autokraanade ülevaatus võib nõuda erimeetodeid, mis peaksid 
pädeva asutuse heakskiidu korral olema lubatud.

Muudatusettepanek 322
Mathieu Grosch

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a) suuremahuliste õnnetusest 
põhjustatud remonditööde 
kindlakstegemine;

Or. de

Muudatusettepanek 323
Werner Kuhn

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – I osa – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) kasutada võib tehnoloogilist 
innovatsiooni neutraalsel viisil 
rakendavaid alternatiivseid vahendeid, 
tingimusel et need tagavad võrdväärselt 
kõrgel tasemel ülevaatuse;

Or. en

Muudatusettepanek 324
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – 1. jagu – lõik 1 – punkt a – taane 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– remonditöökodadest ametliku 
sõltumatuse kontrollimine;

Or. fr


